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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2013. JANUÁR
Megszületett
az Európai Unió 2013.
évi költségvetése

Új tervezetet nyújt be
a Kereszténydemokrata
Néppárt

Zökkenőmentesen
zajlott az iskolák
állami átvétele

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
megfordítása nemzeti sorskérdés
A Kereszténydemokrata Néppárt az idei esztendőben nagyobb figyelmet fordít az ügyfélellenes magatartás visszaszorítására. A bankok, a szolgáltatók és a végrehajtók pont a nehéz helyzetbe került kisembereket zaklatják, és olyan eszközökhöz folyamodnak, amelyek megengedhetetlenek – mondta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alenöke,
országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője január 9-én a párt legfontosabb terveiről beszámoló sajtótájékoztatóján.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A frakcióvezető tájékoztatása szerint a KDNP ezért a fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködve
azt tervezi, hogy több jogszabálymódosítást kezdeményez. Harrach
Péter kérdésre válaszolva elmondta:
a családi csődvédelemről szóló jogszabályról még egyeztetnek a közigazgatási tárcánál. A KDNP javaslatára készülő jogszabálynak még az
idei évben meg kell születnie, és a
végrehajtása a következő évben elkezdődhet.
Kijelentette: a Kereszténydemokrata Néppárt határozott álláspontja,
hogy a magyar családok állapota
rossz, amin változtatni kell.
– Folytatás a 8. oldalon –

Magyarország túl van
a gazdasági rendszerváltáson
Magyarország gazdasági rendszerváltást hajtott végre 2010 és 2012 között,
versenyképes lett, 2013-ban már növekedni fog a magyar gazdaság – mondta
Orbán Viktor miniszterelnök január
11-én a ciprusi Limassolban, amikor
megérkezett az Európai Néppárt
(EPP) vezetőinek rendkívüli csúcstalálkozójára. „Minden országban azokat a vezetőket támogatjuk, akik
hasonló gazdasági rendszerváltásokat
kívánnak végrehajtani, persze a saját
nemzeti érdekeiknek megfelelően.”
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Európa nem tudja kezelni a gazdasági válságot az eddig megismert formájában, át kell alakítani a gazdaságot,
„gazdasági rendszerváltást kell végbevinni, minden országnak otthon és öszszehangoltan Brüsszelben is” – mondta
a miniszterelnök.
– Folytatás a 2. oldalon –

Becket Szent
Tamásról emlékeztek
meg Esztergomban

Boldogok
a békeszerzők
A házasság természetes szerkezetét,
egy férfi és egy nő kapcsolatát is el kell
ismerni és előnyben kell részesíteni
azokkal a törekvésekkel szemben,
hogy ezt jogilag egyenlővé tegyék gyökeresen más párkapcsolati formákkal
– áll XVI. Benedek január 1-jén, a
béke világnapja alkalmából a híveknek küldött üzenetében.

FORRÁS: MAGYAR KURÍR

A Szentatya üzenetében emlékeztet
rá: 50 évvel azután, hogy kezdetét vette
a II. Vatikáni Zsinat, amely lehetővé tette
az Egyház világban végzett küldetésének
megerősödését, erőt önthet a hívekbe az
a felismerés, hogy a keresztények,
vagyis Isten népe, amely az emberek között járva megéli a közösséget Istennel,
úgy vesz részt a történelemben, hogy
osztozik mindenkivel az örömben, a reményben, a szomorúságban, a gondban,
így hirdeti a krisztusi megváltást és dolgozik a békéért mindenki érdekében.
„Korunkat jellemzi a globalizáció,
annak pozitív és negatív hozadékaival,
ugyanakkor folyamatosak a véres öszszeütközések és háborús fenyegetések is
– éppen ezért van szükség a megújult és
közös fellépésre a közjó, minden ember
és az ember teljessége érdekében” –
hangsúlyozza XVI. Benedek, riasztónak
nevezve azokat a feszültséggócokat és
szembenállásokat, amelyeket a gazdagok és szegények közötti egyre növekvő
különbségek idéznek elő, valamint az
önző és individualista gondolkodásmód,
amit a féktelen pénzügyi kapitalizmus is
kifejezésre juttat. Úgy véli, a számos
békekezdeményezés, amelyben bővelkedik a világ, arról tesz tanúságot,
hogy az emberiségnek veleszületett
hivatása a béke.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Magyarország túl van
a gazdasági rendszerváltáson

Megszületett
az Európai Unió 2013.
évi költségvetése
Hosszú folyamat végére tett pontot
az Európai Parlament plenáris ülése:
megszavazta a 2013. évi uniós költségvetést. Ezzel elhárult a veszély,
hogy jövőre csak havonta az idei
költségvetés 1/12-ét lehet kifizetni.
Így időben meg lehet kezdeni a jövő
évi költségvetésből Magyarországnak járó agrár- és kohéziós források
kifizetését – áll Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt EP képviselőjének december 12-én kelt
közleményében.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

– Folytatás az 1. oldalról –
A néppárti csúcstalálkozón a szervezők előzetes közlése szerint a 2014 és
2020 közötti időszakra vonatkozó európai uniós keretköltségvetésről, valamint
a 2014-es európai parlamenti (EP-) választásokra való felkészülésről esik szó.
A magyar miniszterelnök szavaiból kitűnt, hogy nem csupán a szűken értelmezett keretköltségvetés a téma, hanem
a gazdasági válságból való európai kilábalás általánosabb kérdésköre is.

Orbán Viktor szerint Magyarország
már túl van a gazdasági rendszerváltáson: az elmúlt két, két és fél év alatt
a magyar gazdaság versenyképes lett,
„pénzügyileg rendbe tettük a dolgokat,
és 2013-ban Magyarországon létrejön
a növekedési fordulat, vagyis Magyarország a (kettőezer-)tizenkettes
gazdasági teljesítménycsökkenés után
tizenháromban, most már pénzügyileg
rendezett keretek között, biztos pénzügyi háttéren megkezdi a gazdasági
növekedést”.

„Minden országban azokat a vezetőket támogatjuk, akik hasonló gazdasági rendszerváltásokat kívánnak
végrehajtani, persze a saját nemzeti érdekeiknek megfelelően” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök megjegyezte,
hogy a növekedés szempontjából az
idei év nem csupán Magyarországon,
hanem jó néhány, más, erős európai
országban – így például Németországban – is jobbnak ígérkezik, mint
a tavalyi.

Boldogok a békeszerzők
– Folytatás az 1. oldalról –
A békevágy minden egyes emberben alapvető törekvés és bizonyos értelemben egybeesik azzal a vágyunkkal, hogy teljes, boldog és beteljesedett életet éljünk. „A béke nem
álom és nem utópia: meg lehet valósítani. A szemünknek mélyebbre kell látniuk, a látszat és a jelenségek felszíne
alá, hogy felfedezzék a szívekben rejlő
pozitív valóságot, hiszen minden
ember Isten képére van teremtve és
arra kapott meghívást, hogy növekedjen lélekben és hozzájáruljon egy új
világ építéséhez” – hangsúlyozza a
pápai üzenet.
A Szentatya szerint a béke szerzői
azok, akik szeretik, védik és előmozdítják az életet, annak teljességében,
tekintettel rá, hogy a közjó és a béke
megvalósításának útja elsősorban az
emberi élet tisztelete, annak minden
vonatkozásában, a fogantatásától
kezdve, fejlődésének minden szakaszában egészen természetes végéig.
Azok az igazi békeszerzők tehát, akik

szeretik, védik és előmozdítják az emberi életet, annak minden dimenziójában: a személyes, a közösségi és a
transzcendens szinten egyaránt. Aki a
békét akarja, az nem tűrheti el a merényleteket és bűntényeket az élet
ellen. „A házasság természetes szerkezetét, egy férfi és egy nő kapcsolatát is
el kell ismerni és előnyben kell részesíteni azokkal a törekvésekkel szemben, hogy ezt jogilag egyenlővé tegyék
gyökeresen más párkapcsolati formákkal. Valójában ezek az irányzatok kárt
okoznak a házasság intézményének,
hozzájárulnak elbizonytalanodásához,
elhomályosítják különleges jellegét és
pótolhatatlan társadalmi értékét” – fogalmaz XVI. Benedek üzenetében,
hangsúlyozva: „Ezek az alapelvek nem
hitigazságok és nem is a vallásszabadság jogának következményei csupán.
Ezek az elvek az ember természetébe
vannak beleírva, értelmünk révén felismerhetők és így közösek az egész
emberiség számára. Az Egyház törekvése ezek megvédésére tehát nem felekezeti jellegű, hanem minden

emberhez szól, vallási hovatartozásuktól függetlenül.”
A pápa kitér arra is, hogy a békeszerző embernek tudatában kell lennie
annak is, hogy a közvélemény mind
nagyobb hányadában ültette el a radikális liberalizmus és a technokrácia a
meggyőződést, hogy a gazdasági növekedés elérendő azon az áron is, ha
összeomlik az állam társadalmi szerepvállalása és kárát látja a civil társadalom szolidaritási hálója, akkor is, ha
csorbát szenvednek a társadalmi jogok
és kötelességek. Nem szabad elfelednünk, hogy ezek a jogok és kötelezettségek alapvető fontosságúak ahhoz,
hogy más jogok és kötelezettségek is
teljesülhessenek a civil élet és a politika területén. Az üzenet megfogalmazza, hogy a fejlődés új modelljére
van szükség, és a gazdaságra is másként kell tekintenünk. A teljes értelemben vett, szolidáris és fenntartható
fejlődés csakúgy, mint a közjó, megfelelő értékrendet kíván meg, amely
csak úgy hozható létre, ha a végső igazodási pont Isten.

Surján László kiemelte: a magyar
néppárti delegáció, együtt az Európai
Néppárttal, hazánk nemzeti érdekeinek
képviseletében az egyetlen felelősségteljes döntést hozta, azaz a plenáris ülésen is megszavazta a költségvetést és
elutasította az azt veszélyeztető költségvetési módosító indítványokat.
A zöldek módosító indítványaikkal
veszélybe sodorhatták volna a 2013.
évi költségvetés idei elfogadását.
Ugyanis amennyiben a plenáris ülés
akár csak egyetlen költségvetési módosító indítványt is elfogad, akkor újra
késedelmet jelentő egyeztető tárgyalásokat kellett volna összehívni. Ennek
következtében veszélybe kerültek
volna a jövő évi költségvetés Magyarországnak járó agrár- és kohéziós forrásai is – emlékeztetett az Európai
Parlament alelnöke.
Az Európai Parlament megszavazta
a 2012. évi 6-os számú pótköltségvetést is, amely 6 milliárd euró többletforrás kifizetésével fedezi az Erasmus
program, a kutatás-fejlesztési terület és
a kohéziós politika 2012-es kifizetéseit
is. Ugyanakkor az Európai Bizottság
tervezetéből a 2013-ra átcsúszó 2,9
milliárd eurós összeg csak a kohéziós
politika 2000-2006-os pénzügyi zárásának költségeit és egyéb befagyasztott kifizetéseket tartalmaz, ezeket egy
újabb pótköltségvetés rendezhetné.
Ennek biztosítására az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács elnökei közös nyilatkozatot írtak
alá.
Surján László ennek kapcsán elmondta: minthogy a jövőre nézve is
ígéretekre van szükségünk, mivel előreláthatólag szükség lesz további pénzekre, ezeket az ígéreteket most
fölülértékeli az, hogy az Európai Unió
legfőbb vezetői írják alá. Az ígérvények fényében nem kell fölösleges vitákat folytatnunk. Biztos vagyok abban
– ahogy azt a Parlament tavaly előre
megmondta, hogy kevés lesz a költségvetésbe beállított összeg – a mostani jóslatok is be fognak válni és
további forrásokat kell bevonni az unió
működőképességéhez.
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Megfelelően érvényesültek a KDNP elképzelései a kormányzati munkában
A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint a párt részarányának megfelelően, sőt afölött tudta érvényesíteni elképzeléseit a kormányzati munka során.
Harrach Péter, az MTI-nek adott évértékelő interjúban december 21-én arról is beszélt, jelentős eredménynek tartja, hogy az ország finanszírozása külső segítség nélkül megvalósítható. Szerinte az oktatási tiltakozások során már nem a diákok helyzetéről van szó, hanem ellenzéki erők politikai akciójáról.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP frakcióvezetője úgy
látja: Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár pozíciója stabil a kormányban. Közlése szerint az oktatásban az
átalakítások során – bár sok érdek sérült, és ellenállást váltanak ki a változások – már látszik a „kibontakozó
eredmény”, ha a pedagógus-életpályamodellt, illetve a köznevelési
rendszer átszervezését nézik.
Hozzátette, a felsőoktatásban a
probléma az volt, hogy „elburjánzottak” a szakok, nem voltak képesek
az intézmények használható diplomát adni, és a diákok jelentős része
„kellemes időtöltésnek tekintette” az
egyetemi-főiskolai létet, meghoszszabbodott a tanulmányi idő. A felsőoktatás célja sérült ezáltal, így
éppen itt volt a ideje a változtatásnak.
A váltás, amely a koncepcióban
történt, Harrach Péter szerint biztosítani fogja, hogy azok a diákok, akik
megfelelő felkészültségűek és belátható időn belül, a végzés után meghatározott ideig Magyarországon
dolgoznak, ingyenesen tanuljanak.
Arra a kérdésre, meglepték-e az
erőteljes tiltakozások, azt mondta: a
meglepetés erős kifejezés. A tiltakozások érhetőek voltak, hiszen úgy
érezték a diákok, „beszorulnak a keretek közé, és a jövőjük eladósodással indul”. A megmozdulások a
fiatalokra jellemző hevességűek –

állapította meg, hozzátéve: ezen sem
kell csodálkozni.
A frakcióvezető megjegyezte:
azon sem csodálkozik, csak jellemzőnek tartja, hogy politikai pártok és
holdudvaraik rögtön beálltak a megmozdulások támogatóinak sorába.
Úgy tűnik, most, amikor a kérdés
rendeződik, és mégis folytatódnak a
tiltakozások, már nem a diákok helyzetéről van szó, hanem az említett ellenzéki erők politikai akciójáról.
Harrach Péter arról, hogy mire
számít a választási eljárásról szóló
törvény kapcsán, közölte: úgy látja,
hogy az Alkotmánybíróság „frusztrált
állapotban van”, és nagy örömét leli a
törvények megsemmisítésében.
Az új házszabályra vonatkozó elképzelésről, amelyek szerint hetenként interpellációs blokk és
két-háromhetente plenáris ülésezés
lenne, azt mondta: ez csak akkor valósítható meg, ha nem ilyen feszített
tempójú a törvényalkotás. Ha a feszített tempó marad, akkor ez nem megvalósítható, ugyanakkor a képviselők
munkájának jót tenne, ha egy hétig
lehetőségük lenne a körzetüket járni
– tette hozzá Harrach Péter.
Az elmúlt évet értékelve kitért arra, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv több pontját a KDNP javasolta,
ezek között említette a gyermeknevelésről visszatérők alkalmazását és a
tartósan munkanélküliek támogatását. Szólt arról, hogy a devizahitelesek megsegítésének részeként az idén

éreztette hatását az árfolyamgát és a
végtörlesztés lehetősége. Kitért az
önkormányzati rendszer megújítására, a középosztály megerősítésére
is, és jelentős eredménynek nevezte,
hogy sikerült csökkenteni az államháztartási hiányt, tartják a hiánycélt,
miközben csökken az államadósság
is. A túlzottdeficit-eljárásról azt
mondta: ha az unió következetes,
Magyarországnak mindenképpen ki
kell kerülnie ez alól.
Harrach Péter elmondta: a kormányzati munka egyik kiemelt területe a nemzetpolitika. A kettős
állampolgárságnak – amely a nemzet közjogi újraegyesítésének eszköze – az eredményei most mutatkoznak meg. Eddig több mint 340
ezren igényelték egyszerűsített honosítási eljárás keretében a magyar
állampolgárságot.
A két kormánypárt kapcsolatáról
azt mondta: a döntések meghozatala
előtt igyekeznek érvényesíteni a
KDNP szempontjait, és ez az esetek
túlnyomó részében sikerült is, de van
néhány kérdés, amiben a többség véleményét el kellett fogadni. Ezek között említette az előrefizetős mérőórákra vonatkozó javaslatukat, amely
a fejlesztési tárca nehézkessége miatt
„megakadt”.
A KDNP a részarányának megfelelően, sőt afölött tudta érdekeit érvényesíteni – állapította meg. A Fidesznek mint sokszínű néppártnak
jobban kell figyelnie a választói tá-

mogatásra – jegyezte meg, hozzátéve: a polgári törvénykönyv módosításakor nagyon jó kompromisszumot tudtak kötni az élettársi
kapcsolatokra vonatkozóan a gyermekek érdekében. Azzal kapcsolatban, a választmány határozott hangú
állásfoglalást fogadott el arról, hogy
aki nem ért egyet a szövetségi politikával, az távozzon a pártból, Harrach
Péter azt mondta: két, „egymással dinamikus kapcsolatban” lévő célja van
a KDNP-nek. Az egyik, és ez mindenek feletti, az ország megújítását
célzó programok végrehajtása. A
másik a KDNP saját törekvéseinek
érvényesítése.
Kiemelte, meggyőződésük, hogy a
szövetségi rendszeren belül is fel tudják a saját arculatukat mutatni, és a
céljaikat el tudják érni, jobban, mint
ha önállóan indulnának. Véleménye
szerint ugyanakkor a KDNP „megugraná” az 5 százalékos küszöböt,
ahogy ezt már tette korábban. Közölte, akik az önállóság nagyobb
megvalósítása érdekében emelik fel a
hangjukat, azok kevesen vannak, félreértik a jelenlegi helyzetet, és olyan
megoldásokba mennének bele, amelyek a pártnak és a szövetségnek nem
kedvezőek.
Harrach Péter a kisebbik kormánypárt tavaszi tervei közül a magáncsőd
védelméről szóló törvényjavaslatot
emelte ki, azt mondta: remélik, hogy
az hosszú előkészítés után napirendre
kerülhet.

Új tervezetet nyújt be a Kereszténydemokrata Néppárt
A Kereszténydemokrata Néppárt az Országgyűlés tavaszi ülésszakán terjeszti be a családvédelmi törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos új tervezetét – mondta
Rétvári Bence december 20-án a csaladhalo.hu által az Alkotmánybíróságnak a családvédelmi törvény egyes részeit megsemmisítő döntése ellen szervezett demonstráción. Szerinte egy befogadó törvényt semmisített meg az Alkotmánybíróság, amelynek előkészítését számos konzultáció előzte meg.
FORRÁS: MNO, INDEX.HU

Rétvári Bence a családháló.hu online magazin által az Ab épülete elé
szervezett békés tiltakozó demonstráció
helyszínén az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a KDNP volt a beterjesztője a
törvényjavaslatnak, amely kapcsán nagyon sok egyeztetést folytattak mind tudományos, mind civil körökben.
„Úgy gondoljuk, egy befogadó definíció volt az, amit az Ab sajnálatosan
most megsemmisített” – fogalmazott,
hozzátéve, hogy több alkotmánybíró is
különvéleményt fűzött a döntéshez. Rétvári Bence véleménye szerint egy karakteres törvényre van szükség, amely a
„gyermeket állítja középpontba”.
Rétvári Bence az Index kérdésére
elmondta, hogy szerinte egy olyan
törvényt semmisített meg az Alkotmánybíróság, amelynek előkészítését
számos konzultáció előzte meg. Az

valóban igaz, hogy az azonos neműek
párkapcsolata például nem fért bele a
családkoncepcióba, de szerinte különböző dolgokat különbözőféleképpen
kell szabályozni. Konkrétan, ami az
azonos neműek kapcsolatát illeti, ott az
államtitkár számára elfogadható a jelenlegi szabályozás.
A demonstráción Azbejné Avancsák
Izabella, a családi magazin szóvivője azt
mondta, azért mentek az Ab Donáti utcai
épülete elé, mert nem értenek egyet azzal
a döntéssel, amely megsemmisítette a
család definícióját a családvédelmi törvényben. „Hisszük, hogy a család az emberi történelemben már a jog és az állam
kialakulását megelőzően létrejött önálló

közösség, amely erkölcsi alapokon
nyugszik” – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy a család az összetartozás
egyik szimbóluma is, amely napjainkban
is megőrizte jelentését.
Az mno.hu-nak korábban Rétvári
Bence nyilatkozott annak kapcsán, hogy
az Ab vizsgálja a szabályozást. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára
akkor elmondta, a családvédelmi törvény biztonságot és kiszámíthatóságot
teremt az emberek számára.
Azbejné Avancsák Izabella hangsúlyozta: a család Magyarország legfontosabb erőforrása, a társadalom
alapegységeként a család a nemzet
fennmaradásának biztosítéka és az

emberi személyiség kibontakozásának
természetes közege, amit az államnak
tiszteletben kell tartania.
A demonstráción mintegy százan vettek részt; az Ab döntése ellen tiltakozók
a Batthyány téren gyülekeztek, majd
gyalog vonultak az Ab közelben lévő
épülete elé. Többen gyertyákkal és mécsesekkel érkeztek a demonstrációra; a
menet elején a honlapot hirdető molinót
vittek, illetve egy transzparenst, amelyen
az állt: „Az ég kék. A család az család!”.
Az Ab nyilvánosan kihirdetett határozatával semmisítette meg a családvédelmi törvény egyes, az öröklési
szabályokkal és a család fogalmával öszszefüggő rendelkezéseit. Az alapvető
jogok biztosa az elfogadott családvédelmi törvény egyes – a család fogalmáról, valamint a törvényes öröklés
rendjéről szóló – szabályait diszkriminatívnak találta, és június elején kezdeményezte alkotmánybírósági vizsgálatukat.
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Küldöttgyűlést tartott az IKSZ
December 8-án rendezték az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) küldöttgyűlését a budapesti Károli
Gáspár Református Egyetemen. Az esemény előtt a KDNP Országos Választmánya ülésezett, ahol az IKSZ-et,
mint a KDNP ifjúsági szervezetét, alapszabályába iktatta.
FORRÁS: IKSZ.NET

Az országos küldöttgyűlést a budapesti küldöttgyűlés előzte meg, ahol a fő
témakör a tisztújítás volt. A küldöttek a
bemutatkozó videók levetítése és a szóbeli bemutatkozás után Csontos Sandrát
budapesti elnöknek, elnökhelyettesnek
Varga Adriennt, alelnöknek Végvári Tamást, elnökségi tagnak Lonkay Tamást
választotta meg. A szavazatszámlálás
közben Kocsis Dániel beszámolt a romániai választások várható eredményéről. A rendezvény végén Csontos
Sandra, a frissen megválasztott elnök
megköszönte a bizalmat a tagságnak.
Az országos küldöttgyűlés Stágel
Bence elnök beszédével kezdődött. Kiemelte: a KDNP Országos Választmánya nyilvánvalóvá tette, hogy az IKSZ
nélkül nincs kereszténydemokrácia Magyarországon. Ennek bizonyítékaként az
Országos Választmány alapszabályába
iktatta az IKSZ-et, mint a KDNP ifjúsági
szervezetét. Később az elnök összefoglalta a 2012-es év eseményeit, amelyben
különösen pozitívan értékelte a rendezvények számának növekedését, illetve
sokszínűségét. Példaként említette a Pro
Christie kezdeményezést, illetve a Mindszenty-emlékév keretében megvalósult
rendezvényeket.
Az elnök fő célkitűzésként határozta
meg a budapesti tagság mellett a vidékiek aktivitásának a növelését. Elengedhetetlennek nevezte az adatbázis
frissítését, amelyet Fecske Gábor, az új
központi koordinátor fog levezényelni.
Végül Stágel Bence az IKSZ fennállása
egyik legnagyobb eredményének nevezte, hogy a kommunista utcanevek
megváltoztatásáról szóló törvényt az Országgyűlés elfogadta. Ennek eredményeképpen 2013-től végre az utolsó

munkásmozgalmi emlékek is eltűnhetnek a közterületekről.
Gaal Gergely alelnök témakörönként
összeszedve külün méltatta a 2012-es
projekteket, programokat és az azt megszervező tagokat: így a Keresztényüldözés a XXI. században című konferenciát
(Youssef Fakhoury), a Gyere Haza kezdeményezést (Azbej Trisztan), a Mindszenty-emlékévet (Gondi Mátyás és
Tóth Gábor), a Vidékért Munkacsoport
éves aktivitását (Harangi Fülöp), a Külügyi Munkacsoport kiemelkedő teljesítményét (Schaller Ernő). Beszédében
mérföldkőnek tekintette a közelmúltban
Nagyváradon aláírt IKSZ–MIÉRT megállapodást. Örömtelinek nevezte, hogy
tizenötödik munkacsoportként létrejött
az Önkormányzati Munkacsoportot Farkas Örs vezetésével.
Ezt követően Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára az elmúlt évek
kormányzati munkájáról és eredményeiről szólva kiemelte, hogy az Orbán-kormány hosszú idő után csökkentette az
államadósságot, és 2013 lesz a harmadik
év, amikor három százalék alatt marad
az államháztartás hiánya. A kormány intézkedései között megtalálhatóak a kereszténydemokrata eredmények, így a
családi adózás bevezetése vagy az új
Alaptörvény keresztény gyökereinkre
való hivatkozása. A felsoroltakon kívül
figyelemre méltónak nevezte a kisem-

Horthy-vita 2.0
FORRÁS: IKSZ.NET

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség az utóbbi
időben közbeszéd tárgyává lett
Horthy-kérdés körül szerette
volna tisztázni a történelmi
képet, ezért nyáron történészprofesszorok részvételével vitát
rendezett a témában, amit december 21-én – a nagy sikerre való tekintettel – megismételtek.
Dergán Ádám, az IKSZ képviselője elmondta, az utóbbi időben felizzott a vita Horthy Miklós kormányzóról és a Horthy-korszakról. A szélsőbal szélsőségesen gyalázza, a szélsőjobb pedig szélsőségesen magasztalja
Horthy Miklóst. „Mi, fiatal kereszténydemokraták elutasítjuk a szélsőséges megnyilatkozásokat, és objektív, hiteles, szakmai véleményeket szeretnénk hallani a kormányzóról és koráról” – tette hozzá Dergán Ádám.
Júliusban rendezték meg az első Horthy-vitát, a nagy érdeklődést látva
folytatták az eszmecserét, amelyen a korszak három kiváló ismerője, Szakály Sándor, az MTA doktora, Tőkéczki László és Püski Levente történész
tartott előadást.

berek védelmében hozott intézkedéseket: a devizahitelesek
megsegítését, a minimálbér
emelését, a közműdíjak befagyasztását, az Erzsébet utalvány
bevezetését. Az egészséges életmód elősegítésére a kormány
bevezette a Chips adót és korlátozta a köztereken és vendéglátóhelyeken
történő
dohányzást.
Előadását az igazságos közteherviselés
érdekében hozott intézkedésekkel zárta,
amelyben rávilágított a bankadó és a különadó fontosságára.
A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta az alapszabály módosítását,
amelynek keretében a Munkacsoportok
közé bekerült az Önkormányzati Munkacsoport. A külügyekkel foglalkozó alelnöknek választották Schaller Ernőt, a
Külügyi Munkacsoport vezetőjének
László Andrást. A küldöttgyűlésen ezután Palócz László, felsőoktatásért felelős alelnök az egyetemi és főiskolások
megszólításának fontosságáról beszélt.
Kiemelte, hogy a most napvilágra került
felsőoktatási keretszámok vonatkozásában szükség van az eddiginél jóval markánsabb felsőoktatási irányra, hiszen az
egyetemi és főiskolás korosztály az
IKSZ mindenkori bázisát jelenti.
Hollik Erzsébet rövid családhálós beszéde után Fecske Gábor, központkoordinátor útjára indította az IKSZ új
honlapját, amely több vonatkozásban is
eltér a régi, honlaptól.
Youssef Fakhoury, a Keresztényüldözés a XXI. században című konferencia egyik szervezője a keresztényüldözésről tartott előadást. Ezt követően
Czine Tamás a Vidékért Munkacsoport
éves munkáját értékelte, illetve felhívta a
figyelmet, hogy tavasszal a földkérdéssel
kapcsolatban konferenciát tart az IKSZ.

A kormány
meghallgatta
a diákokat
FORRÁS: IKSZ.NET

Mi, fiatal kereszténydemokraták fontos értéknek tartjuk, hogy kortársaink ki
tudnak állni véleményükért és demokratikus módon kifejezik, ha érdeksérelem
éri őket. Úgy gondoljuk, hogy a jövő
Magyarországát csak tudatos állampolgárok tehetik igazán sikeressé. Ezért helyesnek tartottuk és tartjuk ma is, hogy a
diákok elmondták, milyen felsőoktatási
rendszerben kívánnak részt venni.
Ahogy azt is üdvözöljük, hogy a kormányzat meghallgatta a fiatalokat és a
döntésének meghozatalakor figyelembe
vette szempontjaikat és kéréseiket. Úgy
gondoljuk, hogy a meghozott döntés a
keretszámok eltörléséről és a legalább
ötvenötezer államilag finanszírozott
helyről bizonyítja, hogy a kormány elkötelezett a tandíjmentes mindenkinek
lehetőséget nyújtó, minőségi felsőoktatás mellett.
Úgy gondoljuk, hogy a 2010-ig felhalmozott államadósság folyamatos
csökkentése és a költségvetési hiány
három százalék alatt tartása mellett nagy
eredmény, hogy 2013-ban huszonnégy
milliárd forinttal többet fordít az állam a
felsőoktatásra, mint előző évben.
Mi, fiatal kereszténydemokraták már
2011-ben javasoltuk, hogy a felsőoktatásba való bejutás során minőségi elvárásokat szükséges támasztani a jövendő
értelmiség elé. Ezért a jelenlegi gazdasági helyzetben egy igen fair ajánlatnak
tartjuk azokat a kritériumokat (tanulmányi szerződés, tanulmányok meghatározott idő alatti elvégzése), melyek
szerepelnek a kormányzati döntésben.
Úgy gondoljuk, hogy a döntés nyertesei azok a fiatalok lesznek, akik szeretnének tanulni és a megszerzett tudást
hazájukban akarják kamatoztatni.

A Morus Kör vendége volt Snell György kanonok
FORRÁS: IKSZ.NET

Adventben gyertyagyújtással, derűs és
tanulságos történetekkel, családias légkörben készülhettek a karácsonyra a
Morus Kör tagjai. Egy mondatban így
lehet lefesteni a kör ez évi utolsó találkozójának hangulatát. A vendég a Szent István Bazilika plébánosa, Snell György
volt.
A résztvevők a beszélgetés alatt megismerhették azt a tartalmas hivatásbeli és
személyes életutat, amelynek állomásairól izgalmas történeteken keresztül kaptak vidám hangulatú beszámolót, továbbá
betekintést nyerhettek a kanonok úrnak a
Szent Jobb őreként végzett feladataiba is.
Miután a jelenlévőket beavatta a Szent
István Bazilika átalakításainak részleteibe, meghívta a kör tagjait az új Szentségi
kápolna, valamint a Mindszenty József

bíboros, hercegprímás legteljesebb hagyatékának helyet adó, három teremre bővült kincstár megtekintésére.
Útravalóul a mindennapokban megvalósuló imádságos életre és a Szűzanya
szeretetére hívta fel a figyelmet. Készülve
a karácsonyra az adventi beszélgetés
közös imádsággal zárrult.

AZÁNK

Barankovics István

A tömegek
lázadása
és az uralmi
illetéktelenség
(részlet)
A közéletben esztendők óta sorozatos csalódások intik óvatosságra az erkölcsi bizonyossággal számoló jóhiszeműséget és a
logika törvényeit követő gondoskodást. Szokássá kezd fajulni az a jelenség, hogy úgynevezett államférfiak a kormányzati formákról
és módszerekről vallott igazi fölfogásukat csak
a hatalom átvétele után és csak ennek gyakorlása által hajlandók elárulni, rendszerint rácáfolva arra a politikai arcra, amelyet a
hatalomba vonulás előtt közéleti egyéniségük
zárt formájaként mutattak. Hovatovább egyegy politikusnak megvallott programjáról várható cselekedeteire következtetni egyáltalában
nem lehet. A nyilvánosan hirdetett programok
jelentéktelenekké kezdenek válni a politikus
megítélése szempontjából, mert valóságos
programját csak cselekedeteiből lehet kihámozni, s igazi programjára csak cselekedeteiből lehet visszakövetkeztetni. Ez a politikai
zsákbamacskajáték súlyos erkölcsi elfajulás,
hiszen a politikában az elhallgatás a félrevezetésnek legpopulárisabb fajtája. De mégis,
nem jogosabb-e ebből a jelenségből szellemi
színvonalsüllyedésre következtetni?
A hatalomra jutottak meggyőződésváltoztatásának és lényeges programcserélésének legvalószínűbb oka nem annyira a tudatos
eltitkolás és a célzatos félrevezetés, hanem inkább az a szellemi gyöngeség, amely, ha hatalomra jut, sikerét egyedül a körülményekhez
való ügyes alkalmazkodásban, a tömegek gyakorta rendetlen vágyainak szolgai kielégítésében keresi, míg az erőst, a tehetségest az a
magas igény fűti, hogy magához alkalmazza a
körülményeket. A gyönge alakul, az erős alakít.
Ha igaza van az ifjabb Andrássynak, hogy a politikát nem az érdekek, hanem az érdekekről
vallott nézetek irányítják, akkor a tömeg nézete
sohasem lehet az államférfi iránytűje; viszont
az államférfiúi igénynek abban kell állnia, hogy
a tömeget valódi érdekeire figyelmeztesse, azt
géniuszával áthassa, szóval államférfiúi programját, az érdekekről vallott magas szempontú
nézeteit közölje és közvéleménnyé avassa. A
szellemi gyöngeség azonban nem próbálkozhatik a géniusz feladataival, tehát nem a hatalmat használja politikai programjának
közvéleménnyé avatására és megvalósítására,
hanem a tömeg együttérzését úgy igyekszik
megnyerni, hogy programját a hatalom megtartásának napi érdekei szerint változtatja.
Annál is inkább, mert a hatalomra alkalmatlan
vagy tehetségtelen vezető mindig hajlamosabb
arra, hogy a tömegnek adjon igazat, semmint
önmagának. A szellemi alkalmatlanság a politikai vezetésben - ritka és rövid életű kivételektől
eltekintve - szinte mindig erkölcsi elaljasodáshoz is vezet, mert az illetéktelenség csak erkölcstelen eszközökkel maradhat hatalmon.
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Egy év távlatai
D–Y–Ó

Nem tévedés, nem az Újévről, hanem egy új
évről kell beszélnünk, sok régi pártállami és két
tucat átmeneti év után. Egy olyan évről, amikor
évek parlamenti munkája után seregnyi törvény
lép életbe egyszerre a közélet és a magánélet
számos területén. Ráadásul ezeknek a törvényeknek úgy kell minden előzmény nélkül működniük, hogy jótékony hatásuk azonnal
érezhető legyen. Nincs idő a próbálkozásokra,
kísérletezgetésekre, korrigálgatásokra, mert
jövő tavasszal választás, választások sora következik. Tét a kormány talpon maradása, vagy
visszahullás az előző két korszak zűrzavaros
tengődésébe.
Egyszerre kell működésbe lépnie az új közigazgatási rendszernek, a parlamenti létszámcsökkenést ígérő új választási rendszernek, új
adónemeknek, az iskolák államosításával járó
új tanrendnek, az egyetemek átszervezésének,
az egészségügyi rendszer államosításának, a
szuper bruttó eltörlésével járó kereset-átrendeződésnek, a közmunkák felfuttatásának, új munkahelyek
tömeges megteremtésének, be kell fejeződnie számos elkésett
beruházásnak.
Ugyanakkor ki kell
védeni a gazdasági világválság begyűrűzését, kivédeni az unió
beavatkozási kísérleteit, amelyek mögött
rendületlen kormánybuktatási kísérletezés
érzékelhető.
A változások már
az előkészítés korszakában is nagy ellenkezést váltottak ki a hazai ellenzékben és részben
a nemzetközi közvéleményben is. Az utóbbi
pedig további visszahatással járt a hazai közhangulatra. Igaz, nemcsak romboló hatással, de
sokakban megerősítette azt a meggyőződést,
hogy helyesen döntött, amikor 2010-ben a várható változásokra szavazott. Nem kis teljesítménye a kormánynak, hogy sikerült a felsorolt
változtatásokhoz elegendően megtartania támogatottságát.
A most életbe lépő intézkedések persze a kormány tényleges tevékenységének csak egy részét
jelentik. Rengeteg feladatot jelent az unióban
való jelenlétünk, a gazdasági kapcsolatok szélesítése, sőt, csak fenntartása is. Mindezek együttesen is csak hosszabb távon érezhetőek, ha
egyáltalán várható a közeljövőben ezen a téren
bármiféle eredmény, amely javíthat akár az ország, akár az eladósodott polgárság helyzetén.
Márpedig a közhangulat nem nevezhető rózsásnak. A jóléti társadalom szép napjai elmúltak, mi ebből eleve kimaradtunk, a világméretű
túlköltekezés súlyos következményeit viszont
nekünk is viselnünk kell. Az EU rajtunk is takarékoskodni szeretne, bár nem ezzel a kilátás-

sal vonzottak bennünket, és a kiábrándulást
azok is érzik, akik már a pártállami időkben az
EU-ba vetették reményüket.
Nem könnyű ilyenkor olyan lépéseket tenni,
amelyeket annak idején hangulatjavítónak neveztek és többnyire el is illantak a hagyományosan bekövetkező megszorításokkal. Ha a
kormány határozott lépéseket tesz a rezsiköltségek csökkentésére, a nyugdíjak vásárlóerejének
megőrzésére, a minimálbérek rendszeres emelésére, akkor azt nem úgy kell fogadni, mint valami jogos járandóságot, hanem mindenkinek
illik tudomásul vennie, hogy ez a mai körülmények között komoly teljesítmény, és erre más politikai erő nem lenne képes idehaza. Nem is
beszélve sok más európai kormány keserves erőlködéséről, hogy a hagyományos utat követve
újabb és újabb megszorításokkal próbál fennmaradni. A mi mai ellenzékünk is, ha történetesen
hatalmon maradt volna, vagy ha újra nyeregbe
kerülne.
Érdemes röviden foglalkozni velük is. Évekig tartó kábultság után
felcsillant előttük a
talpra állás reménye.
Hosszabb
hitegetés
után színre lépett Bajnai Gordon, akiről a választások óta mindenki
azt gondolta, hogy ő az
egyetlen olyan politikus, aki, ha győzni nem
is fog, de egységgé tömöríti a megritkult ellenzéket. Színrelépése
nagy mozgolódást váltott ki, de az eredmény
láthatóan késik. Nem
sikerült olyan tábort toboroznia, amely megmozgatja a politikából
kiábrándult, mindenkiben csalódott relatív
többséget, a pártot választani nem tudók és a távolmaradók táborát. Két lényeges eredménye az
LMP megosztása és az MSZP határozottabb állásfoglalása, összezárása az ellenzéken belüli
vezérszerep megtartása érdekében.
Fél éve van Bajnainak, hogy valamiféle ütőképes pártot szervezzen és az MSZP-vel egyenrangú tárgyalófélként lépjen fel. Ha nem
sikerül, akkor az MSZP marad az ellenzék vezető ereje, az pedig kevés ahhoz, hogy megingassa a jelenlegi kormány szilárd helyzetét.
De nem sokkal több ideje van a Fidesz–
KDNP-nek sem, hogy érezhető javulást keltsen
a közhangulatban, hogy felélessze a négy év
előtti bizalmat azokban a választókban, akik
végül kétharmados győzelemhez juttatták.
Ám az igazi siker az lenne, ha a magyarok
többsége végre megértené, hogy bennük, magukban kell meglennie annak az erős meggyőződésnek, hogy rajtuk áll saját jövőjük
alakulása és politikusok befolyásolási mutatványai helyett önmaguk józan érdekei és meggyőződésük szerint döntenének. Minél előbb, hogy
aztán ott is legyenek a választás napján a szavazófülkében.

„A változások
már az előkészítés
korszakában is nagy
ellenkezést váltottak
ki a hazai ellenzék
és részben
a nemzetközi
közvéleményben is.”
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„Csak természetesen!”
Öt gyermek édesapja, országgyűlési képviselő, a legnagyobb megye kormányhivatalának vezetője. Szerteágazó feladatai mellett mégis jut ideje egyházi szerepvállalásra, sportolásra és a barátokra is. Tarnai Richárddal, Pest megye kormánymegbízottjával hivatásáról, családjáról és a természetes döntések fontosságáról beszélgettünk.
adott feladat szempontjából mind lényegesek
voltak. Hálás vagyok
minden ott megszerzett
tudásért, hiszen nem a
beosztás ranglétrán való
elhelyezkedése számít,
hanem a feladat iránti elhivatottság és a becsületes helytállás.

BRÉM-NAGY FERENC

Családjával Kispesten, Wekerletelepen élnek. Hogyan kerültek a
kerületbe?
Családomat tekintve édesanyám
révén erdélyi származásúak vagyunk. A II. világháború végén édesanyámnak testvéreivel és szüleivel
kellett menekülnie otthonukból, amiért nem tették le a hűségesküt a
román államra. Kisgyerekként, menekültként jutott el Budapestre, ahol
pályaudvarokon, kényszerszállásokon töltött évek után végül Kispesten, Wekerlén sikerült otthont
találniuk. Itt élünk azóta is, megszakítás nélkül. Édesapám tősgyökeres
budapesti, így félig pesti flasztergyereknek, félig pedig máramarosszigetinek, partiuminak vallom magam.
Milyen út vezetett a mostani szerepvállalásáig?
Az első, egész életemet meghatározó élményem, hogy szüleim
egyházi középiskolába írattak minket, bátyám az esztergomi ferencesekhez, jómagam pedig Budapesten
a Piarista Gimnáziumba jártam. A
nyolcvanas években egyházi iskolába járni egyet jelentett azzal, hogy
utána ideológiai okokból elvágják
majd az ember előtt a továbbtanulás
útját. Külön hálás vagyok szüleimnek, hogy ennek ellenére az egyházi
oktatás mellett döntöttek. 1987-ben,
mikor beirattak, még nem lehetett
tudni, hogy az érettségim már a
rendszerváltás utánra, az Antallkormány idejére esik majd. A történelem ura érdekes fordulatokkal lep
meg minket. Azt, hogy felvételim
idejére már megváltozott a világ,
külön kegyelemnek tartom.
A következő meghatározó élményem a Máltai Szeretetszolgálatnál
töltött egyéves önkéntes munkám
volt. Nagyon nagy tanulság volt az
az időszak, a sok fizikai munka, a
menekültekkel való foglalkozás –
dúlt a délszláv háború –, a koporsók
pakolása, és még sorolhatnám. A
máltaiak vezetőjének, Kozma Imre
atyának személyisége is iránymutató volt számomra, közöttünk az
évek alatt baráti kapcsolat is kialakult, ami miatt külön hálás vagyok.
A vele és a Máltai Szeretetszolgálat
másik megálmodójával, Boeselager
Csillával folytatott beszélgetések
akkor és most visszagondolva is
sokat adtak nekem.
1992-ben kezdtem el tanulmányaimat az ELTE jogi karán, ahol

olyan meghatározó tanáraim voltak,
mint Erdő Péter bíboros, aki kánonjogot tanított nekünk. Szeretném kiemelni Mádl Ferenc tanár urat,
későbbi köztársasági elnökünket,
akitől sok szakmai és emberi útravalót kaptunk. Ezért fontos számomra, hogy ebben az évben, a Pest
Megyei Kormányhivatal vezetőjeként halálának első évfordulóján
fejet hajthattam előtte. Életéről és
munkásságáról ugyanis rangos konferenciát rendeztünk, olyan vendégek részvételével, mint például
Mádl Dalma asszony, Kövér László
házelnök úr, Boross Péter miniszterelnök úr, valamint Stumpf István
alkotmánybíró.
Az egyetem után három évig
ügyészségi fogalmazóként dolgoztam, és ekkor kért fel Harrach Péter,

akkori szociális és családügyi miniszter, hogy kabinetfőnökként segítsem munkáját. A feladatot
egészen a 2002-es választásokig
láttam el. Ezt követően négy éven
keresztül a Fidesz-frakció családügyi kabinetjében dolgoztam titkárként, utána azonban újra
visszatértem kabinetfőnökként Harrach Péter mellé, aki akkor már az
Országgyűlés alelnöke volt. 2010ben aztán Kispest egyéni országgyűlési képviselőjévé választottak,
és a mostani pozíciómra, a legnagyobb megye kormányhivatalának
vezetésére 2011 januárjától kért fel
Orbán Viktor miniszterelnök úr. A
felsorolásból jól látszik, hogy sokféle pozícióban dolgoztam, fontos
és látszólag kevésbé jelentős munkakörökben, amelyek azonban az

Honnan eredeztethető
az ön közügyek iránti elkötelezettsége?
Gyerekkorom óta ezt
szívom magamba. A mi
családunkban mindig is
természetes volt, hogy
érdeklődünk a közéleti
események iránt. Édesapám a rendszerváltás
előtt többször vitt magával tüntetésekre, például
a falurombolás elleni
megmozdulásra, de ott
voltam Nagy Imre újratemetésén is. Ezért nem
volt kérdés, hogy a rendszerváltás után az első
szabadon választott kormány mellé álltam.
Számomra ez a gondolkodásmód és világnézet a
természetes, ezt hoztam a
családomból. Ezt erősítette az a piarista szellemiség is, melyet Mádl
Ferenc, vagy éppen Antall József is képviselt. A
Fidesz–KDNP együttműködés pedig kipróbált, jól
működő szövetség.
Az igazán nemes dolgokról az ember nem beszélni szokott, hanem
minden tőle telhetőt megtesz érte.
Azt, hogy tetteimnek mi az igazi,
belső mozgatórugója, csak halkan
és óvatosan mondom, mert el akarom kerülni a patetikusság vádját.
Célom: tenni a nemzetért, és én ezt
a nemzetet tágan értelmezem.
Gyermekeim számára mindegy,
hogy Székesfehérvárra, Kolozsvárra, Eperjesre, Munkácsra vagy
éppen Mohácsra megyünk kirándulni, mert számukra is – ahogy
számomra – a Kárpát-medence
megbonthatatlan egység, ez a mi
hazánk.
Mi motiválja leginkább jelenlegi
munkájában?
Amikor 2010-ben megszületett a
legkisebb fiam, feleségemtől azt a
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feladatot kaptam, hogy végezzem el
a gyermekünk születésével járó papírmunkákat. Legnagyobb megrökönyödésemre mindezt három nap
alatt, szabadság kivételével
sikerült csak elérnem a különböző hivataloknál, ráadásul folyamatosan ide-oda
irányítottak. Nem azt mondom, hogy akkor határoztam el, kormánymegbízott
leszek, de hogy ezzel a tapasztalattal a közigazgatás
átalakításának feladatához
komoly személyes motivációt kaptam, az biztos. A
kormányhivatalok létrejöttének, a járások kialakításának mind az a célja, hogy
leépítsük a bürokráciát,
csökkentsük a sokszor felesleges papírmunkát, gazdaságosabbá és hatékonyabbá tegyük a rendszert. Magyarán, hogy az
emberek mindennapi terhein könnyítsünk. Ebben a grandiózus munkában résztvenni nagy
megtiszteltetés és kihívás.
A hit is központi szerepet tölt be
az életében.
Itt megint szeretném a természetességet kihangsúlyozni. Nem azok
táborát erősítem, akik felnőtt korukban tértek meg, születésem óta
ebben a szellemben nevelkedtem.

Óvatosan kell bánni ezzel az adománnyal, figyelni kell, hogy az így,
a szülői házból hozott hit ne váljon
szokványossá, ne párosuljon farize-

dalára gyalog is elindulhatunk, de
ha sportkocsival megyünk, akkor
gyorsabban és kényelmesebben érhetjük el úti célunkat. Éppen ezért,

usi magatartással. Úgy érzem, hogy
nekem és családomnak talán sikerült a tanult hitet személyes meggyőződéssé alakítani. Hiszem, hogy
Istenhez bárki eljuthat, mindenki
üdvözülhet, még az is, aki esetleg
nem tud róla, vagy nem akar vele
foglalkozni. De meggyőződésem,
hogy ehhez a legnagyobb segítséget
az egyház adja. Hogy egy profán
hasonlattal éljek, a Föld másik ol-

az egyházközségi képviselőtestületben való szerepvállalásom is természetes számomra, hozzá tartozik a
vállalt feladataimhoz.
Mi az, ami ennyi munka mellett
kikapcsolódást jelenthet?
A család. Szerencsésnek mondhatom magam, mert feleségem személyében megtaláltam igazi páromat.
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy
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amikor fiatalon gondolkodik a jövőjéről, akkor a legnagyobb energiát
párjának megtalálására fordítsa.
Ahogy telik az idő, egyre nehezebb
az igazi társra lelni, aki viszont
erre energiát fordít, azt a Jóisten is
megsegíti. Mi a kincskeresés nyomán egymásra találtunk feleségemmel. Bár mindkettőnknek
egy-egy testvére van, természetes
volt, hogy nagycsaládot szeretnénk, sok gyermeket. Szerencsére
baráti körünkben sokan gondolkodnak hasonlóan. A templomunkban működő nagycsaládos
közösségnek tagjai vagyunk, rengeteg közös programot szervezünk
együtt. A fontos kérdésekben a
döntéseket feleségemmel mindig
közösen hozzuk meg. Az a döntés
is közös, de természetes választás
volt, hogy ő otthon marad öt gyermekünkkel, háttérbe szorítva saját
karrierjét – bár két diplomája is
van. Mi egységet alkotunk, és
ennek kipróbálását másoknak is
ajánlom. Az a jó, ha ezek a döntések, irányválasztások természetesen
fakadnak belőlünk, hiszen amit erőltetünk, abból ritkán sül ki jó.
Fontos számomra a rendszeres
sportolás is. Fiatal korom óta focirajongó vagyok, és ma sem múlhat el
hét a bőr rúgása nélkül. Ilyenkor
összejövünk a barátokkal, és a futás,
játék után megbeszéljük az élet nagy
dolgait is.
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Kibújt a szög a zsákból – szegénységellenes
program minimálbér-csökkentéssel
A KDNP arra szólítja fel Bajnai Gordont, hogy vonja vissza a minimálbér csökkentésére tett javaslatát – mondta január 12-én sajtótájékoztatóján Pálffy István.
A kereszténydemokraták frakciószóvivője egyúttal felszólította a Haza és Haladás
Egyesület vezetőjét, ismertesse arra vonatkozó javaslatát, hogyan akarja csökkenteni a minimálbérrel összefüggő egyéb béreket.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP szerint „felháborító és minősíthetetlen” a minimálbér csökkentésére vonatkozó javaslat, ráadásul az
több kérdést is felvet – mondta, hozzátéve: ezzel „kibújt a szög a zsákból,
mégpedig olyan formában, hogy egy
logikai rendbe illeszthetően látható,
Bajnai Gordon folyton változtatja a színét, mintegy kaméleon módjára”.
A politikus kiemelte, hogy a minimálbér összefüggő rendszert alkot a garantált bérminimummal, a közmunka
bérével, valamint a pályakezdők és a
diplomások minimálbérével. Ehhez a
rendszerhez viszont nem lehet csak a
minimálbér megváltoztatásával hozzányúlni. A KDNP nevében ezért arra
szólította fel a Haza és Haladás Egyesület vezetőjét: vonja vissza a minimálbér csökkentésére tett javaslatát.
Egyúttal azt is követelte, hogy Bajnai
Gordon ismertesse, hogyan kívánja
csökkenteni a garantált bérminimumot,
a pályakezdők és a diplomások bérminimumát, és mik a tervei a közmunkabérek csökkentésével. Pálffy István úgy
fogalmazott: Bajnai Gordon „egy na-

gyon homályos elképzelést” ismertetett,
amelynek során azt mondta, olyan rendszerben gondolkodnak, ahol a vállalkozók terhei nem súlyosbodnak, a
munkahelyek nem kerülnek veszélybe és
a munkavállalók jobban járnak. De
„ilyen rendszer nincs” – jelentette ki a
kereszténydemokrata politikus.
Mint mondta, a kormány olyan rendszert működtet, amelyben biztosítani kívánja, hogy a munkaadók terhei ne
növekedjenek elviselhetetlen mértékben.
Eközben a vállalkozók terhei nem emelkednek drasztikusan, a munkavállalók
minimális bére pedig olyan mértékben
nő, hogy azzal javuljon a vásárlőerő-paritás. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács elfogadta, hogy 2013-ban a várható inflációt meghaladó mértékben, 5,4
százalékkal emelkedjen a minimálbér,
ezzel 2007 óta először nőhet a minimálbér és a bérminimum reálértéke – emelte
ki a Pálffy István, aki kitért arra is, hogy
a minimális bérek értékét jellemző úgynevezett vásárlóerő-paritás az első Orbánkormány alatt 29-ről 41-re nőtt,
2004-2010 között viszont 35-re csökkent.
A mutató 2010 óta újra emelkedett, most
37-nél tart – közölte végül.

Január 11-én Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője arra kérte Bajnai
Gordont, vonja vissza a minimálbér csökkentésére vonatkozó javaslatát,
mert az a legalacsonyabb jövedelmű emberek életszínvonalát csökkentené.
Rogán Antal felháborító és értelmetlen elképzelésnek nevezte a Haza és
Haladás azon programpontját, amellyel az átlagbér 30 százalékára, jelen
esetben 98 ezer forintról 66 ezer forintra csökkentenék a mindenkori minimálbért. A Haza és Haladás Egyesület olyan minimálbérrendszert javasol,
amelyben a vállalkozások terhei nem súlyosbodnak, a munkahelyek nem
kerülnek veszélybe, a munkavállalók viszont jobban járnak – közölte Bajnai Gordon január 11-én az MTI-vel. Hozzátette: a Fidesz úgy emelte meg
a minimálbért, hogy abból reálértéken kevesebb jut a munkavállalóknak,
mint a Bajnai-kormány idején, a vállalkozók terhei viszont radikálisan
emelkedtek. A volt kormányfő szerint a Fidesz úgy adott, hogy valójában
elvett: munkahelyek szűntek meg vagy kerültek veszélybe, a fizetési boríték pedig vékonyodott, az idén egy minimálbért kereső dolgozó 98 ezer forintból 64 ezret kap kézhez, míg a Bajnai-kormány idején ugyanekkora
fizetésből 75 ezer forintot lehetett kézhez venni.

A KDNP továbbra is megvédi
a család intézményét
A Kereszténydemokrata Néppárt a jövőben is határozottan és erőteljesen szeretné megvédeni
a házasság és család intézményét, és ennek mindenféle fellazítását társadalomellenesnek tartja.
A kisebbik kormánypárt frakcióvezetője szerint az öröklésre vonatkozó – megsemmisített paszszusok – az új polgári törvénykönyv elfogadásával rendeződni fognak – jelentette ki sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróságot a jogállamiság védőbástyájának tekintik, a testület minden döntését
minden magyar állampolgárnak tudomásul
kell vennie. Ezt teszi a KDNP is, ugyanakkor
fontosnak tartják az az Ab működésével kapcsolatban, hogy az alkotmány védelmében
szólaljon meg, távol álljon az alkotmánybíróktól minden politikai és ideológiai szempont. „Nem is feltételezzük ezt – fogalmazott,
majd megjegyezte: a KDNP-nek, mint a családok védelméről szóló törvény megalkotójának határozott véleménye van.
Az öröklésre vonatkozó passzusok megsemmisítéséről azt mondta: ezek az új polgári
törvénykönyv elfogadásával rendeződni fognak, és nem lesz ellentmondás az egyes paszszusok között.
A család fogalmára térve kiemelte: az élettársi kapcsolat szabadon választott életforma,

ami kötöttségektől mentes. Miért akarnak jogkövetkezményeket kényszeríteni azokra, akik
kötöttségek nélkül akarják élni életüket? – tette
fel a kérdést, megjegyezve: úgy látszik az Abnak más a véleménye és rá akarja kényszeríteni. Az azonos nemű élettársakról pedig külön
törvény rendelkezik.
Kiemelte: a KDNP határozottan és erőteljesen szeretné megvédeni a házasság és család
intézményét, és azt vallja, hogy ennek mindenféle fellazítása társadalomellenes cselekmény. Idézte a családok védelméről szóló
törvényt, miszerint a család az állam és a jog
előtt már létező intézmény volt, nem ők találták ki, az van, tudomásul kell venni, annak fellazítására nincs lehetőség.
Harrach Péter kérdésre válaszolva azt
mondta: ha ez lenne az első ciklusa, bizonyára
csalódott lenne, de már némi tapasztalattal rendelkezik, így ilyen érzelmek nem jelentek meg
benne. Kijelentette: elfogadja, tudomásul veszi, de nem osztja a grémium véleményét.

A kedvezőtlen demográfiai
folyamatok megfordítása
nemzeti sorskérdés
– Folytatás az 1. oldalról –
Harrach Péter kitért a házasság és család intézményének megerősítésére, majd az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntését felidézve azt mondta: azt tudomásul veszik, de ez nem jelent
egyetértést. Nem minden emberi kapcsolat családi kapcsolat, márpedig úgy tűnik, efelé mozdul el az ultraliberális irány – jegyezte
meg Harrach Péter, aki arról is beszélt az idei feladatokról szólva,
hogy Magyarország megújításának programját tovább kell folytatni.
Ez európai és magyar program is – hangsúlyozta kiemelve: Európában is szükség van a megújulásra gazdasági, pénzügyi és társadalmi
kérdésekben egyaránt. Szavai szerint a Cohn-Benditek Európájának
nincs jövője.
Aktuálpoltikai kérdésekre kitérve kijelentette: a KDNP a romaügy
kapcsán vallja, hogy a felzárkóztatás és az oktatás területén is az integrációt kell megvalósítani. Ha az első számú nemzeti sorskérdés
Magyarország számára a demográfiai helyzet, akkor a második
számú a magyar cigányság helyzetének megváltoztatása – tette
hozzá, hangsúlyozva: a bűnelkövetők kérdését nem etnikai alapon,
hanem a bűncselekmény súlyának megfelelően kell kezelni, és a jelenleginél nagyobb szigorral kell eljárni.
Az egészségügy területére vonatkozóan a kötelező nyugdíjazásról azt mondta: a KDNP aggodalmának adott hangot, hogy a tervezett lépés komoly zavarokat okozhat, álláspontjuk szerint a
legcélravezetőbb az ágazati kivétel megvalósítása lenne.
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Zökkenőmentesen zajlott az iskolák állami átvétele
Hoffmann Rózsa sikertörténetnek tartja a közoktatási intézmények állami átvételét. Az iskolák állami fenntartásba kerüléséről szóló sajtótájékoztatón
január 8-án azt mondta, hogy az átvétel – minden negatív előrejelzés ellenére – menetrendszerűen, pontosan, zökkenőmentesen zajlott. Az átállásból a
pedagógusok és a diákok úgyszólván semmit nem érzékeltek – tette hozzá a kereszténydemokrata oktatási államtitkár. Január 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átvette az iskolák többségének fenntartását.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hoffmann Rózsa szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint
az állam erre kijelölt szervezete január
1-jén formailag és jogilag átvette az iskolák többségének fenntartását, ez gond
nélkül megtörtént. Az átállásból a pedagógusok és a diákok úgyszólván semmit
nem érzékeltek, és minden pedagógus
megkapta a fizetését – tette hozzá.
Hoffmann Rózsa hangsúlyozta: az
átalakítás célja, hogy az állam garantálja, a gyerekek „az ország minden településén (...) ugyanazokban a műveltségi javakban részesedjenek”, s ezt
ellenőrzik is a jövőben kialakítandó tanfelügyeleti rendszerrel. Reményét fejezte ki, hogy intézkedéseikkel a
közoktatás széttagoltsága jelentős mértékben és rövid idő alatt csökken.
Az államtitkár közlése szerint a közoktatás átalakítása a kormány által meghirdetett megújulási folyamat része,
amely párhuzamosan zajlik többek kö-

zött a közigazgatási, szociális, egészségügyi rendszer átalakításával, s ennek
érdekében az elmúlt két és fél évben
több mint negyven jogszabályt alkottak
a közoktatási területen.
Hoffmann Rózsa kérdésre válaszolva
elmondta: a pedagógus-sztrájkbizottsággal az egyeztetés nem zárult le, sok
kérdésben már meg is állapodtak, „nyitott kérdés kevés maradt”, ezek tárgyalása a jövő héten lesz. Jelezte, várják a
munkaügyi bíróság döntését arról, kelle teljesíteniük a pedagógusoknak sztrájk
esetén az elégséges ellátást. Meglátása
szerint „a sztrájk oka minimális”.

Gloviczki Zoltán közoktatásért
felelős helyettes államtitkár kiemelte: nem az iskolarendszer államosítását hajtották végre, ugyanis
magán- és egyházi iskolák továbbra
is működnek majd. Emlékeztetett
arra, hogy a háromezer lakosnál kisebb lélekszámú településeken az
állam átvállalja a teljes működtetési
költséget is, illetve 83 település
kérte, hogy továbbra is fizethesse ezt, közülük 55-nek adtak erre engedélyt.
Kérdésre szólt arról is, hogy a közoktatási informatikai rendszerben – statisztikai adatgyűjtés eredményeként –
rendelkezésükre állnak az egyes iskolák
pedagógus-diák arányszámai, de ennek
alapján nem fogják meghatározni a településeken dolgozó pedagógusok létszámát.
Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke azt mondta: az átadás-átvételi
folyamat a decemberben meghozott törvény szerint zajlott le, annak során 1297

székhelyintézményt működtető önkormányzattal kötöttek megállapodást. Az
önkormányzati szakmai apparátus, illetve a 120 ezer pedagógus átvétele
megtörtént, átsorolásuk folyamatban
van. Közlése szerint a vagyon használatáról, kezeléséről január 15-ig részletes
megállapodást köt az intézményfenntartó központ az önkormányzatokkal, a
tankerületi igazgatók vezetésével. A
szakmai, iskolaszervezési, személyügyi
kérdésekben az iskoláknak a jövőben a
tankerületi igazgatókhoz kell fordulniuk, ahol pedig az önkormányzat működteti az iskolát, ott továbbra is az
önkormányzattal tárgyalnak majd a működtetésről.
A központ vezetője kérdésre kitért
arra: a nyugdíjas pedagógusoknak kérniük kell, ha továbbra is dolgozni szeretnének, a kormányzat pedig dönthet
úgy, hogy továbbra is alkalmazza őket.
Beszélt arról is, hogy felmérésük január
végére készül el arról, hány nyugdíjas
tanár dolgozik az országban.

Elkészült a közszolgák
etikai kódexének tervezete

A kormány négy év alatt 3000-rel
növeli a bölcsődei férőhelyeket

Célegyenesbe fordult a közszolgáknak címzett etikai kódex kimunkálásának
folyamata. Golyóstollat, reklámzacskót, csekély értékű dísztárgyat fogadhatnak csak el a közszolgák, ha életbe lép. A szabálykönyv tervezete szerint akár
el is bocsáthatják állami állásából azt a személyt, aki nem fizeti ki köztartozását, nem gondoskodik családjáról, vagy terrorizálja munkatársait. A szöveg társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik – adta hírül a Magyar Nemzet.

Az új pilisi bölcsőde átadásával az idén létrehozott férőhelyek száma meghaladja a 400-at, 2014-re pedig 3000-re bővül – mondta Soltész Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Pilisen. A tizenegyezer lakosú Pilis 251 millió forintos támogatást kapott új, több mint 40 gyermek befogadására
alkalmas bölcsődéjéhez az Új Széchenyi Terv keretében, az önkormányzat
mintegy 126 millió forintot vállalt a költségekből.

FORRÁS: MNO.HU

Célegyenesbe fordult a
közszolgáknak
címzett etikai
kódex kimunkálásának folyamata.
Elkészült
ugyanis a kormányzat korrupcióellenes küzdelmének egyik fontos elemét
adó előírás-gyűjtemény tervezete; a
szöveget a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemsokára társadalmi vitára bocsátja.
Rétvári Bence, a szaktárca parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek
elmondta: a kódex egyes rendelkezései
a közigazgatás vezető pozícióit betöltő
személyektől elvárt magatartást írják le,
más előírásai azt határozzák meg, mit
fogadhatnak el a közszférában dolgozó
személyek, bizonyos passzusai pedig
arról szólnak, miképpen kell lebuktatni
a jogtalan előnyt felkínáló, vesztegetni
szándékozó személyeket. A kódex részletesen foglalkozik azzal is, mikor válik
az állami tisztviselő méltatlanná, mely
szabályok megsértésekor merülhet fel a
közszolga elbocsátása.

A közigazgatási vezetőknek címzett
rendelkezések kapcsán Rétvári Bence
azt mondta, hogy az előző két kormányzati ciklusban azért is harapózhatott el a korrupció, mert a különféle
beosztású irányítók sok esetben visszaéltek a helyzetükkel, s a magánszempontokat a köz érdeke elé helyezték. Az
etikai kódex éppen ezért hangsúlyosan
foglalkozik a vezető szerepet betöltő
személyek felelősségével, előírva számukra a példamutatás, az etikai és a jogi
előírások fokozott betartásának kötelezettségét.
A KIM a Kormány.hu oldalon korábban több korrupcióellenes intézkedést is részletesen ismertetett, így
például azt, hogy Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter tavaly nyilatkozatot írt alá a korrupció elleni összehangolt, hatékony állami fellépésről
Domokos Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével, Baka Andrással, a
Legfelsőbb Bíróság elnökével és Polt
Péter legfőbb ügyésszel. A nyilatkozat
aláírásának egyéves évfordulóján pedig
az állami szervek vezetői közösen értékelték az eddig elvégzett munkát és
eredményeket.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az Emmi államtitkára emlékeztetett
rá: tavaly szeptemberben indult az a 8,5
milliárd forintos, öt régiót érintő bölcsődefejlesztési pályázat, amelynek
révén várhatóan 30-35 új intézmény
épülhet meg 820 új férőhellyel.
Hozzátette: ezen belül 2,1 milliárd forintra Heves, Nógrád és Borsod-AbaújZemplén megye pályázhat, ahol 100
százalékos támogatást biztosítanak, tekintettel az észak-magyarországi régió
nehéz helyzetére. Az ottani fejlesztések
jelentőségére utalva az államtitkár Salgótarján példáját említette, ahol a szocialista városvezetés bezárta a bölcsődét,
de a város most új bölcsődéjéhez 350
millió forintra pályázhat.
A bölcsődeprogrammal kapcsolatban Soltész Miklós rámutatott: 2010ben 671 bölcsőde működött az országban, 2011-ben már 691, ez év végére 745-re emelkedik ez a szám, és a
további fejlesztésekkel együtt 2010 és
2014 között 3000 új férőhely jön létre.
Soltész Miklós egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy segíteni kívánják a családi napköziket is. Az államtitkár ezzel kapcsolatban az MTI

kérdésére
elmondta,
hogy egykét évvel
ezelőtt
4500-5000
gyermeket
nem tudtak
befogadni a
bölcsődék.
Szabó Márton polgármester (Fidesz) Pilis számára jelentős előrelépésként értékelte a 40-48 gyerek
elhelyezésére alkalmas bölcsőde megvalósulását, mivel a városban mintegy
300-400 ilyen korú gyerek él.
A városvezető a jövő évtől működő
intézményt bemutatva elmondta: az épület tervezésekor a kicsik speciális igényei
szerinti legmodernebb megoldásokkal
éltek, a padlófűtés mellett különleges
mennyezetvilágítást alkalmaztak, de a
szellőztetést és az árnyékolást is egyedien alakították ki. A négy csoport befogadására alkalmas, mintegy 800
négyzetméter alapterületű épülethez
200 négyzetméter udvar is tartozik. Az
új bölcsőde 10-15 új munkahelyet is
biztosít – fűzte hozzá.
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Aktív hozzáállást
kérnek az Európai
Uniótól

Egyszerűsödik a honosítási eljárás
Az egyszerűsített honosítás 2011. január 2-án indult el, az elmúlt két évben 363 795 kérelem érkezett be Budapestre, és további néhány ezer még úton van, így 370 ezer kérelmezővel számolhatunk. Folyamatosan nagy az érdeklődés, ez látszik az előzetes időpontfoglalásokon is. A jelenlegi tendenciák mellett ez év végére a félmilliomodik
honfitársunk is be fogja nyújtani kérelmét, és ebben a parlamenti ciklusban leteszi a magyar állampolgári esküt.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke megütközéssel
értesült arról, hogy a szlovák
rendőrség január 8-án újabb
pénzbírságot rótt ki több felvidéki
magyar állampolgárra amiatt,
hogy megtagadták érvénytelenné
vált
személyi
igazolványaik
beszolgáltatását. Semjén Zsolt
egyetért a felvidéki Magyar Közösség Pártja nyilatkozatával,
melyben aktív hozzáállást kérnek
az Európai Uniótól a szlovákiai
jogfosztások és az érintettek folytatódó zaklatása ügyében.
FORRÁS:
MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA; MTI

A szlovák rendőrség újabb pénzbírsággal sújtotta a magyar állampolgárságukat nyíltan felvállaló és
emiatt szlovák állampolgárságuktól
megfosztott, Léván élő Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubík
Lászlót. A hatóságok azért szabták
ki ismételten a 33 eurós pénzbírságot, mert a három magyar továbbra
sem volt hajlandó beszolgáltatni
szlovákiai személyi okmányait.
A három érintett polgárt közvetlenül karácsony előtt idézték be szóbeli egyeztetésre a rendőrségre.
Mivel ügyvédjük betegsége miatt az
érintettek akkor nem tudtak eleget
tenni a felszólításnak, a szlovák hatóságok – még az év végi ünnepek
között – újabb idézést küldtek
nekik.
A személyi igazolványok beszolgáltatásának megtagadása miatt még
az ősz folyamán indított szabálysértési eljárás keretében megtartott
egyeztetésen Nagy Tibor ügyvéd
megismételte, hogy ügyfeleinek álláspontja változatlan, azaz nem tartják helytállónak az ellenük
folytatott eljárás hivatkozási alapját,
és továbbra is szlovák állampolgárnak tekintik magukat.

A magyar közigazgatás erőfeszítéseinek köszönhetően tarthatóak az
egyébként nagyon rövid ügyintézési
határidők, így már több mint 320
ezren tehették le az ünnepélyes állampolgársági esküt.
A kérelmezők nagyrészt erdélyi és
vajdasági magyarok, de eddig összesen 65 ország állampolgára nyújtott be
már egyszerűsített honosítási kérelmet
73 külképviseleten. Jellemzően sok
kérelmet adnak be a magyar nagykövetségeken és konzulátusokon, ahol
mind nominálisan, mind arányaiban
jelentősen megemelkedett a honosítási
ügyforgalom, mely a korábbi 38,6 szá-

zalékról 57 százalékra nőtt. A legtöbb
kérelmet Csíkszeredán, Kolozsváron
és Szabadkán adták be.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyary Egyszerűsítési Program megvalósítását célzó 2012. évi CCVII.
törvényt, míg a kapcsolódó végrehajtási rendeletek a napokban jelennek
meg. Az új szabályozás radikálisan
egyszerűsíti az anyakönyvezési – így a
külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését –, a nyilvántartási és az állampolgársági
eljárásokat, ezáltal jelentősen csökkennek az adminisztratív terhek, egyszerűsödik az ügyintézés.
Nemzetpolitikai célunknak tekintjük a nyitást a diaszpóra magyarsága

felé, amelynek kulturális és gazdasági
jelentősége is felbecsülhetetlen. A
MÁÉRT és a Diaszpóra Tanács ülésén
elhangzottaknak megfelelően a diaszpóra szervezeteit 2013-ban személyesen fogjuk megkeresni kiküldötteink
révén, akik segítenek megtartani és
megerősíteni őket a magyar nyelviségben és kultúrában, illetőleg segítségükre lesznek az állampolgári ügyek
intézésében.
Budapest, 2013. január 3.
Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke

Összefogással megmentették
a kalocsai kórházat
Az összefogás mentette meg a bezárástól a kalocsai kórházat – mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes december 20-án Kalocsán. A gyermekosztály átadása után a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke bejelentette: a kormány jóváhagyta, hogy Kalocsa városa 260 millió forint támogatást kap az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok megsegítésére felállított keretből.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az összefogás mentette meg a bezárástól a kalocsai kórházat –
mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Kalocsán. A gyermekosztály
átadása után bejelentette: a kormány
jóváhagyta, hogy Kalocsa városa 260
millió forint támogatást kapjon az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok megsegítésére felállított keretből.
A kórház további működéséhez
meg kellett oldani a térség egészségügyi intézményeinek együttműködését, kellett hozzá az önkormányzat,
amely a kezelhetetlennek tűnő adósság rendezésébe bekapcsolódott, valamint szükség volt olyan kórházi
vezetésre, amely képes volt ebben a
káoszban rendet tenni – hangsúlyozta Semjén Zsolt, a választókerület országgyűlési képviselője a
kalocsai Szent Kereszt Kórház újra
megnyitott gyermekosztályának átadásán.
Svébis Mihály, a Bács-Kiskun
megyei kórház főigazgatója elmondta: a Szent Kereszt Kórházban
már július 1-jétől van szülészeti és
nőgyógyászati ellátás a kecskeméti
kórház közreműködésével. Fontos
lépésnek nevezte, hogy a kalocsai
kórházban január 1-jével a gyerekgyógyászat is fogadja Kalocsáról és

vonzáskörzetéből a gyerekeket.
Vadász Mária, a kalocsai kórház
igazgatója kiemelte: jelentős szakmai fejlesztéseket hajtottak végre,
hiszen náluk sem szülészet, sem gye-

kormány jóváhagyta, hogy Kalocsa
városa 260 millió forint támogatást
kap az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatok
megsegítésére felállított keretből.

rekgyógyászat nem volt az elmúlt
években.
Török Ferenc, Kalocsa fideszes
polgármestere köszönetet mondott
Semjén Zsoltnak azért, hogy választási ígéretének megfelelően mindent
megtett eddig a kalocsai térség fejlődéséért. A gyermekosztály átadása
után Semjén Zsolt bejelentette: a

A pénz már megérkezett az önkormányzathoz, az összegből az elmaradt számlákat fizetik ki rövid
időn belül – mondta Török Ferenc
Kalocsa város polgármestere, hozzáfűzve, a kormányzati támogatás nagy
segítséget jelent ahhoz, hogy egyensúlyba hozzák Kalocsa költségvetését.
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„A legnagyobb erő
a szeretetben és a jóakaratban van"
Az egymásnak megadott tiszteletről, a jövőért viselt felelősségről, a közös siker öröméről, valamint a talpraállás és egymás teljesítménye megbecsülésének fontosságáról beszélt Áder János
köztársasági elnök újévi köszöntőjében, amelyben mindenkit arra buzdított, sohase adja föl álmait. Idén első alkalommal a siket és nagyothalló nézők számára az államfő mellett álló Weisz
Fanni fordította jelnyelvre a köszöntőt.
FORRÁS: MTI, MNO.HU

A köztársasági elnök televíziókban elhangzott
beszédében azt mondta, szilveszter az öröm ünnepe, a jókívánságok éjszakája. „Az elmúlt percekben a levegő
megtelt az újévi
trombiták hangjával, hogy régi
szokás szerint
távol tartsunk
minden rosszat
újszülött esztendőnktől, és hogy
világgá kürtöljük, mennyi személyes és közös
reménnyel vágunk neki az új évnek” – fogalmazott.
Hozzátette, nagy erő van ebben a pillanatban,
hiszen az elmúlt percekben magyarok milliói, fiatalok és lélekben fiatalok, ismerősök és ismeretlenek fordultak örömmel egymáshoz, boldog
újévet kívánva.
„Nagy erő van e pillanatban, ami életünket és
világunkat is formálni képes. Mert mindennél nagyobb erő lakozik az egymás iránt érzett szeretetben és jóakaratban” – jelentette ki Áder János,
rámutatva: jót kívánni egymásnak többet jelent,
mint legszebb reményeinknek hangot adni, „mert
azt fejezzük ki vele, hogy ezekben a percekben
mi mindannyian egymás javát akarjuk”.

A köztársasági elnök jelezte, lélekben ő is ott
van az emberek mellett, hogy kinek-kinek személyesen fejezhesse ki jókívánságait.
„Kedves honfitársaim! Kívánom, sohase
adjuk fel álmainkat. Ha valami nem úgy sikerül,
ahogy elterveztük, mindig legyen erőnk ismét
talpra állni!” – folytatta Áder János.
Felidézte, régi bölcsesség, hogy minden
ember a maga sorsának kovácsa. De az talán
még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, magyarok egymás sorsának is kovácsai vagyunk –
hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozta, „olyan országot, olyan hazát
kell alkotnunk, amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás
teljesítményének megbecsülése”.
„Gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek,
ha vennénk egy nagy levegőt, és így vágnánk
neki az új esztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e
úgy, ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel?” – vetette fel ünnepi köszöntőjében a
köztársasági elnök, jelezve: szívből kívánja,
hogy így legyen.
„Szeretettel köszöntöm önöket az új esztendőben! Boldog új évet, Magyarország!” – zárta
gondolatait Áder János.
Idén első alkalommal a siket és nagyothalló
nézők számára az államfő mellett álló Weisz Fanni
fordította jelnyelvre az elnöki köszöntőt, amely első
alkalommal volt látható okostelefonos alkalmazás
segítségével a televíziós közvetítéssel egyidejűleg.

Karácsonyi ajándék
a Jó Pásztor Anyaotthonnak
Az újonnan kialakított baba-mama szoba berendezéséhez szükséges játékokat adott át karácsonyi ajándékként december 19-én a fővárosi Jó Pásztor Anyaotthonnak Harrach Péter. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője az MTI-nek elmondta: az anyaotthonoknak fontos
szerepe van a szociális és családügyi ellátásban, a nehéz helyzetbe került szülők, legtöbbször
anyák az ilyen otthonokban kaphatnak átmeneti segítséget.
FORRÁS: KDNP.HU

A Jó Pásztor Anyaotthon 12 családnak biztosít lakhatást, részben olyanoknak, akik a párkapcsolati erőszak elől kerestek menedéket, illetve
részben olyanoknak, akik nehéz anyagi helyzetűek. Fontos, hogy az érintettek olyan környezetbe kerüljenek, ahol biztosított számukra az
együttlét és a közösség megerősítő jelenléte
egyaránt – hangsúlyozta a politikus, aki megjegyezte: az egyházi intézményeknél az esetek
többségében nagyobb érzékenységet tapasztalnak
a bajbajutottak megsegítésénél.
Az óbudai Bécsi úton található Jó Pásztor
Anyaotthon 2004-ben nyitotta meg kapuit, fő feladata, hogy otthont nyújtson gyermeküket egyedül váró, illetve nevelő lányoknak, asszonyoknak. Az épületben negyven személy számára

alakítottak ki lakhelyet. A kiszolgáltatott nők és
gyermekek gondozásával foglalkozó Jó Pásztor
Nővérek rend kismamákat, illetve egyszülős családokat fogad be és szakemberekkel közösen működteti az intézményt.
A rend már a kilencvenes évek első fele óta
fenntart egy hasonló anyaotthont a szintén harmadik kerületi Zápor utcában.
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Becket Szent Tamásról
emlékeztek meg
Esztergomban

Esztergomban sokéves hagyomány szerint Becket Szent Tamásra emlékezve idén is ökumenikus
szertartást tartottak január 5-én a Szent Tamáshegyi kápolnában, majd a keresztény értékekről és
az európai identitásról rendeztek konferenciát,
amelyen előadást tartott Hölvényi György egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
és Schmitt Pál volt köztársasági elnök.
FORRÁS: MTI, HIRADO.HU

„Az európai identitás lényege kölcsönös megértés, bizalom és párbeszéd. Az emberi életekben lévő tartalék
adhat reményt a kereszténység megújítására” – mondta
előadásában Hölvényi György, hozzátéve: a mostani válság jó alkalom a kereszténységhez való kapcsolat erősítésére, „a jelenlegi állapotot a munka kezdőpontjának is
felfoghatjuk”.
A politikus úgy véli, Európa lakói utasok, akik elfelejtették, honnan indultak, és azt sem tudják, hová tartanak,
pusztán az úton levés élményét tudhatják magukénak.
Rétvári Bence előadásában kifejtette: ha Európa nem
tud erős és vonzó értékeket felmutatni a bevándorlóknak,
akkor nem tudja megőrizni kultúráját. Az államtitkár szerint Európa népeit legerősebben a kereszténységből fakadó kulturális hagyományok kötik össze.
Schmitt Pál volt köztársasági elnök emlékeztetett, hogy
az alaptörvény biztosítja a keresztény értékek védelmét,
majd elmondta: Magyarország Európában azon kilenc ország közé tartozik, amelyek alaptörvényükben felvállalták a kereszténységet. A volt köztársasági elnök egy uniós
felmérés eredményeit ismertetve rámutatott, hogy Európa
lakóinak 52 százaléka hisz Istenben, 25 százalékuk pedig
valamilyen felsőbbrendű lény létezésében.
Esztergomban sokéves hagyomány a Szent Tamáshegyi kápolnában rendezett ökumenikus szertartás, amelyet előadás-sorozat követ. Az ünnepséget a Rudnay
Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület és a Rudnay
Sándor Alapítvány szervezte.
Esztergom és Canterbury a 12. század óta áll kulturális és vallástörténeti kapcsolatban. Mindkét település érseki központ. Főpapjaik, Becket Tamás és Bánfy Lukács
esztergomi érsek párizsi tanulmányaikból származó személyes barátsága alapozta meg a két város jó viszonyát.
Az 1170-ben mártírhalált halt Becket Tamás érsek éppúgy
kiállt az egyház autonómiája mellett, mint a magyar egyház akkori feje. Becket Tamás halála után Jób érsek prépostságot alapított Esztergomban a vértanú tiszteletére.
Lékai László bíboros, aki 1976-tól haláláig, 1986-ig volt
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke az 1538-ban Esztergomba került ereklyék egy részét Canterbury érsekségének adományozta, mivel Angliában VIII. Henrik
rendeletére a szent összes emlékét megsemmisítették.
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AZÁNK

A malenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek Nagymaroson
A második világháború végén és azt követően a Szovjetunióba kényszermunkára, malenkij robotra elhurcoltak tiszteletére tartottak megemlékezést a Pest megyei Nagymaroson január 6-án. Csaknem 70 éve 600 embert hurcoltak el Nagymarosról, Zebegényből és Kismarosról. Az eseményen Harrach Péter kiemelte,
az a közösség, amely emlékezik, amelynek fontos a múlt, a hagyományos értékek és „minden élő és eltávozott tagja”, reményt ad Európának, hogy van jövője.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter emlékeztetett, csaknem 70 éve mintegy 600 embert hurcoltak el a Dunakanyar három
településéről, Nagymarosról, Zebegényből és Kismarosról.
A több mint száz elhunytnak, valamint a hazatérteknek a történelem
„beletaposott” az életébe – mondta,
hozzátéve: három zárt, gazdag kultúrával rendelkező közösségben, fiatalként tervezték az életüket, de
megjelent „egy másik világ”, amely
„hazájában félelmet és elnyomást teremtett”, és „beszippantotta” őket.
A Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetője arra kérte az emlékező közösségeket, hogy továbbra is tiszteljék hagyományaikat és tagjaikat,
ezzel adjanak reményt Európának.
Gróh János Gáspár, a Köztársasági
Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsola-

tok Igazgatóságának vezetője azt
hangsúlyozta,
ami itt történt, az
jellemző a múlt
századi történelemre: a háborút
egy jobb világban való reménykedés követte,
helyette azonban
csalódás következett. A 20. század a népirtások
százada, amelyben a nagy történelmi
tragédiák „a kisemberek tragédiáján”
keresztül jelentek meg, és a malenkij
robot is példa erre – tette hozzá.
Azt mondta, szülőket, nagyszülőket, családtagokat siratnak, akik
örökre idegenben maradtak. De akik
hazatértek, azok maradandó sebeket
szereztek. Megjegyezte, származásuk
miatt hurcolták el őket, de „sorsuk

magyar sors”. Meg akarta alázni,
törni őket a rendszer, ezért a túlélőket
is arra akarták kötelezni, hogy felejtsék el a történteket – idézte fel. Úgy
fogalmazott, ezért övezte hallgatás a
malenkij robotot, ezért hiányzik ma a
társadalom történelmi tudatából
ennek emléke.
Petrovics László független polgármester köszöntőjében arról beszélt,

Az IKSZ-nek helye van
az európai ifjúságpolitikában
A sikeres Mindszenty-emlékév után az idén az európai kereszténységgel kapcsolatos rendezvénysorozatot szervez az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Pálffy István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője és szóvivője a szervezet vezetőivel
tartott január 3-án tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az IKSZ a 2012-es emlékév
megszervezésével is bebizonyította, hogy joggal van helye az európai ifjúsági politikában.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Gondi Mátyás, a Mindszenty-emlékév
főszervezője elmondta: az előzetesen tervezett hat helyett összesen tizenöt programot
szerveztek az emlékév keretei között 2012ben. Így például négy konferenciát – Veszprémben, Balassagyarmaton, Zalaegerszegen
és Budapesten –, két hangversenyt – Nádasdladányban és a Parlamentben –, valamint egy rajz- és esszépályázatot is
hirdettek, amelyre 500 rajz és 100 irodalmi
alkotás érkezett. Emellett Brüsszelben pódiumbeszélgetést tartottak, 2013 tavaszán
pedig a főváros XII. kerületében a helyi
KDNP szervezettel együttműködve szobrot
is avatnak a bíborosnak.
Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese
hangsúlyozta: 2013-ban nem egy konkrét
személy életútja és öröksége, hanem az
egész európai kereszténység tematizálja
majd az IKSZ programjait. Fel akarják
hívni a figyelmet arra, hogy Európának milyen fontosak a keresztény gyökerei –
mondta, hozzátéve: rá szeretnék irányítani a
figyelmet az egész világban zajló keresztényüldözésre is.

AZÁNK

Emellett például Veszprémben ifjúsági
programokat, koncertsorozatot, továbbá a
külföldön tanuló vagy élő fiatalok hazatérését célzó Gyere haza! program, valamint
a kommunista diktatúrákból származó közterületek átnevezéséről szóló Zsákutcaprogram folytatását, illetve az Európai
Néppárt ifjúsági szervezetével való kapcsolat erősítését tervezi az IKSZ 2013-ra.
Pálffy István, a KDNP országgyűlési
képviselője és szóvivője azt emelte ki, véleménye szerint az IKSZ idén európai léptékű rendezvénysorozattal jelenik meg az
ifjúsági politizálás színpadán. A 2012-es
emlékév megszervezésével is bebizonyította, hogy joggal van helye az európai ifjúsági politikában.

hogy a malenkij szó oroszul kicsi
munkát jelent, de hogy valójában
mennyire volt kicsi, azok tudják, akik
megélték. A valóságban embertelen
körülmények között végzett rabszolgamunka volt – jelentette ki, rámutatva: a kommunista kormányok nem
segítettek a hazatérőknek, a téma
tabu volt, a részleteit máig nem tárták fel teljesen, holott a második világháború egyik legnagyobb magyar
tragédiája volt.
Úgy vélte, míg ma például a holokauszt mindennapos téma, a malenkij
robotról keveset beszélnek. Ezért
fontos feladat az emlékezés, hogy ma
is tudják, mi történt akkoriban, hogy
szebb és igazságosabb legyen a jelen,
és hogy ne fordulhasson elő ismét a
malenkij robothoz hasonló eset.
A nagymarosi római katolikus
templomban az esemény alkalmából
gyászmisét mutatott be Beer Miklós
váci megyés püspök.

Összefogás Mindszenty-szoborért
Mindszenty József bíboros, hercegprímás 120 esztendeje, 1892.márc.29-én
született Csehimindszenten.
A magyar mártír püspökre
emlékezve az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Mindszenty-emlékévet
hirdetett.
Életművének üzenete
nemcsak azért aktuális
most, mert kerek évfodulóhoz érkeztünk, hanem azért
is, mert a XII. kerületben
van egy Mindszenty terünk,
szobor nélkül. Felmerült
bennünk, hogy szobrot állítanánk, hogy méltóképpen emlékezhessünk Mindszentyről. Így a
XII.kerületi KDNP és IKSZ közösen elhatározta és meghirdette a
gyűjtést. A költségek kb. fele már rendelkezésre áll, de még jócskán hiányzik ahhoz, hogy az idén mindez kivitelezhető legyen.
Ezért is szeretnék minél több helyre eljutni a hírrel, a felhívással,
és összefogásra bíztatni.
Pokorni Zoltán polgármestert is megkerestük az ötlettel. Anyagilag sajnos nem tud hozzájárulni, de a terület az önkormányzaté
és vállalták, hogy a tereprendezést megcsinálják.
Felkértük Kontur András tehetséges fiatal szobrászt (kerületi lakost), hogy készítse el a terveket, majd a szobrot. Örömmel vállalta.
Egyházi részről Szederkényi Károly atya (aki anno a tér Mindszenty elnevezését szorgalmazta, volt farkasréti, jelenleg gazdagréti plébános) és Kocsis István atya állt az ügy mellé és segítik
munkánkat. Szeretnénk minél több embernek felhívni a figyelmét
erre a fontos. Szeretnénk még idén felállíttatni és felavatni a hercegprímás szobrát.
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