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Horvátországban is
győztek a keresztény
európai értékek

Stabil és eredményes
a Fidesz és a KDNP
szövetsége

Barankovics István
megnyitóbeszéde a
Világnézeti Akadémián

Teljes körű felhatalmazást adott az Országos
Választmány a választási szerződés megkötésére

A Kereszténydemokrata Néppárt
Országos választmánya december
14-i ülésén teljes körű felhatalmazást adott Semjén Zsolt pártelnöknek a Fidesszel történő választási
szerződés megkötésére.
A testület ülésén Semjén Zsolt
értékelte a kormányon töltött idő
alatt elvégzett munkát, megköszönte a parlamenti frakció és a kereszténydemokrata kormányzati
szereplők elkötelezettségét és teljesítményét.
Az eseményen részt vett Orbán
Viktor miniszterelnök, aki a Fidesz
és a KDNP közös, eredményes munkáját méltatta és hitet tett a két párt
szövetségének fenntartása mellett.

A keresztény erőknek együtt kell működniük
a keresztény társadalmi rend képviseletekor

Harrach Péter szerint a keresztény értékrend társadalmi képviseletekor a
magyar emberek érdekében az egyházaknak, a keresztény civil világnak
és a keresztény politikai erőknek
együtt kell működniük. Erről a KDNP
frakcióvezetője, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke november 22-én a keresztény civil
szervezetek 9. országos fórumán beszélt az Országház Felsőházi termében, ahol hangsúlyozta, az elmúlt
három év döntéseit a kereszténydemokrácia egyszerű alapelvei szerint
igyekeztek meghozni.
Harrach Péter, a rendező Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta a civil
szervezetek munkájának fontosságát, elmondta, a civil szervezetek sokszor sokkal többet tehetnek és tesznek a közjó
szolgálatában, mint a politika. Véleménye szerint a keresztény értékek megjelenítését, beágyazását egy társadalomban

Letette az állampolgársági
esküt a félmilliomodik
külhoni magyar

Ünnepélyes keretek között letette az állampolgársági esküt az ötszázezredik
külhoni magyar kérelmező, Böjte
Csaba ferences szerzetes és édesanyja,
Böjte Julianna december 5-én Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnök az
Országházban rendezett eseményen
úgy fogalmazott: hosszú idő után 2010ben végre sikerült leverni azt a lakatot
Magyarország kapujáról, amit a 20.
század helyezett rá. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős kormányfő-helyettes a magyar nemzet közjogi egyesítése
ünnepének nevezte ezt a napot.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

– Bővebben a 4-6. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU

A DK különbséget
tenne magyar és
magyar között

az egyházak, a civil szféra, illetve a keresztény politika – ami nem egyenlő a
pártpolitikával – végzi, amely a döntéseit
igyekszik a keresztény értékek figyelembe vételével meghozni. Az egyház,
elsősorban a katolikus egyház, a papságának tiltja a határozott véleménynyilvánítást, kivétel a társadalom egészét érintő
ügyekben, a civil társadalom viszont
maga a tudatosság – mondta a KDNP
frakcióvezetője. Hangsúlyozta, az elmúlt
három év döntéseit a kereszténydemokrácia egyszerű alapelvei szerint igyekeztek meghozni: a személy méltóságának,
szabadságának tiszteletben tartásával, a
szolidaritás és a közjó szolgálatában.
Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára, mint a fórum első előadója
örömmel üdvözölte a rendezvényt,
mondván, a felgyorsult napok, az információk áradata, a hírek a kormányzat
munkájából csak részleteket képesek kiragadni, pusztán a felszínt mutatják be.
Éppen ezért – mondta az államtitkár –
szeretné a közigazgatás átszervezésének
„mélységeit” is felvillantani. Ahhoz,
hogy valamit megértsünk, a szavainkat

mondatokba kell szőni, a mondatokból
pedig gondolati egységeket, bekezdéseket kell létrehozni, és a siker még így sem
garantált. Állítását egy Csontváry-képpel
illusztrálta. A kormányzat munkájának
megítélésében sok hasonlóság fedezhető
fel az Öreg halász című képpel – mondta
Rétvári, majd hozzátette: ha a festményt
függőlegesen tükrözzük, két különböző
kép jelenik meg, felfedve az ember jó és
a rossz oldalát.
A közigazgatás átalakításának megítélése is nagyban függ az emberek nézőpontjától.
– Folytatás a 12. oldalon –

– Levertük
a lakatot és kitártuk az ajtót,
hogy minden
magát magyarnak valló
ember be tudjon lépni rajta
– hangoztatta
a kormányfő, rámutatva, hogy a 20. század történelmi viharai következtében a
magyarság a világ legkülönbözőbb
pontjaira szóratott szét, és ma már szinte
a világ minden pontján élnek magyarok.
– Mi azt valljuk, hogy lakóhelyüktől
függetlenül mindannyian a nemzetünk
tagjai – mondta Orbán Viktor.
– Úgy döntöttünk, hogy nem akarunk
lemondani azokról a magyarokról, akik
más államok határai között élnek – fogalmazott. „Továbbra is szükségünk van
Bécsben születő, de magyarul gondolkodó Széchenyikre, a magyar nyelvet
csodálatosan művelő, Nagyszalontáról
jövő Arany Jánosokra, és szükségünk
van Szabadkáról származó Kosztolányi
Dezsőkre” – mondta, hozzátéve: ezért
2010-ben elindultak – mint egykor
Csoma Sándor –, hogy felkutassanak és
egyesítsenek minden magyart, székelyeket, a Duna és Tisza mentén élőket, a
Bácskai szőlőhegyek közt dolgozókat és
a még messzebbre szakadtakat, hogy
megadják számukra azt a jogot, amit
számos európai ország, így a szomszédos államok is biztosítanak külhonban
élő honfitársaik számára.
– Folytatás a 6. oldalon –
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Bajor képviselőket fogadott
a KDNP frakcióvezetője

Harrach Péter a KDNP frakcióvezetője november 22-én fogadta a Hans Seidel
Alapítvány szervezésében a parlamentbe látogató, a CDU és a CSU egykori
és jelenlegi képviselőiből álló küldöttséget. A bajorországi politikusok és alapítványi tagok Magyarország és Németország hagyományosan jó kapcsolatát
említették, külön kiemelve a rendszerváltás idején az egykori NDK menekültekkel vállalt magyar szolidaritást. A küldöttség a magyar belpolitikai helyzetről érdeklődött, miután a nemzetközi sajtó sokszor sokféleképpen ír erről.
FORRÁS: KDNP.HU, BROCKHAUSER EDIT

Harrach Péter rövid történelmi áttekintést adott a rendszerváltás óta eltelt
időszak politikai alakulatairól. Mint elmondta, sajnálatos módon a magyar
politikában nincs szociáldemokrata párt, a kommunista
utódpárt a nemzetközi pénzvilághoz kötődik. A nemzetközi sajtóban megjelenő
cikkek kapcsán kiemelte, az
ellenzéki pártokhoz köthető
ultraliberális holdudvar félrevezető tájékoztatása alapján
írnak Magyarországról.
A Fidesz-KDNP kormánynak elsőként a pénzügyi csődöt
kellett kivédenie, hiszen Magyarország
könnyen Görögország sorsára juthatott
volna. A terheket nem az emberek,
hanem az extraprofitot zsebre tevő
bankok és nagyvállalatok vállára helyezte a kormány, továbbá megszüntette a magánnyugdíjpénztár kötelező
jellegét. A közüzemi szolgáltatók szerződéseiben biztosított extraprofit helyett 20 százalékos rezsicsökkentést
tudott elérni. A kétharmados választási
győzelem lehetőséget adott arra, hogy
új Alkotmány szülessen. Ebben megjelentek azok a hagyományos értékek és
társadalmi normák, amelyek a normális emberi élet alapfeltételei. Egyes európai vezetők részéről erős törekvés
figyelhető meg ezen értékek fellazítására. Magyarországot támadják politikai, gazdasági oldalról, de leginkább
világnézeti okból. Az Alkotmányban
megfogalmazásra került a házasság in-

tézménye, a család védelme. Pénzügyi
biztosíték is került az új alaptörvénybe,
amely nem engedi eladósítani az államot. A határon túli magyarokért vállalt
felelősséget is megfogalmazták. A következő lépés az autonómia elérése, hi-

szen Románia területén 1,5 milliós
magyar tömb él.
Harrach Péter kérdésre válaszolva
elmondta, a KDNP világnézeti párt a
néppárti Fidesz mellett, támogatottsága
önálló indulása idején 7 százalék körüli
volt. Ma a képviselőjelöltek a pártszövetség támogatásával indulnak.
A KDNP a családok pártjának
definiálja magát. A párt ifjúsági szervezetéből több fiatal tehetséges politikus került már ki.
A németországi vendégek kifejezték, hogy egyetértenek a KDNP által
képviselt konzervatív értékekkel.
Ugyanakkor rákérdeztek a szerződések
és a jogbiztonság helyzetére a közműszolgáltatókra kényszerített árcsökkentés kapcsán. Harrach Péter erre úgy
reagált, hogy az állam gyakorolja felelősségét a polgáraival szemben, mindezt úgy, hogy közben megőrizze a
nemzetközi piac bizalmát.

Nem kötelezhetők munkára a keresztények vasárnap a londoni fellebbviteli bíróság szerint. A bíróság elismerte a keresztények jogát arra, hogy vasárnap pihenőnapot tartsanak – írta a Christian Today brit keresztény hírportál.
Londonban egy szociális munkás fordult bírósághoz amiatt, mert elbocsátották
a munkahelyéről, miután vallási okokra hivatkozva nem akarta vállalni a vasárnapi szolgálatot. A londoni keresztény jogi központ vezetője üdvözölte a döntést.
A munkaügyi bíróság korábban viszszautasította a nő keresetét azzal az indokkal, hogy nem minden keresztény
tartja pihenőnapnak a vasárnapot, így ez
nem tekinthető a vallás alapvető elemének, annak ellenére sem, hogy a tízparancsolatnak is része. A fellebbviteli
bíróság azonban Celestina Mbának adott
igazat és elismerte, hogy a vasárnapot

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Magyarország képviseletében lerótta
kegyeletét Nelson Mandela ravatalánál
december 10-én. A miniszterelnök-helyettes részt vett azon a találkozón,
amelyen jelen voltak a gyász-szertartáson Pretoriában tartózkodó uralkodók,
állam-, és kormányfők, magas rangú
delegációvezetők, valamint meghatározó dél-afrikai politikai, társadalmi
személyiségek. Semjén Zsolt többek
között beszélgetést folytatott Nkosa-

több millió keresztény a pihenés napjának tartja, amit nem lehet figyelmen
kívül hagyni. A bíróság egyúttal kimondta, hogy a munkáltatóknak meg
kell találniuk az egyensúlyt üzleti érdekeik és alkalmazottaik vallási szokásai
között. Andrea Minichiello Williams, a
londoni keresztény jogi központ vezetője
kijelentette: a bíróságok végre kezdik
jobban megérteni, hogy mit jelent kereszténynek lenni.

zana Dlamini-Zuma asszonnyal, az Afrikai Unió Bizottságának elnökével, valamint a Mandela elnökkel együtt béke
Nobel-díjas Frederik Willem de Klerk
volt államfővel.

sAz Európai Unió
nem támogathat korrupt eliteket
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Senki sem kötelezhető vasárnap munkára

FORRÁS: KDNP.HU, ORIGÓ

Semjén Zsolt lerótta kegyeletét
Nelson Mandela ravatalánál

Az Európai Unió nem támogathat
hiteltelen politikusokat és korrupt
eliteket – mondta Pálffy István Vilniuszban az EU tagországok külügyi
bizottsági elnökeinek ülésén. Az unió
Keleti Partnerségi
értekezlete
előtt
rendezett vitán Ukrajnának, a társulási
megállapodástól
való visszalépése
kapcsán a KDNP országgyűlési képviselője, a külügyi bizottság tagja rámutatott, hogy az ukrán emberek és az
Ukrajnában élő magyarok érdekei, illetve az ukrán vezetők érdekei merőben ellentétesek.

Pálffy István arra hívta fel a figyelmet, hogy mindaz, amit az unió megkövetel a kijevi vezetéstől – a
tisztességes és szabad választások, az
igazságszolgáltatás reformja, a korrupció elleni harc,
a jogállam –
éppen hogy lebontaná az államot
saját
céljaikra
használó politikusok hatalmát. A
kereszténydemokrata
képviselő
hangsúlyozta,
hogy az Európai Uniónak az ukrán
emberekhez közvetlen segítséget kell
eljuttatnia, és nem szabad a korrupcióban érdekelt, hitelét vesztett ukrán
vezetésnek segítséget nyújtani a politikai túléléshez.

Horvátországban is győztek
a keresztény európai értékek

A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli Horvátország lakosságának döntését, melynek értelmében a házasság
egy férfi és egy nő életközösségeként
kerül be az ország alkotmányába. Magasra emeli a döntés erkölcsi értékét,
hogy erős legitimációval született: a választók 38 százaléka járult az urnák
elé. A keresztény európai értékek győzelmének tekintjük, hogy a voksolók
közel kétharmada támogatta a házasság keresztény felfogás szerinti meghatározását.

Hazánk Alaptörvénye ugyanígy fogalmaz: a házasság intézménye férfi és
nő között, önkéntes elhatározás alapján
létrejött életközösség.
Európa jövője szempontjából a
KDNP reménykeltőnek tartja, hogy a referendumot kezdeményezőknek sikerült
750 ezer aláírást gyűjteniük a 4,2 milliós
Horvátországban. A KDNP szerint ez
nemcsak a hagyományos értékek, nem-

csak a horvát emberek, hanem az egyház
győzelme is. Horvátország igazolta, hogy
Európában még mindig fontos a természet rendjére épülő család és párkapcsolat értéke, miközben az azonos nemű
párokat a horvát törvények alapján is
ugyanolyan jogok illetik meg, mint az
élettársi viszonyban élő heteroszexuálisokat. A horvát emberek bátor döntése is
mutatja, hogy a magyar Alaptörvény házasság fogalma szélesebb európai társadalomszervezési fundamentumon nyugszik.
Horvátország alkotmányának elfogadása során számíthat a magyar kereszténydemokraták támogatására, mert a
legfiatalabb tagország megmutatta az Európai Uniónak, hogy a nemzetállamok
történelmi hagyományai képesek megőrizni az emberi értékeket és gazdagítják
az európai közösséget.
Budapest, 2013. december 3.
Kereszténydemokrata Néppárt

Nemzetköziesítési
stratégiára lenne
szükség

A tanintézmények hatékony vezetéséről, valamint az információs és
kommunikációs technológia oktatási módszereket befolyásoló hatásáról tanácskoztak az Európai Unió
oktatásért felelős miniszterei november 23–14-én Brüsszelben, az
Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport
Tanács (OIKST) ülésén, amelyen
felszólalt Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A tárgyalások eredményeként a hatékony iskolavezetés ismérveit a szakpolitikusok dokumentumban rögzítették, hangsúlyozva, hogy az oktatás
valamennyi szintjén nélkülözhetetlen
az erős és hatékony vezetés.
Elsődleges célként jelölték meg,
hogy az oktatási intézmények vezetői a
tanítás és tanulás minőségének fejlesztésére koncentrálhassák erőiket és emellett képesek legyenek megosztani a
vezetői feladatokat. Fontos elv, hogy a
vezetés az oktatásban világosan meghatározott szerepeken alapuljon, továbbá,
hogy az iskolavezetésben egyensúlyban
legyen a rugalmasság, az önállóság és az
elszámoltathatóság.
A tanácsülésen elhangzott az is, hogy
az információs és kommunikációs technológia napjainkban az oktatás területére nagy hatást gyakorol, kihívást jelent
a tanítás és a tanulás hagyományos formáival szemben a „nyitott oktatási segédanyagok és a digitális tanulás”
fejlődése.
A döntéshozók számba vették a nyitott oktatási segédanyagokban rejlő lehetőségeket, mérlegelték, milyen uniós
intézkedésekkel kezelhető és támogatható hatékonyan a korszerű módszertani
és technikai újdonságok meghonosítása
az oktatásban.
A közlés szerint az oktatási tanács
napirendjén szerepelt (a litván elnökség
programjában kiemelt terület) a felsőoktatás „nemzetköziesítése” is.
Az államtitkárság azt írta: a 21. század elején a felsőoktatásban is felértékelődött a nemzetközi versenyképesség,
a mobilitás. A felsőoktatás globális dimenziójáról szóló tanácsi következtetések elfogadásával a szakpolitikusok
javaslatot tettek arra, hogy a felsőoktatási intézmények és a tagállamok alkossanak „nemzetköziesítési stratégiát”.
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Stabil és eredményes a Fidesz és a KDNP szövetsége

A Kereszténydemokrata Néppárt morális értékrendeket magáénak valló nézeteiről, illetve a kormányzásban vállalt
szerepükről beszélt Harrach Péter, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) győri szervezete által szervezett országjáró kerekasztal-beszélgetés budaörsi állomásán november 27-én. Kövér
László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: az Orbán-kormány minden téren jobban teljesít, mint a korábban hatalmon lévők.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter kijelentette: a Fidesszel
kötött szövetségük stabil és eredményes.
Hozzátette: világnézeti pártként a szabadság, a szolidaritás, a közjó és a társadalmi igazságosság áll munkálkodásuk
középpontjában, ezt bizonyítja, hogy
erőteljesen támogatták a kormány családpolitikai intézkedéseit.
A kereszténydemokrata politikus élesen kritizálta a baloldalt. Szerinte a
Gyurcsány–Bajnai-kormány nyolc év
alatti teljesítményét érdemes összevetni
az Orbán-kabinet három és fél éves
munkájával, de a baloldal lejárató, hazugságokra alapozó magatartása is sokatmondó.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: az Orbán-kormány
minden téren jobban teljesít, mint a korábban hatalmon lévők, de az elszámoltatás nem tartozik a sikerélmények közé.
Emlékeztetett arra: több mint 1400
ügyben indult eljárás, 61-ben történt feljelentés, de csak 7 eset jutott el a vádemelésig. Úgy fogalmazott: „a nagy hó
leesett, majd szinte elolvadt”.
A házelnök Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ győri szervezetének tiszteletbeli elnöke, kereszténydemokrata

országgyűlési képviselő, a kerekasztalbeszélgetés szervezője és moderátora
kérdésére válaszolva hangsúlyozta:
csakis jogállami keretek között folyhat
az elszámoltatás még akkor is, ha ezeknek az ügyeknek a többsége „messziről
bűzlik”.
Kövér László elmondta, a kormány
2010-ben a működőképesség határán
álló országot emelt fel a mélyből,
ennek érdekében számos intézkedést
hozott az élet minden területén, s remélhetőleg nem követett el „katasztrofális” hibát. A külföldi támadások
hátterét elemezve arról beszélt, bizonyos nemzetközi hálózatok cégeinek
több ezer milliárdos veszteséget okozhatott, hogy őket is bevonták a magyar
közteherviselésbe, ami sértette az érdekeiket. „A nemzetközi nagytőkét
képviselő nemzetközi baloldal” – a
hazai baloldal segítségére is sietve –

emiatt lendült támadásba – mondta az
Országgyűlés elnöke.
A jövő évi választások kilátásaira áttérve az Országgyűlés elnöke azt
mondta: vereség esetén „mindent elveszítünk”. Ezért is fontos, hogy az emberek – ha már a politikusoknak nem
hisznek – higgyenek a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, az elmúlt évek eredményeit értékelő szomszédjuknak, s
menjenek el szavazni.
Fodor Csaba politológus, a Nézőpont
Intézet munkatársa azt hangsúlyozta a fórumon, hogy noha az elmúlt időszakban
valamelyest csökkent az Orbán-kabinet
népszerűsége, hatalomra kerülésük óta
„igazi kormányváló hangulat” még nem
volt, s most sincs az országban. Felméréseikre hivatkozva kifejtette: a teljes népességen belül a Fidesz–KDNP-t most
egyharmadnyian támogatják, ez az arány
a baloldal esetében egyötödnyi, a Jobbiknál tizednyi. Legalább 20 százalék lehet
a bizonytalanok száma, ehhez jönnek
még az úgynevezett rejtőzködő szavazók.
Kérdés, vajon a két utóbbi kör egyáltalán
elmegy-e szavazni. A politológus azt
mondta, mindent egybevetve „túl nagy
magabiztosságra” nincs oka a Fidesznek,
ennek ellenére erős abszolút többséget
szerezhetnek a parlamentben jövőre.

A hitet kell erősíteni

A család, a társadalom alappillére – „Mit tesz a családokért az egyház és a politika” című konferenciát rendezett
a Kereszténydemokrata Néppárt Protestáns Műhelye november 21-én Debrecenben.
-B.A.-

Dr. BirkásAntal, a Protestáns Műhely
elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy az
ország jelenlegi demográfiai helyzetében
milyen fontos a család szerepéről értekezni, a kormánynak a családok érdekében kifejtett kiemelkedő eredményeit
hangsúlyozni, megismertetni.
Soltész Miklós államtitkár keresztényi
lelkülettel – számos bibliai példával illusztrálva – beszélt a család szerepéről,
fontosságáról. Ismertette a kormány eddigi eredményeit a családpolitikában
(családi adókedvezmény kiterjesztése,
gyes visszaállítása, gyed extra tervezett
bevezetése, devizahitelezés). Elmondta,
hogy a Fidesz-KDNP szövetség a politikában más filozófiát követ, mint a szocialista kormányok: nem a segélyezés a
megoldás, hanem a munkahelyteremtés, a
középosztály támogatása a cél, és a fizetésemelést nem hitelből, hanem a termelő
munka eredményéből kell megoldani.
Fontos azonban, hogy a demográfiai
gond megoldása sokszor nem csak
anyagi kérdés.Ahitet kell erősíteni, ehhez
pedig az erőt felülről kaphatjuk meg.

Széles Csongor református lelkész elmondta – számos gyülekezeti példát felsorolva –, hogy a református egyház
miként, hogyan nyit a családok felé. Előadásában többször hangsúlyozta, hogy az
egyház felelős a családokért. A lelkész
véleménye szerint nagyon fontos a hités erkölcstan oktatás bevezetése is az iskolákban. Az ifjúsági lelkésztől megtudhattuk azt is, hogy nagy sikere van a
gyülekezetek által szervezett jegyes tanácsadásnak. Családi istentiszteletet, családi-gyülekezeti tábort szerveznek,
baba-mama kört tartanak, felvállalják a
házaspárok lelki gondozását. Milyen az
Isten akarta család? – tette fel a kérdést
az előadó.Aválasz: biztonságos, boldog,
életbarát, megszentelt, egyetemes, mert
benne van a fiatal is, az idős is.
Az előadások után Radnainé Filep Ildikó, a Nagycsaládosok Debreceni
Egyesületének elnöke felkért előadóként
szólt hozzá az elhangzott előadásokhoz.
Az elnöknő kifejtette, hogy nagy segítség a nagycsaládosoknak az adókedvezmény kibővítése és a rezsicsökkentés.
Fontos, hogy elsősorban azok kapjanak
segítséget, akik dolgoznak.

Jámbor Ferenc a KDNP városi elnöke, önkormányzati képviselő összefoglalta, mit tesz a debreceni önkormányzat a családokért a törvényes
előírásokon túlmenően. Hozzászólásából
megtudhattuk, hogy a debreceni kiterjedt
intézményhálózat éppen most bővült egy
új óvodával, hogy a város bevezette a tömegközlekedésben a kismama bérletet,
támogatja a nagycsaládosokat, az idősek
szervezeteit. A 65 év felettiek öt alkalommal ingyenes fürdőbérletet, továbbá
a kulturális rendezvényekre kedvezményes belépőt kaphatnak, a szépkorúak
pedig pénzadományban részesülnek.
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Teljes körű felhatalmazást adott az Országos
Választmány a választási szerződés megkötésére
AZÁNK

A Kereszténydemokrata Néppárt országos választmánya december 14-én megtartott ülésén teljeskörű felhatalmazást adott Semjén Zsolt pártelnöknek
a Fidesszel történő választási szerződés megkötésére.

A tanácskozást nyitó beszédében
Latorcai János, az országos választmány elnöke, az Országgyűlés alelnöke az eltelt három évet értékelve
elmondta, hogy „a nyugati világ, az
Európai Unió a 2008-2009-es összeomlást követően az új problémákat továbbra is régi eszközökkel akarta
megoldani. Elfelejtette a nagy római
történetíró Titus Livius kétezer éves
bölcsességét, amely szerint, ha kilátástalan a helyzet, mindig valami újjal
kell próbálkozni”. Szavai szerint alig
akadt valaki Európában, aki valójában
meg akarta érteni, mi is történt itt Magyarországon. „Mi is történt Magyarországon?” – tette fel a kérdést, majd
válaszul elmondta: „2010-ben, tisztelt
választmányi küldöttek, egy nemzetközi válság közepette egy amúgy is legyengült állam kormányzását vettük
át. Két választásunk, lehetőségünk
volt. Első, az Európai Unió, az IMF
előre gyártott forgatókönyve szerint
oldjuk meg a problémáinkat, vagy mi
is valami újba fogunk és a saját lehetőségeinket számba véve mi magunk
hozzuk meg a döntéseket, cselekvési
stratégiánkat”. Latorcai János kijelentette, Magyarország az utóbbi mellett
döntött. A saját útját kívánta járni,
ezért utasította vissza az IMF közreműködését. Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy azok az országok, amelyek
az említett szervezetek iránymutatásai
szerint kívántak kilábalni a miénkhez
hasonló helyzetből, nem értek el olyan
eredményeket, mint Magyarország.

„Politikánk igen egyszerű volt: mindenkinek hozzá kell járulnia a válságból való kilábaláshoz, a sikerhez,
ehhez mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából, az áldozatokból; a
bankoknak, szolgáltatóknak, a politikának éppen úgy, ahogyan az ország
valamennyi polgárának” – jelentette
ki, hozzátéve: „Tudtuk, hogy ez nagy
érdeksérelmekkel jár, és hogy ezért a
támadások sem fognak elmaradni.
Magyarország miniszterelnökének
alaptalan, igaztalan, méltatlan és alantas vádaskodásokat kellett elszenvednie, hiszen a tőke emberei nem
akarták, hogy bármilyen mértékben is
csökkenjen a hasznuk, és hogy a mi
példánk alapján Európa többi országa
is rádöbbenhessen arra, hogy van más
útja is a válságkezelésnek, az az út,
amelyet mi választottunk”. Az Országgyűlés alelnöke emlékeztetett rá,
hogy a kormányzó többség természetesen tisztában volt és van azokkal a
követelményekkel, amelyeket az
uniós tagságunk támaszt és mindig
igyekezett tiszteletben tartani azokat
az értékeket, polgári és demokratikus
jogokat, amelyek mindig is hozzájárultak Európa fejlődéséhez, mindig is
meghatározták kontinensünk arculatát. „Ám úgy érezzük, hogy ezek az
értékek nem nélkülözhetik a kereszténységet. Robert Schumann, akinek
az említése nélkül nem lehet Európáról beszélni – úgy fogalmazott, Európa
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
És ő akarta, hogy Európa legyen.

Ezért is volt döbbenetes megélni azokat a támadásokat, amelyeket az alaptörvényben
foglalt
keresztény
gyökerekre, keresztény értékekre való
hivatkozások – család, házasság –
miatt kaptunk” – jelentette, majd folytatva hangsúlyozta: „Meg vagyunk
győződve arról, hogy a 21. században
is a család, a házasság egy férfi és egy
nő életszövetsége és a gyermekvállalás, a magzat védelme az az alappillér,
amely a társadalom támaszát jelenti a
jövő Magyarországának és Európának
egyaránt”. Kijelentette, a kormány
által követett politika igazi kereszténydemokrata politika, amely a munkára és nem a spekulációra épül.
Ennek kézzel fogható eredménye,
hogy ma már közel négy millióan dolgoznak a kormányváltáskori 3,6 millióval szemben. Szavai szerint sokan
megkérdőjelezik – akár nálunk, akár
nyugaton – ezt az utat. Hangsúlyozta,
vita helyett felsorolna néhány eredményt, amit a kereszténydemokraták
a legfontosabbnak tartanak: rezsicsökkentés, a nyugdíjak vásárlóértékének
megőrzése, a minimálbéremelés, a
szülésből visszatérő nők támogatása,
a munkahelyvédelem, az államadósság csökkentése, a három százalék
alatti költségvetési hiány, a családi
adózás bevezetése, a gyed és a gyes
visszaállítása, a gyed harminc százalékos emelése, a vállalkozóknak nyújtott kedvezményes hitel, a nőknek járó
kor kedvezményes nyugdíj, a devizahitelesek megsegítése, a magyar föld

védelme, a családi pótlék újraszabályozása. „Ha ezt így csokorba veszszük, bizony ez nem kevés. Persze
lehet fanyalogni, lehetne ennél több,
ennél jobb, de az elmúlt szocialista-liberális kormányok működése ennyi
lehetőséget biztosított” – mondta Latorcai János, majd felhívta a küldöttek
figyelmét, hogy „jövőre az összes családi kedvezményre jogosult, csaknem
260-270 ezer háztartás számára jelent
majd megoldást az a kereszténydemokrata javaslat, amely szerint az
adókedvezményt azok is igénybe tudják majd venni, akiknek a bére ezt
eddig nem tette lehetővé, azáltal, hogy
a járulékokra is kiterjesztettük”. Beszéde végén az országos választmány
elnöke elmondta, hogy az egyszázalékos növekedés nagyon biztató, és már
a külföldi elemzők szerint is további –
akár 2,5 százalékos – kilátások sem a
valóságtól elrugaszkodott számok,
aminek az egész ország hasznát látja
majd. „Bízunk abba, hogy 2014 lesz
az az év, amely végre a megtöri a
régóta húzódó recessziót, és hazánkat
végre növekedési pályára állítja, véget
vetve az ellenünk irányuló nemtelen
támadásoknak” – zárta beszédét Latorcai János.
KÉT KOORDINÁTA-RENDSZER

„Mindenekelőtt arra a kérdésre kell
választ adnunk, hogy kik vagyunk mi,
mi a küldetésünk” – kezdte értékelő
beszédét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, hozzá-

téve: „hogyha erre a kérdésre
politológusok, újságírók, pláne, ha politikai ellenfeleink próbálnak választ
adni, abból nem sok jó fog kijönni”.
Szavai szerint a Kik vagyunk mi? kérdésre három tételben adható meg a válasz: „Mi vagyunk az egyetlen
történelmi párt, mi vagyunk az egyetlen keresztény-szociális párt és mi vagyunk az egyetlen világnézeti párt”.

„Mit jelent az, hogy keresztényszociális párt?” – kérdezte a pártelnök,
majd hangsúlyozva hozzátette: „Ezt
azért nagyon fontos tudatosítani magunkban, mert a közbeszéd a politikai
palettát jobb- és baloldalra osztja”.
Szavai szerint ez történelmi értelemben igaz, és ebben a koordináta-rendszerben a KDNP egy jobbközép párt,
ám nemcsak egy koordináta-rendszer
van, hanem valójában kettő. Van egy
koordináta-rendszer, ami a hagyományos értékek és ezek tagadására épül,
egyik tengelye a család, házasság, a
másik pedig ezek tagadása. Ennek értelmében a Kereszténydemokrata
Néppárt egy konzervatív párt, hiszen
a család, a házasság stb. védelmezője,
hisz az egyházak küldetésében és patrióta nemzeti alapon áll. Ennek a tagadása az időközben mára már eltűnt
SZDSZ volt. De van egy másik rendszer a szociális igazságosság koordináta-rendszere, ahol az egyik tengely
a tőke, a másik pedig a munka. Ebben
az értelemben a kereszténydemokrata
néppárt egy mérsékelt balközép párt,
hiszen vallja azt, hogy a munka igen
is elsőbbséget élvez a tőkével szemben és vallja azt, hogy a tőkének, a
tulajdonnak igenis van közösségi vetülete. „A magyar liberálisok ebből a
szempontból radikális jobboldaliaknak tekinthetők, hiszen az ő értékrendjükben a munkával szemben a
tőke élvezi az elsőbbséget, illetve a
tulajdonnak, tulajdonosoknak nincs a
közösség felé kötelezettsége” – jelentette ki, hozzátéve: „Abban hogy
a jobbközép szövetség ma jelentős
erőt tud felmutatni, nagy szerepe van,
hogy a szociális értékeket ma Magyarországon a jobboldal képviseli és
a baloldal legnagyobb blöffje az,
hogy egyáltalán szocialistának nevezi
magát”.
Arról, hogy a KDNP az egyetlen
történelmi párt, Semjén Zsolt elmondta, 1944 óta, amióta megalapították ezt a pártot, szellemi értelemben
egy jottányit sem változott, mégpedig
azért nem, mert az igazság örök. A
pártelnök szerint ezért van az, hogy az
aktualitások a jelen kihívásokra adott
válaszok megfogalmazása a dolgok
természete szerint változik, de a szellemi alap változatlan, mert a természet
rendjén, a teremtés rendjén nyugszik.
„Egy kereszténydemokrata pártnak
két csapdahelyzetet kell elkerülnie: az
egyik, hogy a változások bűvöletében
el ne veszítse a lényegét, a másik
pedig, hogy ne ragaszkodjon olyan
korhoz kötött megfogalmazásokhoz,
amelyeket már meghaladott az idő. „A
feladatunk tehát nem több és nem kevesebb, mint hogy az örök igazságot
képviseljük az adott kor nyelvén. Zárójelben jegyezném meg, hogy a modern művészetek, a kor kulturális
áramlatai már csak ezért sem idegenek
a kereszténydemokráciától. Barankovics István írásai ma is éppolyan érvényesek, akárcsak ötven-hatvan évvel
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ezelőtt. A korról csupán a stílus árulkodik” jelentette ki, hangsúlyozva: „A
mi pártunk az, amely a náci megszállással szemben jött létre, ellene
mondva a nyilasoknak és a barna diktatúrának. A mi iránytűnk sohasem
téved, hiszen mi ellen mondtunk a
kommunista, a vörös diktatúrának is.
És ebből következett az a morális
alapállás, hogy a Barankovics-párt
egyik tagja sem lett áruló”. Emlékeztetett, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne
lettek volna mélypontok a párt életében, mint mondta, éppen a napokban
került a kezébe az a fénykép, amikor
elkezték újraépíteni a pártot, és Varga
Lászlóval egy pincében a gázóra alatt
tartották meg a sajtótájékoztatót Surján Lászlóval és Harrach Péterrel.
„Nem engedtük, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt kiessen a történelemből. Itt szeretném megköszönni
Orbán Viktornak is, hiszen az ő segítsége nélkül ezt nem tudtuk volna öszszehozni. Innem szeretném most
üzenni Varga Lászlónak is a menynyekbe és a választmánynak is, hogy a
párt egyenes úton halad. Minden adósságunk rendezve van, megvettük a
székházat, minden megyében van
szervezőnk és minden szempontból
egyenesbe vagyunk. Anélkül, hogy a
büszkeség gyarlóságába esnénk, nem
árt feltenni azt a kérdést, hogy hol
vannak, mondjuk a szociáldemokraták? Gondoljunk Petrasovics Annára.
Pedig ha valamiből nagy pártot lehetett volna csinálni, az a szociáldemokrácia. Hol vannak a kisgazdák? Hol
van Antall József rendszerváltó pártja?
Hol van az SZDSZ? Az egészséges és
üdvös alázat által tudnunk kell, hogy
nem azért vagyunk itt, mert annyira
okosak, szépek és jók vagyunk, hanem
azért, mert az az eszmerendszer, amit
képviselünk, az maga az igazság” – jelentette ki Semjén Zsolt.
Kulcsfontosságúnak nevezte annak
metsző élességgel való meglátását,
hogy mit jelent az, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt az egyetlen

Dr. Pethő Szilveszter
a Barankovics-emlékérem
idei kitüntetettje

A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának ülésén
adták át az idei Barankovics-emlékérmet. Az emlékérem odaítéléséről a KDNP elnöksége és a Barankovics István Alapítvány kuratóriuma dönt, és azokat ismerik el vele, akik Magyarország fejlődésének
előmozdításáért, a keresztény szellemiség és a kereszténydemokrácia
megerősítésért kiemelkedő munkát végeztek. Az elismerést idén Dr.
Pethő Szilveszternek ítélték oda, aki az átadást már nem élhette meg,
ezért azt Dr. Pethő Gábor vette át Mészáros Józseftől, a Barankovics
István Alapítvány kuratóriumának elnökétől.

Dr. Pethő Szilveszter 1923.
december 25-én született. Családjától megingathatatlan hitet és szeretetet kapott, mely későbbi élete
során oly fontosnak bizonyult. Ez
tudta átsegíteni a második világháború borzalmain s ez adott erőt a
Rákosi és Kádár-rendszer elviselésére, s a rendszerváltás politikai
viharai között is, amikor nyugdíjasként munkába állt a KDNP-ért
és a demokratikus Magyarországért.
Az ifjú Pethő Szilveszter műszaki érdeklődése már középiskolai évei alatt megmutatkozott, így
egészen egyenes út vezetett az egykori soproni Magyar Királyi Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karára, ahol 1949-ben bányamérnöki oklevelet szerzett.
Az egyetemi padokból kikerülve az iparban helyezkedett el.
Szerteágazó gyakorlati tapasztalatokat szerzett az ország számos
pontján. 1956-ban a Soproni Műszaki Egyetem Érc-, és Szénelőkészítési Tanszékének adjunktusaként
kezdte meg tudományos, oktatói
pályafutását, melyet a Miskolci Ne-

hézipari Műszaki Egyetemen folytatott docensként, majd professzorként. Tudományos oktatói, kutatói
munkásságát publikációk százai,
kutatási jelentések, egyetemi és
mérnöktovábbképző intézeti tankönyvek jelzik. Témavezetésével
számos egyetemi doktori disszertáció és kandidátusi értekezés készült. Mindemellett aktív tagja volt
több szakmai és tudományos testületnek, és számos akadémiai bizottság munkájában vett részt.
Pethő Szilveszter oktatói
és tudományos munkája mellett az
egyházi mozgalmakban tevékenykedett, majd 1989-ben bekapcsolódott a KDNP szervezésének munkájába és a demokratikus átalakulás folyamatába. Professzori tekintélyét latba vetve járta a
vidéket, az országot, azért, hogy
a rendszerváltozáshoz szükséges
társadalmi támogatottság létrejöhessen.
Pethő Szilveszter meghatározó
szerepet vállalt abban, hogy a
KDNP az elmúlt több mint két évtizedben a kereszténydemokrata értékeket a társadalom szolgálatába
állíthassa.
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világnézeti párt. Szavai szerint a világnézeti pártnak világviszonylatban
is az a problematikája, hogy az igazság, az igazsághoz való hűség nem
mindig találkozik a közízléssel. Példaként említette a magzati élet vagy a
házasság védelmét. „Itt, ebben a helyzetben két tévedés lehetséges. Az
egyik az, hogy nem érdekelnek a szavazatok, mi az igazság oldalán vagyunk és történjék bármi –,
függetlenül attól, hogy van-e társadalmi támogatottsága – akkor is az
egyház tanítását képviseljük. Ezzel a
habitussal könnyen egy hitbuzgalmi
kongregációvá leszünk. Márpedig mi
egy politikai párt vagyunk, azzal a céllal, hogy alakítsuk a történelmet. A
másik tévedés, hogy a szavazatok kedvéért az önfeladás bűnébe esünk. Igen
ám, de ha feladjuk a ránk bízott értéket, akkor mi a fenének csináljuk az
egészet?” – fogalmazott. Semjén Zsolt
szerint a probléma megoldása egy világnézeti párt és egy nagy gyűjtőpárt a
szövetsége. Ez teszi lehetővé, hogy ne
legyen önfeladás és a keresztény kvalitás a maga tisztaságában csonkítatlanul fennmaradhasson a politikai
palettán is. Másfelől biztosítja azt a
társadalmi támogatást, ami lehetővé
teszi, hogy a párt beleszóljon a történelembe. „Ha egy párt feladja a forrását, mint például a magyar baloldal, az
egyet jelent a szellemiség elvesztésével, a széthullással. A Fidesz-KDNP
szövetség garanciája annak, hogy a
forrásvidéket megtartjuk” – jelentette
ki a miniszterelnök-helyettes. Tudatosította, hogy ez a szövetség az Európai Unió történelmének legsikeresebb
konstrukciója. „Mindemellett nem
szabad szem elől téveszteni, hogy a
párt és a szövetség nem cél, hanem
eszköz. Itt szeretném jelenteni a választmánynak, hogy a legfontosabb
dolgokat megcselekedtük. Magyarországnak keresztény ihletettségű alkotmánya van. A KDNP-nek kezdetektől
fogva célkitűzése volt a családok megbecsülésének, támogatásának erősítése. Az egyházak tekintetében

igyekeztünk biztosítani a szabadságot
és a kellő forrásokat. Megcselekedtük
a nemzet egyesítését is, úgy ahogyan
annak idején Barankovics István megálmodta” – mondta a pártelnök, majd
befejezésül megköszönte az országgyűlési frakció és a kereszténydemokrata kormánytagok, képviselők és
polgármesterek helytállását, kijelentette, a Kereszténydemokrata Néppárt
készen áll, hogy teljesítse a haza iránti
kötelezettségét a harmadik Orbán-kormányban is.
EGYÜTTMŰKŐ GENERÁCIÓK

A Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőcsoportjának
munkájáról beszámoló Harrach Péter
frakcióvezető elmondta, itt egy tisztességes jó munkát végző frakció működik, és nem azért, mert jól vezeti a
frakcióvezető, hanem mert a tagok

olyanok. Minden bizottságban jó
szakmai munka folyik, a felszólalások
mindig hatékonyak és hitelesek, emellett a KDNP frakciója sokkal fegyelmezettebb, mint a többi párté, és ez
nem a létszámból adódik, hanem az
elkötelezettségből.
A frakcióvezető szavai szerint a
kormányzati időszakban talán négy
olyan szintje van a párt tevékenységének, ami fontosnak mondható. Az első
a szervezetek munkája, kezdve az
alapszervezetektől a megyei szerveze-

teken át az országos
választmányig.
„Annyit talán kitérőként hadd mondjak
el, és ez kicsit talán
eltér a frakció munkájától, de fontos a
párt egésze szempontjából,
hogy
helyben, a helyi szervezeteknél a munka,
a mobilitás kérdése,
a demokrácia és a
hatékonyság összeegyeztetése a legfontosabb” – mondta
Harrach Péter, hozzátéve: „A párt hozott olyan döntést,
ami a munka szempontját erősíti. Higygyük el, a legjobb
politikai érvényesülés a munkán keresztül történik. Ha
egy helyi szervezet akár a szövetségesünkkel való egyezkedésben fel tudja
mutatni azt, hogy sokat dolgozott és
eredményesen, annak hatása van
ebben a tárgyalásban és nem feltétlenül igényli egy magasabb szint közbelépését”. Szavai szerint a nehezen
működő, és kevésbé tárgyalóképes
szervezeteknek segítség gyanánt, ha
szükséges, egy-egy tárgyalóképes
egyént delegál az elnökség. A munka
mellett fontosnak nevezte a mobilitást
is. Úgy látja, vannak olyan szervezetek, ahol a vezető több éve ül a csúcson és nem enged be másokat. „Én
nem mondom azt, hogy húsz évig
nem lehet jó munkát végezni, de azért
engedni kell azokat az embereket,
akik tehetségesek és szívesen dolgoznának” – jelentette ki. Jelentős
kérdésként értékelte az önkormányzatoknál, hogy a szövetségesekkel
való együttműködésben hogyan tudjuk a megfelelő arányt érvényesíteni.
Itt nagyon sok feladatot lát.
A következő szint a kormányzati
munka, és Harrach Péter – utalva az
előtte elhangzó beszédekre – elmondta, a KDNP megfelelő arányban
képviseltetve van.
Beszélt frakcióvezető a generációk közötti együttműködésről, elmondta, a frakcióban harmonikusan
dolgoznak együtt az IKSZ-es nemzedék tagjai, a középnemzedék és a
legidősebb korosztály kereszténydemokrata képviselői. Nincsen ellentét,
egymás ellen feszülés, hanem együttműködés van.
Az MKDSZ-re térve, mint a szervezet elnöke, Harrach Péter elmondta,
feladata a KDNP szellemi hátterének
megteremtése, illetve támogatása.
Nívós rendezvények jellemzik munkáját, mint a keresztény civil szervezetek
fóruma, amely félévenként az Országház Felsőházi termében nagy létszámmal, kiváló előadókkal működik.
Elmondta, fontos, a politikai tevékenység mellett társadalmi tevékenysége is
legyen a kereszténydemokratáknak.

A MEGJELENÉS FONTOSSÁGA

A párt döntéshozó fórumai által kimunkált politikai irányvonal egységes
képviseletének fontosságára hívta fel
a figyelmet Pálffy István, a frakció
szóvivője. A nyilvánosságban történő
megjelenésről szólva elmondta, hogy
a megújult honlap naprakész, vizuális

elemekkel jól ellátott felület, amely
segíti a párt működésének bemutatását. Bejelentette, elkészült a szervezetek és képviselők számára egységes
arculatot jelentő honlapsablon, és
kérte a jelenlévőket, éljenek ezzel.
LENDÜLET

„Az IKSZ, mint a Kereszténydemokrata Néppárt társult ifjúsági szervezete, fontosnak tartja, hogy az
elődök által vallott értékeket a mai

fiatalok nyelvén fogalmazza meg” –
mondta Gaal Gergely, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség ügyvezető alelnöke. Az országgyűlési
képviselő a szervezet programjai között említette a külföldön szerencsét
próbált fiatalok itthoni boldogulását
segíteni hivatott „Gyere haza!” kezdeményezést, amely időközben önállóan tevékenykedő alapítványként
működik, az általuk rendezett Mindszenty-emlékévet, de fontosnak
mondta vidéken élő, fiatal gazdák támogatását és a Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetekkel való
kapcsolatépítést. Szavai szerint az
IKSZ közéleti és szabadidős rendezvényekkel igyekszik megszólítani és
a kereszténydemokrácia mellé állítani a magukban közéleti elhivatottságot érző fiatalokat.
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Tisztújítás Ferencvárosban IKSZ-Mikulás Csurgón

Taggyűlést és tisztújítást is tartott a ferencvárosi IKSZ, ismertebb nevén a
FIKSZ a IX. kerületi KDNP irodában, melynek során a kerületi tagság Varga
Adriennt, az IKSZ budapesti elnökhelyettesét választotta meg a helyi szervezet
elnökének, és egy új taggal is bővült a szervezet.
FORRÁS: IKSZ.NET

A taggyűlés elején Pásztor Dániel, a
ferencvárosi IKSZ leköszönő elnöke
üdvözölte a tagságot és
értékelte az elmúlt éveket, amikor is számos közösségépítő programot
rendezett a kerületi szervezet, és ezek jelentős
mértékben hozzájárultak
a ferencvárosi IKSZ közösségének megerősítéséhez. A korábbi elnök nem indult újra
a tisztségért, de egyértelmű támogatását kifejezve, alelnökként továbbra is
segíteni fogja a nagyon jó közösségi
múlttal bíró kerületi tagság tevékenységét és munkáját.

Ezután Varga Adrienn bemutatta jövőbeni terveit és gondolatait a ferencvárosi IKSZ közösségi és közéleti
szerepével kapcsolatban, a szervezet
tagsága elnökké választotta
őt, majd a szavazást követően Pásztor Dániel szimbolikusan megajándékozta
az új elnököt a FIKSZ zöld
színű pólójával.
A taggyűlésen megjelent Csontos Sandra, az
IKSZ budapesti elnöke és
Mezey István, a KDNP IX. kerületi elnöke is. A taggyűlés hivatalos részét
követően, kötetlen beszélgetés keretében közösen vázolták fel szervezetépítési és közéleti aktivitással kapcsolatos
ötleteiket a jövőre vonatkozóan.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Csurgói Szervezete december
6-án a Napsugár Szociális Intézmény ellátottai számára szervezett ünnepséget.
FORRÁS: IKSZ.NET

A Napsugár Szociális Intézmény
egy éve működik és foglalkozik fogyatékkal élő emberek nappali ellá-

Kis ajándék a szeretetotthon lakóinak

Az IKSZ Miskolc Városi Szervezete a Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthonában ajándékozott csokoládé-mikulásokat a lakóknak december 5-én.
FORRÁS: IKSZ.NET, MINAP.HU

A Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthonában élő értelmileg
súlyos és középsúlyos betegeket a szere-

tetükkel kívánták megajándékozni.
Emellett az akció célja volt kifejezni tö-

rődésüket, és egyben példát állítani a
többségi társadalom elé, miszerint „a
beteg emberekkel is törődni és foglalkozni kell”.
Váraljai Zoltán, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Miskolc Városi Szervezetének elnöke elmondta,
hogy a szervezet öt tagja és két önkéntes
– középiskolások és egyetemisták – száz
darab csokoládé-mikulást osztottak ki az
otthon lakóinak. Az elnöktől megtudtuk,
hogy terveik között szerepel még szenvedélybetegek meglátogatása is, ahol
egy keresztény könnyűzenei koncert és
lelkészek segítségével kívánják terjeszteni az evangélikumot.

Tarnai Richárd kapta a Morus-díjat

November 22-én a Morus Esten Tarnai Richárd vehette át a közéleti Morusdíjat. Az eseményt Bátor Botond atya, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke,
az est védnöke nyitotta meg, majd Rétvári Bence, az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium parlamenti államtitkára szólt a jelenlévőkhöz.
FORRÁS: IKSZ.NET

A Morus Szent Tamás Kör szervező
közössége a Morus-díjat olyan közéleti
szereplőknek ítéli oda, akik követendő
példák lehetnek minden közélet iránt érdeklődő fiatal számára.
Idei díjazottjuk Tarnai Richárd, ötgyermekes családapa, országgyűlési
képviselő, kormánymegbízott, a Pest
Megyei Kormányhivatal vezetője, aki
vallja: „A fejlődés, a változás jó dolog,
de csak úgy, hogyha vannak ezek mellett
állandó, stabil, ám mindig megújuló értékeink, mint amilyen a társ, a család, a
meggyőződés, a hit.” Az általa vezetett
kormányhivatal 2013-ban a családi élet
és a munka összehangolásának támoga-

tásáért családbarát munkahely címet
nyert el, az árvízi védekezésben pedig
közös erővel helyt állt az önkéntesek és
a hivatásosok széles összefogásával.
Az estet ez alkalommal is borkóstoló
és zenei élmény tette ünnepi hangulatúvá. A finom óborok és újborok mellé
gospel dalok társultak Chernel Hilda és
zenekara előadásában.

tásával. Jelenleg 8 ellátott jár
rendszeresen az intézménybe a
csurgói kistérségből. Szociális,

egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően, napi életritmust
biztosító szolgáltatást nyújt az intézmény önkiszolgálásra részben
vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére.
Az ünnepséget az intézményvezető asszony nyitotta meg, majd Szászfalvi
László miniszteri biztos és
országgyűlési képviselő köszöntötte a fiatalokat és a
vendégeket. Ezt követően
az ellátottak egy adventi
dalcsokrot adtak elő, miközben megérkezett a várva
várt Mikulás az ajándékokkal. Az ifjak és a vendégek
közös énekléssel és saját
kézzel készített apróságokkal köszönték meg a Mikulás eljövetelét. Az ünnepség
családias, meghitt hangulatban telt, amelyet a karácsonyra
hangolódva,
kézműves foglalkozás egészített ki. A fiatalok nagyon
örültek az ajándékoknak, illetve a foglalkozáson készített karácsonyfadíszeknek.

Az IKSZ is ott volt a Horvátországi
Magyarok Ifjúsági Közösségének
tisztújító közgyűlésén

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) november 23-án,
Várdarócon tartotta tisztújító közgyűlését, valamint a szervezet fennállásának
kétéves évfordulóját. Az eseményen képviseltette mag az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség.
FORRÁS: IKSZ.NET

Az ülés első részében a közösség eddigi munkájáról és a jövőbeli tervekről
esett szó. Elhangzott, a szervezet azzal
a céllal alakult meg 2011 decemberé-

ben, hogy összefogja a horvátországi
magyar fiatalságot. A legfőbb feladatuknak tartják, hogy munkájukba bevonják a szórványmagyarságot is.
Céljaikhoz tartozik a fiatalok aktiválása,
segítése a közösségi életben országos és
nemzetközi szinten. Hangsúlyozták,
hogy szeretnék minél több fiatal érdek-

lődését felkelteni és fenntartani az ifjúsági munka iránt. Fontosnak tartják,
hogy ezeket az embereket bevonják a
kulturális események szervezésébe, és
tevőlegesen részt vegyenek azok lebonyolításában. Beszámoltak arról is,
hogy rövid fennállásuk alatt fesztiválokat, képzéseket, tanulmányi kirándulásokat, ifjúsági cseréket szerveztek, amit
a jövőben is folytatni szeretnének.
A beszámolók után a tisztújítás következett, amelyen a küldöttek Ljubić
Molnár Mónikát választották újra a
szervezet előkévé, kinek munkáját egy
9 tagú elnökség segíti.
Az eseményen az IKSZ is képviselte magát Hetényi Kristóf és Kocsis
Dániel személyében, akik egy „Horvátországi Magyarok–HMIK” feliratú
magyar zászlóval kedveskedtek a második születésnapját ünneplő házigazda
szervezetnek.
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Döntő év előtt állunk!

Kedves
kereszténydemokrata barátaim!

Az előttünk álló esztendő döntő év lesz Magyarország életében. A kormányzati ciklus végéhez közeledve
elmondhatjuk, megcselekedtük, amit az elődeinktől örökölt szellemi és politikai hagyomány, a választók ránk
ruházott bizalma és a Fidesszel kötött stratégiai szövetség megkövetelt tőlünk. Munkánk eredménye látható:
keresztény ihletettségű Alaptörvénye van hazánknak,
megerősítettük a családokat és egyesítettük a magyar
nemzetet, a szégyenteljes népszavazás évfordulóján,
december 5-én az Országházban letette az esküt az ötszázezredik új magyar állampolgár, Böjte Csaba.
Megújítottuk Magyarországot, kiszabadítottuk a kom-

munizmus húsz évig itt maradt örökségének fogságából, versenyképes, a saját lábán megállni tudó országgá
formáltuk. De a munkánk itt még nem ért véget! Ahhoz,
hogy az átalakítás eredményei beérjenek és azok a magyar társadalom egészének hasznot és megelégedést
hozzanak, szükség van még négy kormányzati évre.
Győzni kell a 2014-es választásokon! Ez sikerülhet, ha
hiszünk benne, ha hiszünk magunkban, és mindenki elvégzi ezért a rábízott feladatot. Ehhez kívánok sok erőt,
és áldott, eredményekben gazdag, boldog új évet!

Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke

Barankovics István megnyitóbeszéde a Világnézeti Akadémián
FORRÁS: HAZÁNK, 1948. NOVEMBER 12.

A gazdasági, a politikai, a társadalmi, sőt a szellemi átalakulás és forrongás mögött zajlik a lényeges
csata, az a világméretű küzdelem, amelyet a géniuszok vívnak. És vívják mindenütt! Pártgyűléseken, a
tudomány fórumain, az akadémiák csarnokaiban, az
egyetemi katedrákon, a sajtóban, a különböző szervezetekben, nem csupán egyéni vagy csoport-érdekek küzdelme, hanem végső soron egy világnézeti
mérkőzés folyik. Hovatovább csak az az egyetlen álláspont lehetetlenség, amely évtizedekkel ezelőtt még
a legközkeletűbb volt: a világnézeti közömbösség. A
körülmények mindenkit színvallásra kényszerítenek.
A végső kérdésekben előbb-utóbb állást kell foglalni.
És mert így van, mert szinte minden életviszonyt átszőnek ma már a világnézeti vonatkozások, ezért a
tájékozódás igen nehéz.
A tisztánlátók szemét is porral szórja be a kavargó
kor vihara. Megzavarja a kor fiát, hogy úgy látja: a világnézeti frontok is összekeveredtek, mert az azonos
világnézetűeket is különböző politikai, társadalmi stb.
frontokon látja felvonulni. Pedig ez a különbözőség
az élet rendes törvénye, mert az azonos világnézetből
még szükségképpen nem következnek azonos politikai, pártbeli, társadalmi stb. állásfoglalások. Vannak
materialisták, akik dühödt antimarxisták. Vannak
marxisták, akik nem vallják magukat materialistának.
Vannak keresztények, akik a társadalmi, gazdasági
stb. frontokon a haladás zászlaját hordozzák és vannak, akik maradiak. Az emberek, akik a politikai, a
társadalmi vagy a gazdasági életben meggyőződésük
szerinti jobbért küzdenek, meglepődve látják, hogy
olyanokkal menetelnek együtt, akikkel ugyan részletkérdésekben sokszor, de a végső célokban, főleg
pedig a végső világnézeti principiumokban nem értenek egyet. Meglepődve látják az emberek, hogy a
politikai, a gazdasági és társadalmi átalakulás folyamán olyanokkal kerülnek szembe, akikkel viszont a
rend világnézeti principiumokban egyetértenek. (…)
Ez a jelenség sok embert megzavar. Holott különösen forrongó korokban az ítéletalkotást nem lehet
leegyszerűsíteni. Mi e jelenség gyökéroka? Csak kettőt említek. Egyik az, hogy nem egy maradi ember,
aki csak anyakönyvi keresztény, akarja a keresztény-

(részletek)

ség szekerére fölrakni a maga közéletű csempészárúját. Nem egy materialista, aki világnézetileg közel
áll a marxistákhoz, ellene mond mindenfajta szocializmusnak és igyekszik a kereszténység védelme alá
helyezkedni. Ez az ember kereszténységről harsog,
de igazában nem a keresztény igazságosság megvalósítását kívánja, hanem abban reménykedik, hogy a
kereszténység majd abban is ellent fog mondani a
marxizmusnak, ami abban keresztény igazság, vagyis szociális igazságosság. Mert minden igazság keresztény, bármilyen zászló hordozza is s bárki fedezte
fel vagy képviseli.
A másik ok, hogy a kereszténység nem társadalmi, gazdasági és politikai, sőt még nem is egyetemes kultúrelmélet és program, hanem változatlan
lényege szerint hitbeli tanítás és az alapvető erkölcsi
életszabályok törvénykönyve. A kereszténységben
csak az nem változik, ami maga a kereszténység lényege: hit és erkölcsi tartalma. De minden egyébben
a keresztény kultúra is éppen úgy alá van vetve a fejlődés és a visszaesés, szóval a változás törvényének,
mint a történetnek többi jelenségei. Ezért éli túl a kereszténység a különböző kultúrákat, még akkor is, ha
annak a kultúrának létrehozásában a kereszténységé
volt a legdöntőbb szerep, és ha a kortársak szemében
az ő kultúrformájukkal elválaszthatatlanul egységbe
forrottnak látszott maga a keresztény hitletétemény
is. A kereszténységnek állandóan alakítania, változtatnia kell azt a világot, amelyet egyetemes értelemben kultúrának nevezünk. Ez a kultúra is történeti
jelenség: keletkezik és elmúlhat, növekedhet és viszszaeshet. Mert a kultúra lényegében nem egyéb, mint
valaminő eseményt valósító uralom a természeten és
önmagunkon; uralom, amelynek törvényeit a kereszténységnek kell megszabnia, hogy azt a kultúrát kereszténynek nevezhessük. És ami a kereszténységben
változatlan: a hit és erkölcsi letétemény, az változtatja mindig az embert és az ember világát. Az a kereszténység, amely a maga lényegét is
megváltoztatná, már nem volna kereszténység többé.
Viszont a kereszténységnek az egész egyetemes emberi kultúra folytonos változtatására kell törekednie,
mert különben azt a hivatását árulná el, hogy az emberi életet mindig és mindenütt az isteni tökéletesség
irányában és mintájára kell kibontakoztatnia. Így a

kereszténységnek, nem mint hitnek és erkölcsi törvénykönyvnek, hanem mint kulturális valóságnak
szükségképpen, belső lényege szerint haladás-pártinak, mindig és mindenütt tevékenyen a jobbra-törekvőnek kell lennie. Mindig és mindenütt az is volt
és az is marad, hacsak a keresztények méltatlansága
el nem árulta és cserben nem hagyta a vallott hitet.
(…)
Mivel a kereszténység elsősorban az Isten és az
emberi személy viszonyának kérdésére adott választ
és mivel a lélek primátumát, bár nem kizárólagosságát vallja, természetesen a belső ember kereszténnyé
tételét tekinti fő feladatának és aztán főleg magára a
kereszténnyé lett emberre bízza, hogy kialakítsa a keresztény hittel és erkölccsel harmóniában álló tudományt, együttélési formát, általában mindazt, amit
emberi kultúrának nevezünk. A kereszténység elsősorban az ember reformjára és nem az intézmények
reformjára helyezi a hangsúlyt.
Csak természetes, hogy a kereszténység — ha önmagát nem tagadja meg — sohasem mondhat le
arról, hogy az egyetemes emberi kultúra formáló tényezője maradjon. Először azért, mert logikai képtelenség volna az egyéni és a közösségi tevékenység
tényezői közül kikapcsolni azt a leglényegesebb inspirációt, erőt és törvényt, amit a keresztény ember
számára a keresztény hit jelent; másodszor azért, mert
a keresztény embernek egyetlen más világnézetű embernél sem kisebb joga és kötelessége arra törekedni,
hogy egész kultúr-környezete keresztény hitével
összhangban álljon, annak ne akadálya, hanem támogatója legyen; harmadszor azért, mert ezt követeli a haladás érdeke is, hiszen a kereszténység —
mint mondtam — belső lényege szerint szükségképpen haladó, mert olyan hit és erkölcs az alapja, amely
a végtelen tökéletességű Isten mintaképére akarja kibontakoztatni az embert és az ember egész életét.
Ma, amikor világnézetek harca dúl a kereszténység egyetemes kultúrjogának képviselete és kultúrszerepének ismerete nemcsak önmagunk, hanem
elődeink, embertársaink, a jövő nemzedékek és az
Isten iránt is annál nyomósabb kötelességünk, minél
erőteljesebben fejlődnek föl — igényeiket az emberi
élet egyre több viszonylatára kiterjesztve — a kereszténységtől idegen világnézetek.

Gyurcsány Ferenc programjának
minden pontja elvesz az emberektől

A Kereszténydemokrata Néppárt egyértelmű álláspontja, hogy Gyurcsány
Ferenc programjának minden pontja elvesz az emberektől, jogokat és
pénzt egyaránt – jelentette ki Pálffy István, a párt frakciószóvivője sajtótájékoztatóján december 4-én. A kereszténydemokrata politikus kiemelte:
a DK elnöke az irigységre, a legprimitívebb ösztönökre játszik, egymásnak
uszítaná az egyes társadalmi csoportokat.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Pálffy István felidézte a 2004.
december 5-i népszavazást, amikor a
volt kormányfő a határon túli magyar-

ság ellen kampányolt. A kereszténydemokrata politikus kijelentette: ma is
ugyanez a helyzet, amikor elvenné a
határon túli magyarok szavazati jogát,
amit a Fidesz-KDNP pártszövetség
biztosított számukra az egyszerűsített
honosítás részeként. Egymásnak
akarja uszítani az anyaországi és határon túl élőket. Jelezte: a választáson
való részvételre eddig mintegy 75 ezer
külhoni magyar regisztrált.
Sáringer-Kenyeres Tamás, a KDNP
országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a bukott kormányfő pontjai
közül a földbérlet szerződések felülvizsgálatának kilátásba helyezése azt
sugallja, hogy rettegjen a vidék. Gyurcsány Ferenc szerint azoknak is földet
kellene biztosítani, akik nem családi

gazdálkodás keretében, hanem társas
vállalkozásban tevékenykednek. Ez
azt jelenti, hogy felmondanák a már
érvényben lévő szerződéseket, és azokat is, amelyeket ezután kötnek meg.
A kereszténydemokrata képviselő szerint ezeket a földeket
mezőgazdasági oligarcháknak
adnák oda, amit semmiképpen
nem szabad hagyni.
Michl József szerint Gyurcsány Ferenc „vagy lopott,
vagy bizniszelt” a szocialistákkal, ugyanis ugyanazt mondja
a felsőoktatásról, mint Hiller
István, és ugyanúgy tandíjat
vezetne be, mint az MSZP és
szövetségeseik. Emlékeztetett, hogy a
jelenlegi kormány úgy döntött: mindenki bejuthat a felsőoktatásba, aki a
középiskolában magas színvonalon
végzi tanulmányait. Az előző nap nyilvánosságra hozott, romló PISA-eredményekért szintén a Gyurcsány
kormányt tette felelőssé. Felidézte,
hogy az akkori kabinet oktatási minisztere vezette be a buktatás tilalmát,
és így ezek a diákok úgy juthattak el a
középfokú oktatásba, hogy nem tudtak rendesen írni-olvasni. Megerősítette, hogy helyes lépés volt a
közoktatás átalakítása és a köznevelés
új alapokra helyezése.
Kitért arra is, hogy a Gyurcsánykormány idején mintegy 5 milliárddal
rövidítették meg az egyházakat.
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Fókuszban az innováció
és a kreativitás
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Nemzetközi projekt keretében SMART Pont, azaz „okospont” nyílt fiatal vállalkozóknak november 25-én, Budapesten. A SMART Pont az innovatív és
kreatív, fiatal, mikro-, kis- és középvállalkozások létrejöttét, fejlődését és hoszszú távú fenntarthatóságát segíti – az ötlet megszületésétől az üzleti terv elkészítésén át a vállalkozás kezdeti lépéseinek megtételéig. A SMART Pontot
Bagdy Gábor, Budapest főváros főpolgármester-helyettese nyitotta meg.
FORRÁS: KDNP.HU

A megnyitón ott volt Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi
elnöke és Stuart Simpson, az i. e.
Smart projekt leader partnerének –
Stadtschulrat für Wien Europa Büro
– képviselője.
„Budapest főpolgármester-helyetteseként külön öröm számomra,
hogy hazánkban az első ilyen
kompetencia központ Budapesten létesül, lehetőséget teremtve a kreatív fiatalok
számára, akik új elképzelésekkel, ötletekkel rendelkeznek,
hogy megtudják, hogyan lehet
ezekből az ötletekből valódi
vállalkozást létrehozni” –
mondta el a megnyitón Bagdy
Gábor, Budapest kereszténydemokrata főpolgármester-helyettese.
A kreativitás és az innováció
számára kedvező környezet kialakítása hazánk és az Európai
Unió versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen. Ezért
tűzte ki céljául a 6 ország részvételével zajló i.e. SMART Európai
Uniós projekt az innovatív és kreatív vállalkozások, elsősorban a kreatív iparágak, a zöld gazdaság és az
infokommunikációs ágazat működési környezetének fejlesztését, az
e téren működő kis-és középvállal-

kozások piaci helyzetének előmozdítását.
A projekt célcsoportját azon 35
év alatti fiatalok jelentik, akik lehetőleg (de nem kizárólag) a fenti
három területen megvalósítani kívánt vállalkozási ötlettel, vagy már
létező vállalkozással rendelkeznek.
A projektben 6 közép-európai ország – Ausztria, Olaszország, Né-

metország, Szlovákia, Csehország
és Magyarország – mindegyikéből
egy intézményi és egy szakértői
partner vesz részt. Hazánkból a projekt intézményi partnere a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, szakértői partnere pedig
a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.

A DK különbséget tenne magyar és magyar között

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a Demokratikus Koalíció különbséget tenne magyar és magyar állampolgár között, és Gyurcsány Ferenc kijelentései elbizonytalanítják a külhoni magyar szavazókat ahelyett, hogy a voksoláson való részvételre bátorítanák őket. Erről Kalmár
Ferenc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő beszélt december 10-én sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta, nem igaz, hogy a kettős állampolgárság és az autonómia gyengítené egymást.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarország azzal, hogy megadta a szavazati jogot, nem tett mást, mint
felzárkózott az európai többséghez, követve a trendet – jegyezte meg, Kalmár
Ferenc kitérve Gyurcsány Ferenc azon kijelentésére, amely szerint azok szavazhassanak, akiknek van magyarországi lakhelye. A kereszténydemokrata politikus – aki elmondása szerint harminc évig élt Brassóban – kiemelte:
egyáltalán nem mindegy, hogy az anyaországnak milyen kormánya van, és törődik-e a határon túli kisebbségekkel.
Korábban a külhoni magyarok azt érezhették, hogy ki vannak szolgáltatva,
most a szavazati jog révén bizonyos mértékig beleszólhatnak az anyaországi
politikába – értékelte. Kalmár Ferenc rossz útnak tartja a DK-elnökének azt javaslatát is, hogy csak az szavazhasson magyarországi választáson, aki itt adózik, szerinte ennek a vége a cenzusos szavazati jog, ami elfogadhatatlan.
Kalmár Ferenc az ellenzéki pártot antidemokratikusnak minősítette, és arra
kérte a külhoni magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak és éljenek szavazati jogukkal.
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Letette az állampolgársági esküt a félmilliomodik külhoni magyar

– Folytatás az 1. oldalról –

Orbán Viktor kitért arra, hogy eddig
kilencven országból több mint 540 ezren
nyújtották be az egyszerűsített honosítási
kérelmet. Európából már csaknem félmillióan, Észak-Amerikából több mint
kétezren, Dél-Amerikából közel négyszázan, Ausztráliából ötszázan, Ázsiából
mintegy kétezren kérelmezték a kedvezményes honosítást. Közülük a legfiatalabb még csecsemőkorú, míg a
legidősebb 104 éves – jegyezte meg a
miniszterelnök, aki idézte az új alaptörvényben foglaltakat a magyarság összetartozásáról, majd hozzátette: amikor
még csak álmodoztak arról, hogy ezt a
gondolatot valaha is törvénybe foglalják,
akkor „Csaba testvér Istentől kapott őrhelyén” már megvalósította azt. Kifejtette: Böjte Csaba és édesanyja
megálmodták, létrehozták és működtetik a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.
Azt a szervezetet, amely gyermekeket
karol fel, segít és nevel. Az ő nemzeti nevelő munkájuk, intézményteremtő, közösségépítő tevékenységük példaértékű
az egész magyar nemzet számára, mintát

ad a másokért való felelősségvállalásból
– jelentette ki. Azt mondta, nem lehetnek
elég hálásak, amiért 2300 gyermek ellátásán túl segítséget nyújtanak a beiskolázásban, pályaválasztásban, szakmai
képzésben, munkahelyek létrehozásában
és megtartásában. Nemcsak oktatnak,
hanem nevelnek is, mert céljuk olyan fiatalok útra bocsátása, akik magyarként,
keresztény értékrendet valló teljes emberként hasznos tagjai lehetnek a magyar
közösségnek – fejtette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök Magyarország számára megtiszteltetésnek nevezte, hogy
ötszázezredik magyar állampolgárként
köszönthette Böjte Csaba ferences szerzetest és ötszázezer-egyedikként édesanyját. Isten hozta önöket! – fordult
hozzájuk.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
azt mondta: a magyar nemzet közjogi
egyesítésének ünnepe ez a nap. Szimbolikusnak nevezte a napot, a helyszínt és azt is, hogy ki vette át az
ötszázezredik állampolgárságot. A
napot azért, mert a 2004. december 5-

Tizenöt százalékkal nőtt
az örökbefogadások száma 2010 óta

Az örökbefogadások száma 2010 óta tizenöt százalékkal nőtt, remélhetőleg ez
a szám tovább növekszik, és minél több gyermeknek lesz lehetősége családban felnőni – mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján december 7-én. Soltész Miklós kiemelte: a kormány az elmúlt
években több fontos intézkedést tett az örökbefogadás megkönnyítésére, így
csökkent az adminisztráció és bevezették az örökbefogadási gyest.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KORMANY.HU

Soltész Miklós emlékeztetett: 2012.
végi adatok alapján mintegy 1600 pár és
egyedülálló szeretett volna örökbe fogadni, és összesen több mint 2200 gyermek várt új szülőkre. Az örökbefogadók
nagy része kisgyermeket, elsősorban újszülöttet és egészséges gyermeket szeretne. Mivel az örökbefogadás hatalmas
felelősség, érthető ez a gondolkodás vélekedett.
Az államtitkár közölte: azért, hogy
közelítsék e két számadatot egymáshoz,
javítani kellett a jogszabályokon, de a
társadalmi gondolkodás megváltoztatása
és a civil szervezetek segítése is fontos.
Soltész Miklós kifejtette: 2011-től
egyértelműbbé váltak az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás szabályai. Bevezették
az örökbefogadói gyest, amelynek keretében a háromévesnél idősebb gyermek
esetében 6 hónapig gyest kaphat az örökbefogadó szülő. Bár az várandós nőknek
igyekeznek nagyobb védelmet adni – például eltitkolhatják lakcímüket, hogy a hatóságok ne oda küldjék a gyermek iratait
–, a vér szerinti szülőnek ismerni kell az
adatait, és azt, hogy neki vagy az apának
volt-e örökletes betegsége – mondta.
Az államtitkár a tervezett változások
között jelentősnek nevezte a nyilvántar-

tás korszerűsödését, a közp o n t i
nyilvántartás
bevezetését,
továbbá azt,
hogy az anyakönyvi kivonatokat a gyámhivatalok szerzik be, nem
az örökbefogadó szülők. Emellett 15
napról 8 napra csökken az újszülöttek
kihelyezési határideje az örökbefogadó
családhoz. Hozzátette: mindemellett a
nevelőszülői hálózat erősítése is fontos,
ők is nagyobb támogatást kapnak.
Soltész Mikós köszönetét fejezte ki
az örökbefogadásban közreműködő
civil szervezeteknek, amelyek meglátása
szerint sok gyermek életét és sok család
mindennapjait segítik.
Mórucz Lajosné, a Gólyahír Egyesület elnöke a nyílt örökbefogadásról beszélt, ezen eljárás előnyének nevezve,
hogy a gyermekek nem kerülnek be az
állami rendszerbe, hiszen szinte azonnal
családba kerülnek, már egyhetes korukban, ami az újszülöttek és az örökbefogadó szülők közötti korai kötődést segíti.
Mórucz Lajosné üdvözölte az egységes nyilvántartást, úgy értékelte, ez
az újítás nagy mértékben segíti a munkájukat.

ei „nemzetárulás szégyenét hivatott
jóvátenni”.
Mint mondta, szimbolikus az, hogy
Böjte Csaba ötszázezredikként teszi le az
esküt, hiszen ő, amikor a védenceiről
gondoskodik, akkor nemcsak az elkallódástól, hanem az asszimilációtól is megmenti őket. Az ő személye jelzi azt, hogy
nemcsak számokról van szó, hanem a
számok mögött személyes sorsokról is –
fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt az Országház Kupolatermét, a Szent Korona előtti helyszínt
azért tartja szimbolikusnak, mert a korona a magyar nemzet egységét szimbolizálja. Úgy értékelte, hogy az
egyszerűsített honosítást biztosító törvénnyel folytatják Szent István király országépítő, a nemzetet közjogilag
egyesítő munkáját. „Mi pontosan ugyanezt tesszük. Mindig is egyek voltunk
nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben, de most a közjog által is egyesülhet a magyar nemzet, és pontosan a
Szent Korona mutatja azt, hogy ez a közjogi egység az az acélabroncs, ami a történelem viharaiban is egyben tudja
tartani a magyar nemzetet” – mondta

Semjén Zsolt, aki szerint „visszacsinálhatatlan” mindez, mert a külhoni magyarok mint teljes jogú magyar
állampolgársággal rendelkező polgárok
a szavazatukkal ki tudják kényszeríteni
a mindenkori kormánytól, hogy komolyan vegye őket.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes
azt mondta, tudatosan nem mond le
román állampolgárságáról, sőt, ha rajta
múlna, felvenné az ukránt, a szlovákot,
a szerbet is, mert összefogva megvalósítható a Kárpát-medencében a négyszáz
évvel ezelőtti, Bethlen Gábor-i aranykor,
a tündérkert. Elmondta, az elmúlt húsz
évben több mint ötezer gyereket fogadott
be, és élete minden értéke ezekből az
igenekből fakad. „Én hiszem, hogy az
aranykor, a Kárpát-medence tündérkertje
az igenekből fog megszületni, abból,
hogy egymás mellett élünk, bízunk egymásban, hogy hisszük azt, hogy együtt,
közösen minden könnyebb lesz” – fogalmazott.
Az eskütételen – amelyet Rogán
Antal, az V. kerület kormánypárt polgármestere vezetett le – jelen volt Kövér
László, az Országgyűlés elnöke is.

Jövőre először rendezik meg
az Országos Vadász Horgász Napot

Országos Vadász Horgász Napot rendeznek a jövőre, március 29-én –jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke november 27-én az Országházban. Hozzátette: az
első alkalommal megrendezendő eseményre a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum megnyitása alkalmából kerül sor.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A múzeum nemcsak a magyar vadászat, hanem a horgászat történetét is bemutatja. Emlékeztetett: az Országos
Vadász Horgász Nap megrendezését az
indokolja, hogy mintegy 60 ezer szervezett vadász és mintegy 340 ezer szervezett horgász van Magyarországon.
Így ezek a szabadidős tevékenységek a
családtagokkal együtt mintegy 1,5 millió embert érintenek. A vadászat és a
horgászat széles körű társadalmi megismertetése szintén fontos szempont
volt az esemény meghirdetésekor. Megjegyezte, 2014-et követően minden
évben, március utolsó szombatján rendeznék meg az Országos Vadász Horgász Napot.
A miniszterelnök-helyettes beszélt
arról is, hogy a vadászat esetében az
utóbbi időben sikerült lebontani a bürokráciát, vagyis több könnyítésre is sor
került. Példaként említette, hogy a fegyvertartáshoz és a gépjármű-vezetői engedély megszerzéséhez már elegendő
egyetlen orvosi vizsgálat. Emellett az
orvvadászat – hasonlóan az orvhalászathoz – mint büntetőjogi kategória bekerült az új büntető törvénykönyvbe.
A horgászatot szabályozó új jogszabály szintén mérföldkő ezen a területen
– hangoztatta Semjén Zsolt, mivel az új
törvény a horgászattal kapcsolatban ki-

mondja: a természetes vizeket alapvetően horgászok kezelik.
Külön is kitért a vadászok, horgászok, természetvédők együttműködésének fontosságára. Kiemelte az
élőhely-fejlesztés jelentőségét, azaz,
hogy minél több horgászatra alkalmas
vízfelület és vadászatra alkalmas terület
– erdő – legyen. A médiumok figyelmét
is felhívta arra, hogy széles körben mutassák be a magyar vadászati és horgászati kultúrát. Példaként hozta a
gasztronómiai lehetőségek ismertetését.
Szabó Imre, a Magyar Országos
Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke
szerint a magyar horgászok és a kormány szándéka találkozott a természetes vizek halállományának és a
természet állapotának védelmében, fejlesztésében. Hozzátette: a horgászat szeretete, művelése életforma és
viselkedéskultúra is egyben.
Pechtol János, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke
arra emlékeztetett, hogy a magyar vadászok hosszú ideje vártak arra, ami az
utóbbi 3-3 évben történt. Például a bürokrácia csökkentését – a fegyvervizsga
eltörlését –, vagy az orvvadászat büntetőjogi kategóriává való minősítése. De a
magyar vadért is sokat kell még tenni,
például az apró- és nagyvad-gazdálkodás fejlesztéséért.
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Fővárosi gyermekotthont ajándékozott meg a KDNP-frakció

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselői által felajánlott karácsonyi adományokat adott át Harrach Péter december 11-én a főváros II. kerületében
található Cseppkő Gyermekotthon lakóinak.Afrakcióvezető által átadott adománycsomagban – az intézmény kérésének megfelelően – étkészletek és evőeszközök mellett készségfejlesztő játékok, írószerek, társasjátékok és édességek voltak.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP azért választotta a gyermekotthont, mert a családok pártjaként figyelemmel kíséri a családjukat vesztett
gyermekek sorsát, és nagyra értékeli azokat az intézményeket, amelyek igyekeznek pótolni a családtagok hiányát –
közölte a KDNP az MTI-vel.
Budapest Főváros Önkormányzatának
Cseppkő Gyermekotthona az intézet honlapja szerint a gyermekvédelem rendszerében a helyettesítő védelem biztosítására
szolgáló intézmény, amely otthont nyújtó
ellátást biztosít a szakellátáson belül. Legfőbb céljuk, hogy amíg a gyermek bár-

mely okból otthont nyújtó ellátásra jogosult, azaz nem él vér szerinti családjában,
családi nevelést pótló gondozást és nevelést kapjon.
A megajándékozott otthonrészleg
négy csoportból áll – csoportonként 1010 gyermekkel és 5-5 felnőttel. A csoport
„örökös” tagja még az otthonvezető, a
családgondozó és pszichológus is.
A gyerekek 18 éves korukig maradhatnak az otthonban, utána igényelhetik,
kérhetik az utógondozói ellátást. Az otthonon belül óvoda működik, általános iskolába,
szakmunkásképzőbe
és
gimnáziumba már a város más-más kerületi intézményébe járnak a gyerekek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat csatlakozott Felavatták gróf Bánffy Miklós szobrát Sopronban
Gróf Bánffy Miklós Magyarország egykori külügyminisztere december 14-én
Harrach Péter kezdeményezéséhez

Harrach Péter a „hógolyó” akcióról tartott tájékoztatón november 21-én elmondta, katasztrófa idején a magyarokban erős a szolidaritás, de ezt a hétköznapokban is fel kell ébreszteni. A képviselőnek nem csak a
parlamentben van feladata, személyes kezdeményezéseket is kell tennie, a
rászorulók támogatására – mondta a KDNP frakcióvezetője.

szobrot kapott Sopronban. A felszólalók hangsúlyozták: az, hogy 1921-ben
népszavazás dönthetett Sopron és a környező nyolc település hovatartozásáról, nagyban Bánffy Miklós diplomáciai érdeme. Legyen ez egy örök jel
Sopronban, hogy a magyar nemzet egységes és összetartozik, és felelősséget viselünk minden magyarért – mondta beszédében Firtl Mátyás, a
KDNP országgyűlési képviselője.

Harrach Péter elmondta: ha egy hógolyót görgetünk a hóban, az egyre nő,
így ha egy kezdeményezéshez többen
csatlakoznak, egyre hatékonyabb lesz. A
jövedelmemből
felajánlottam
egy összeget a
nehéz helyzetű
családok támogatására azzal a
kéréssel, hogy
Vác város tehetősebb polgárai,
vállalkozásai is
járuljanak
ehhez hozzá.
Remélem, többen csatlakoznak. A városban hamarosan minden polgár levelesládájába eljut a tájékoztató levél,
amelyen az átutalási számlaszám is megtalálható – mondta el a képviselő.
Harrach Péter Vácon 300 ezer forintot ajánlott fel, ehhez a Magyar Máltai

A korabeli népszavazáson 15 334-en,
köztük a soproni polgárság mintegy 73
százaléka Magyarország mellé tette le
szavazatát.
Az eseményre utalva Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere kiemelte, Sopron nemcsak Magyarországhoz hűséges, hanem azokhoz az
emberekhez is, akik tettek a városért.
Bánffy Miklós munkássága, élete pedig
arra késztethet minket, hogy a nemzet
megújításával foglalkozzunk – fogalmazott a miniszter.
Szájer József európai parlamenti
képviselő a többi között arról beszélt,
hogy a gróf tevékenysége mutatja, az értékeket és az érdekeket össze lehet hangolni. A magyar politikusoknak is a
magyar értékeket kell képviselniük – tért
ki napjainkra az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnöke.
Fodor Tamás, Sopron polgármestere kiemelte, Sopron 1277-ben is bi-

FORRÁS: KDNP.HU – B. E.

Szeretetszolgálat, mint a befolyt pénz kezelője, 200 ezer forintot tett hozzá.
Kozma Imre atya a szolgálat vezetője a
tájékoztatón elmondta, karácsony közeledtével az ünnepet szeretnék elvinni a
szegény családokhoz. –
Fontos, hogy
keresztény értékek szerint
próbáljuk rendezni
Magyarország
sorsát. A szociális segítség
egyre inkább
arra tart, hogy
abból is adnunk kell, amire magunknak
is szükségünk van – tette hozzá Magyar
Máltai Szeretetszolgálat vezetője.
A pénz elosztásáról négy tagú bizottság dönt, a családokat vagy idős embereket a helyi plébánosok, iskolaigazgatók,
és polgármesteri hivatalok ajánlhatják.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

zonyította már
hűségét, amiért
szabad királyi
városi rangot kapott. Az itt élők
hűségükkel minden időben a
haza és a nemzet szeretetét mindennél
előbbre valónak tartották és tartják ma
is, napjainkban – mondta.
Firtl Mátyás, a Kereszténydemokrata
Néppárt Sopron és környéke országgyűlési képviselője a Bánffy-szobor üzeneteként azt fogalmazta meg, legyen ez egy
örök jel Sopronban, hogy a magyar nemzet egységes és összetartozik, és felelősséget viselünk minden magyarért.
Gróf Bánffy Miklós szobra Párkányi
Raab Péter alkotása. Az egykori külügyminisztert karosszékben ülve, idős,
öltönyös úrként ábrázolja, kezében egy
könyvvel. Körülötte pedig kődarabok,
amelyek a szétszakított országot szimbolizálják.

Egymás szemében – szeminárium az Európai Parlamentben

Surján László, az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke, a Charta XXI. Megbékélési Mozgalom alapítója Egymás szemében címmel november 28-án szemináriumot szervezett az EP brüsszeli székházában arról, hogy miként látják ma egymást Közép-Európa szomszédos nemzetei, a horvátok,
magyarok, szlovákok, szerbek, románok és ukránok.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KORMANY.HU

Az előző napi rendezvényen az akadémiai élet
és a művészvilág képviselői szólaltak fel:
Herczku Ágnes magyar népdalénekes, Lucian
Mindruta román újságíró, Dusan Trancik szlovák
filmrendező, Miroslav Jovancic szerb zenész,
Filep Béla svájci egyetemi professzor és Zahorán
Csaba történész.

Herczku Ágnes a történelmi viharok sodrásában is a népek testvérré válásának eszméjét valló
Bartók Bélát idézte, és a közép-európai kultúrák
egymásra hatását szlovák, illetve magyar népdalpárhuzamok eléneklésével mutatta be. Lucian
Mindruta videoüzenetében egyebek közt arról beszélt, hogy amerikai bestsellerekkel vannak tele a
könyvesboltok, miközben az emberek nem ismerik a velük együtt élő nép legnevesebb kortárs

íróit. Dusan Trancik Történelemóra címmel filmet
készített arról, hogy miként tanulják az érettségi
előtt álló diákok Trianont a szlovák és a magyar
gimnáziumokban. A filmet levetítik a brüsszeli
Magyar Házban.
Surján László a rendezvényen azon hitének
adott hangot, hogy a megbékélés érdekében fellépő civilek tevékenysége kifoghatja a szelet a
szélsőségesek vitorlájából.
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A keresztény erőknek együtt kell működniük
a keresztény társadalmi rend képviseletekor

– Folytatás az 1. oldalról –

Talán bele sem gondolunk, hogy életünk milyen meghatározó részéről is van
szó. Amerikában például, ha valaki indítani akar egy vállalkozást, azt írásba foglalja, bemegy egy hivatalba, ott
rányomnak egy pecsétet és már kezdhet
is. JusticeAnthony Kennedy amerikai jogászprofesszor egyik alkalommal elrettentő példaként említette Afrikát, ahol
egy vállalkozás elindításához 32 engedélyre van szükség. Nálunk Magyarországon ugyanakkor 52 engedély kellett
hozzá. Évente közel 16 millió közigazgatási ügyet bonyolítunk – hangsúlyozta
–, majd folytatta: éppen ezért a jogállamba, a demokráciába vetett hitünk inog
meg, versenyhátrányba kerülünk, ha az
nem működik.
A kormány első intézkedései között
kiemelt helyen szerepelt a bürokrácia
csökkentése. Rétvári Bence elmondta,
hogy alapállásuk az átszervezéseknél az
volt, hogy „felállnak” az íróasztal mellől
és a valódi élethelyzeteket veszik figyelembe. Először is: az ember nem azért
megy a hivatalba, mert éppen ahhoz van
kedve, hanem mert muszáj. Az állam kötelezi polgárait az engedélyek, a különböző okmányok beszerzésére, éppen ezért
erkölcsi kötelességnek kell tartani, hogy
ne játsszon az emberek idejével, türelmével és ne terheljen rájuk plusz költségeket.
Ha minden jó megy – mondta az államtitkár –, nemsokára 2500 ügyet intézhetünk egy helyen. Végül, de nem
utolsósorban elmondta még, hogy a járási székhelyek kialakítását egyéves kutatómunka előzte meg, és ez a felosztás
nem ugyanaz, mint a harminc évvel ezelőtti volt.
Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár első szavai a köszönetéi
voltak, a munkatársak és az ismeretlen civilek felé, akik munkáját segítették, jó
szóval, biztatással, elismeréssel támogatták.Az államtitkár egy fél mondat erejéig
kitért az ellenzék és az ellenséges média
támadásaira, tudatlanságára, sajnálatát fejezve ki, miszerint talán nem is értik, mit
jelent a nevelés, a személyiségformálás, a
köznevelés, az egészben való gondolkodás. Elmondása szerint egy kertész, ha
diófát ültet, akkor a jövőre gondol, hiszen
annak termését gyermekei, unokái élvezik majd. Egy nemzet, ha a jövőjére gondol, akkor nemcsak útépítést tervez,
házakat stb., hanem elsősorban azokra az
emberekre gondol, akik ezeket képesek
megálmodni, megtervezni, megépíteni.
15 évet töltünk különböző oktatási intéz-
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ményekben: óvoda, iskola. Életünk minősége szempontjából nem mindegy,
hogy milyen lesz az a tizenöt év – mondta
Hoffmann Rózsa, majd úgy folytatta: a
szülők dolgoznak, a gyermek ideje nagy
részét a pedagógusokkal tölti, így aztán
csöppet sem mellékes, hogy milyen felkészültségű pedagógusra bízzuk gyermekeinket, mennyire becsüljük meg
azokat, akik az egyik legfontosabb, feladatot végzik.
Az államtitkár előadásának további
részében az átalakítás azon területeit, ösztönzőit mutatta be, amelyek a legnagyobb
„vihart” kavarták a közelmúltban. Elmondása szerint, az iskolák állami tulajdonba vétele azt a célt szolgálja, hogy az
ország valamennyi területén ugyanazon
feltételek, lehetőségek álljanak a gyermekek rendelkezésére. Ne legyen sorsdöntő az ember életében, hogy a
Zalaegerszegre vagy éppen Nagykanizsára születik.
Elmondta, az iskolaigazgatók kinevezésével, „magasabb polcra helyezésével”
a munka rangját, a megbecsülését kívánták hangsúlyozni, éppen úgy, ahogyan az
életpálya modellel, a béremeléssel is.
Ahhoz képest, hogy mekkora átalakításról van szó, a fennakadások meglepetésszerűen elenyészőek. A rendszer
bejáratódásához, összehangolt mozgásához idő kell.
Latorcai Csaba a nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár egy igen érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet. 2011 az
unióban az önkéntesség éve volt. Ez alkalomból készült egy felmérés, ami azt
volt hivatott feltérképezni, mely ország
polgárai végeznek szívesen önkéntes segítő munkát. Magyarország az első
három helyezett és az utolsó három helyezett között is szerepelt. Az elköteleződött önkéntesek tekintetében igen rosszul
álltunk, ám elköteleződés nélkül a magyar társadalom 60%-a végez rendszeresen valamilyen önkéntes segítő munkát.
Ez az adat azt mutatta meg, hogy valamiféle bonyolult bürokratikus, az élettől
igen távol álló dolog állhat a háttérben –
mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve: az elmúlt két esztendő legnagyobb
eredménye, hogy 2011. december 5-én,
az önkéntesség világnapján a kormány
elfogadta a civil törvényt. Ezzel a törvénnyel a kabinet szerette volna kifejezni azt,
hogy számít a civilek munkájára, nyitott
a társadalmi párbeszédre és segíteni is
szeretné azt, például azzal, hogy lebontja
a szervezetek elől az adminisztrációs akadályokat – mondta Latorcai Csaba. A civilek munkája – folytatta a helyettes

államtitkár – felbecsülhetetlen értékű, értékteremtő. Tanúskodik a polgárok felelősségvállalásáról,
együttműködési
képességéről. Ezt nem szabad veszni
hagyni. A kormány a szervezetek működését 2013-ban 1,9 milliárd forinttal támogatta, továbbá hozzájárult 815 nyertes
pályázat programjához közel 950 millió
forinttal. Ám azt is szeretnénk – jelentette
ki Latorcai Csaba –, ha ez az együttműködés még hatékonyabb lehetne, és nemcsak a kormány és a civilek között folyna
párbeszéd, hanem a civilek-civilek között
is. Ennek segítésére hozták létre a Civil
Információs Centrumot és a Civil Információs Portált, ahol eszmét cserélhet
mindenki, segítséget kérhet, ötleteket
adhat kormánynak, egymásnak egyaránt.
Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár a kormány családpolitikai
és
szociálpolitikai
eredményeiről beszélt. Az államtitkár elsőként azt hangsúlyozta, a legfontosabb
dolog, hogy „mindig és mindenkor meg
kell különböztetni magunkat”. Ennek
szükségessége abból az értékütközésből
fakad, amely voltaképpen nemcsak Magyarország sajátja, hanem európai, illetve
világjelenség. Kijelentette: a kormány
konfliktusai értékvállalásából fakadnak.
Középpontjába voltaképpen nem is az
eredmények állnak – hiszen szép számmal vannak –, hanem az a világról alkotott kép, ami mentén a döntéseket
meghozzuk. A felháborodás nem azért
hangos, mert nőne a munkanélküliség,
hanem a munkához, segélyezésekhez
egyáltalán a létezéshez való hozzáállás
okán. A kormány elsődleges célja – jelentette ki az államtitkár –a rend megteremtése volt, a családok középpontba
helyezése. Ennek érdekében számtalan
intézkedést hoztunk: többek között bevezettük a családi adókedvezményt, a gyed
extrát bevezetése, a közmunkaprogramot.
Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő az „együvé tartozás” politikájáról beszélt. Az ominózus decemberi
népszavazás kudarcát lassan elhalványítja az idő – mondta, hozzátéve: Persze
a botrány, mindig botrány marad, de elég-

tétellel szolgál, hogy ma már
csak egy ember akad, aki ellenkampányt folytatna/folytat a
külhoni magyarok állampolgársága, jogai ellen. Öröm látni,
hogy akik egykor riogatták a
magyar társadalmat a betelepülő
románokkal, ma az elcsatolt területeken tartják üléseiket és
kampányt folytatnak a határon
túli magyarok bizalmáért. Megnyugtató látni azt is, hogy az a
társadalom, amelyik annak idején a botrányos kampányt befogadta, lassan önmagára talál, és felébred benne az
igény önmaga meghatározására. Ehhez
nagyban hozzájárul az is, hogy 2010-ben
radikális fordulat következett be a nemzetpolitikában. Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy az ő minisztériumát valójában a lehetetlenség minisztériumának
kellene nevezni, hiszen míg a többi minisztériumban a dolgok a hierarchia szabályai szerint működnek, náluk csak
egyenrangú partnerek vannak. A lehetetlenséget egy focis példával illusztrálta az
államtitkár: –Afocit abból a szempontból
nézem, ahol az a csapat van, amelyiknek
én drukkolok. A civil partnerek is természetesen mindent a saját csapatuk szempontjából néznek, ami igen nagy kihívás
elé állítja az embert – mondta, majd áttérve az egyház és állam kapcsolatára elmondta: egyház és állam kapcsolata rossz
életérzéssel párosult az évek hosszú során
ezért a kormány a bizalomépítést jelölte
ki elsőként a kapcsolat helyreállításának
érdekében – mondta az államtitkár, hozzátéve: a tartós kapcsolat tárgya pedig
nem más, mint maga a hazánk. A hídépítés, a bizalom újraépítése voltaképpen
egy folyamat, amelynek soha sincs vége.
Gaal Gergely országgyűlési képviselő, az IKSZ ügyvezető elnöke személyes élményeit osztotta meg a civil
hallgatósággal, visszaemlékezve egyetemista éveire, amikor is Magyarország
miniszterelnökét Orbán Viktornak hívták. A képviselő elmondása szerint a fiatalság életérzése optimista volt,
reménykedő. Mint mondta, elképzelni
sem tudták, hogy a magyar társadalom
többsége másként érez. – Szinte sokkolt
bennünket a választás eredménye – jelentette ki. – Akkor ott azt éreztem, nem
olyan egyértelműek a dolgok, ha valamit
akarunk, azért tenni is kell. Gaal Gergely
elmondta azért a „régi” hitért dolgoznak
az IKSZ-ben. Hinni akarnak „nemcsak”
Istenben, de mint egykoron a jövőben,
egymásban, a társadalomban is.
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