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A vita középpontjában a család áll
Demográfiai programot indít a kormány az év második felében, ha a gazdasági növekedés ezt lehetővé teszi –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök május 7-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének kerekasztal-beszélgetésén. Harrach Péter, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az eseményen arról beszélt, amíg a Fidesz kitart kereszténydemokrata iránya mellett, a pártnak helye van ebben a szövetségben.
FORRÁS: MTI

A demográfiai programmal szeretnék
elősegíteni „a fiatal szülőknek azt a döntését, hogy az egyébként kívánt eggyel
több gyermeket Magyarországon bátran
vállalhassák” – fogalmazott a kormányfő
a Győri Nemzeti Színházat zsúfolásig
megtöltő közönség előtt. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Európában Magyarország sikereinek elismerése helyett
„egyfajta feketebárány-szerepet akarnak
ránk erőltetni”. „Európa, bár pénzügyigazdasági mutatóinkat nem tudja nem elismerni, mégis fúj ránk, és arra kell
készülnünk, hogy a következő időszakban is szálkának számítunk majd az európai elit, nem az európai emberek, az
európai elit jelentős részének szemében.”
Szavai szerint a vita középpontjában
a család áll, hiszen az új alaptörvényben
rögzítették a házasság és a család védelmét, amiért „talán nem várt, de mindenképpen megdöbbentő támadásokat
kaptunk Nyugatról”. Ezek a más együttélési formákat választók jogainak sérelmét vélelmezték. „A mi álláspontunk

A családokat
támogatja
a kormány

Ideológiai
támadás indult
Magyarország ellen
A Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetője szerint „politikai
téveszméktől fertőzött ideológiai
támadás” indult Magyarország
ellen. Harrach Péter ezt a május
9-i sajtótájékoztatón a Tavaresjelentés kapcsán mondta. Úgy
vélte: két világ ütközik, és az ő
dolguk az, hogy továbbra is egy
normális világot, az európai értékek mentén felépülő országot
képviseljenek.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

sziklaszilárd, kibillenthetetlenek vagyunk ebben az ügyben, a mi megoldásunk és alkotmányos szabályunk nem
irányul senki ellen, mi egy négyezer
éves hagyományt védünk” – mondta az
ó- és az újtestamentumi tradícióra utalva,
amely szerint a házasság férfi és nő közössége. Hozzátette, Európában már régebben kialakult „egy nagyon erős lobbi,

amely igyekszik a kontinensünket a saját,
szekuláris és családellenes látomásának
hálójába keríteni”, nem is sikertelenül,
hiszen a 20. század utolsó harmadára először alakult ki Európában olyan rendszer,
amely a „rokonsági kapcsolatok fontosságát és a családot alá tudta volna aknázni”, népességcsökkenést érve el.
– Folytatás a 10. oldalon –

Demográfiai kabinetet hoz létre a KDNP
FORRÁS: KDNP.HU

Demográfiai kabinetet hoz létre a
Kereszténydemokrata Néppárt a kormányfő által bejelentett program kidolgozását és megvalósítását segítendő. Pálffy István, a párt frakciószóvivője május 9-én sajtótájékoztatón elmondta: a javaslattevő kabinet célja,
hogy a tervezett demográfiai program
minél inkább ösztönözze a gyermekvállalást. A kidolgozandó programelemekről előzetesen azt mondta: egy
részük a családi adókedvezmény kiterjesztését érinti, de ide tartozhatnak
különböző lakástámogatási és szociálpolitikai lépések is. A testület tagjai
lesznek a területért felelős KDNP-s
kormánytagok, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője, valamint azok a szakemberek, szakmai
szervezetek, amelyek a Népesedési
Kerekasztalon is részt vettek.

Pálffy István szerint a jelentés egy
politikai célokat szolgáló „pamflet”,
de még annak is gyenge. Egy politikai
röpirat, ott a helye, ahol az ilyeneknek,
a majálisokon, utána pedig, amikor a
tömeg hazament, az utcaseprőknél, a
kukákban – fogalmazott a KDNP frakciószóvivője.
Felidézte, hogy személyesen is találkoztak Tavaressel, és akkor, bár a
magyar fél órákon át ismertette álláspontját, a jelentéstevőnek egyetlen
kérdése sem volt. Ebből nyilvánvaló –
folytatta –, hogy prekoncepcióval érkezett, és részletekre nem is volt kíváncsi. Pálffy István szerint nagyon
komoly a helyzet, a pamflet olyan
mértékben „szemtelen, mint a kommunisták”, és olyan kérdésekben fogalmaz meg ajánlásokat egy szuverén
ország számára, ami az uniós hatáskörökön kívül esik.
– Folytatás a 2. oldalon –

Kövér László volt
a vendég

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt a vendége a
Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezetének április 18-án.
– Bővebben a 3. oldalon –
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Rosszul tájékozottak az emberek
az Európai Unióról

A Távol-Keleten tárgyalt
Semjén Zsolt és Latorcai János

Nagyon rosszul tájékozottak az emberek az Európai Unióról, jobban kellene informálni őket az integráció működéséről – mondta Surján László, az
Európai Parlament (EP) alelnöke Budapesten. A kereszténydemokrata politikus a május 9-i Európa-nap alkalmából az Erzsébet téren május 11-én
tartott rendezvényen kiemelte: az európaiakat egyre kevésbé érdekli az
EU, és akiket érdekel, azoknak is „inkább ökölbe szorul a kezük”.

Május elején a Távol-Keleten tárgyalt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és Latorcai János, az Országgyűlés
alelnöke, a párt Országos Választmányának elnöke. Japánban a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdései, valamint az Európai Uniót érintő pénzügyi-gazdasági kihívások álltak a látogatás középpontjában, a két politikus megbeszélést
folytatott Jamagucsi Nacuóval, az Új Kómeitó (kisebbik kormánypárt) elnökével, Eto Szeisiróval, az Alsóházi Magyar Baráti Liga elnökével. Előtte Indonéziában politikai és vallási vezetőkkel folytattak megbeszéléseket.

FORRÁS: MTI

Ez nem jó így, azt jelenti, hogy „vagy
rosszul csinálják a dolgokat” az unióban, vagy nem hatékony a kommunikáció az emberek felé – vélekedett Surján
László, aki úgy látja, az utóbbit bizo-

nyítja, hogy sokak szerint Magyarország
többet fizet az EU-nak, mint amennyit
kap tőle. Pedig az ország lassan 10 éve
tagja az uniónak, és ez sosem volt így,
már az első évben is többet kapott, mint
amennyit fizetett az EU-nak – mutatott
rá az alelnök. Hozzátette, az ország jelentős támogatáshoz jut az uniótól, ma
„érdemi fejlesztő munkát nem lehet az
EU nélkül végezni”.
Surján László arra biztatta az embereket, vegyenek részt minél többen a következő EP-választáson, „hogy valóban
a népakaratot tükrözze” az EP összetétele.
Szűcs Tamás, az Európai Bizottság
magyarországi képviseletének vezetője
arról beszélt, minden évben a május 9-i
dátum jó alkalom arra, hogy felhívják a
figyelmet: fontos, hogy Európa összefogjon, közösen találjon választ a problémákra. Annak idején a háború megelőzésére jött létre az integráció, és ezt a

célt sikerült is elérni, az EU ennek elismeréseként kapta meg a Nobel-békedíjat – mondta, kiemelve: 2004-ben
Magyarország egy érték- és gazdasági
közösséghez csatlakozott, és ez komoly
anyagi előnyt is hozott az országnak:
„akármerre járunk az országban”, rengeteg projekt van, amelyet az EU támogatott. Az európai és a magyar identitás
nem kizárja, hanem megerősíti egymást,
Magyarország uniós tagsága hasznos
része a mindennapoknak – hangoztatta
Szűcs Tamás.
Kaleta Gábor, a Külügyminisztérium
sajtófőosztályának vezetője azt mondta,
hogy idén a polgárok európai évét rendezik meg Európában, és a visegrádi
csoport (Csehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia) úgy határozott, hogy ennek keretében szerveznek
egy amatőr kerékpárversenyt, amely a
jövő héten indul Budapestről Krakkóba.
Robert Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én terjesztette elő
a róla elnevezett nyilatkozatot, amelynek célja az volt, hogy a korábban a háborúban szembenálló felek hozzanak
létre szövetséget – a mai EU elődjének
tekinthető szervezetet –, ennek emlékére tartják meg minden évben az Európa-napot.
A Budapesten az idén nyolcadik
alkalommal megrendezett fesztiválon
koncertek, beszélgetések, gyermeksarok és kiállítások várták az érdeklődőket egész nap. Az eseményen
tájékozódhattak az európai polgárokat
megillető jogokról, a munkavállalás
és a tanulás lehetőségeiről az unióban,
továbbá a 2014-es európai parlamenti
választásokról.

A Tavares-jelentés úgy rossz, ahogy van, és az Európai Unióra is veszélyt jelent – fogalmazott Surján László, az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke május 11-én a Lánchíd Rádió Reggeli hírjárat
című műsorában. Hangsúlyozta: nem lehet eltörölni a 2010 óta jogszerűen hozott a magyar törvényeket csak azért, mert egyes politikai csoportoknak nem tetszenek.

Ideológiai támadás indult Magyarország ellen

FORRÁS: MTI

A japán-magyar kétoldalú kapcsolatok
aktuális kérdései, valamint az Európai
Uniót érintő pénzügyi-gazdasági kihívások álltak Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes és Latorcai János, az
Országgyűlés alelnöke kétnapos, a távolkeleti szigetországban tett látogatásának
középpontjában. Semjén Zsolt és Latorcai
János megbeszélést folytattak Jamagucsi
Nacuóval, az Új Kómeitó (kisebbik kormánypárt) elnökével, Eto Szeisiróval, az
Alsóházi Magyar Baráti Liga elnökével.
Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki
Sajtóiroda vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében a május 7-én zárult
tárgyalások kapcsán kiemelte: a két politikus részt vett a Japán Parlament JapánMagyar Baráti Társasága 2012. decemberi választásokat követő első közgyűlésén, valamint átadták Magyarország új oszakai tiszteletbeli főkonzuljának kinevező okiratát. Ito Maszató, a
Panasonic energetikai ágazata elnökének
hivatalba lépésével hazánknak a tokiói
nagykövetség mellett ismét két helyszínen, Oszakában és Hamamacuban van
tiszteletbeli konzuli képviselete.
A dokumentum szerint a miniszterelnök-helyettes az európai események
vázolása mellett tájékoztatást adott a
magyarországi politikai és gazdasági

Fontos hidat alkot a kereszténység
és annak kulturális értékei
FORRÁS: KDNP.HU

– Folytatás az 1. oldalról –
Pálffy István azt mondta, hogy ha valami sérelmes az unió adott cikkelyével
kapcsolatban, akkor nem a magyar jogszabályok azok, hanem az ilyen jelentések és az ilyen megközelítés. Úgy látta:
a támadások mögött az áll, ahogy Magyarország az alkotmányában a család és
a házasság intézményét megfogalmazta.
Az unió jövője ugyanakkor csak a család lehet, munka- és családalapú társa-

dalomra van szükség szögezte le a kereszténydemokrata politikus. Az Európai
Parlament szabadságjogi bizottságának
jelentéstevője, Rui Tavares által nyilvánosságra hozott jelentéstervezet szerint
„fennállhat a kockázata annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az Európai Unió szerződésének második
cikkében lefektetett értékeket, ezért a
szerződés 7. cikkének 1. pontjában leírt
vizsgálat elindítását helyezi kilátásba
Magyarország ellen”.

helyzetről, valamint a kormány tevékenységéről és az eddig elért eredményekről. Hangsúlyozta: a hagyományosan szoros, és hasonló értékrenden
alapuló kapcsolatok fontos eleme a gazdasági-kereskedelmi együttműködés. A
magyar kormány nagyra értékeli, hogy a 2012-ben bejelentett új japán beruházások
értéke meghaladta a 700 millió eurót és hogy Japán továbbra is a legfontosabb ázsiai
befektető hazánkban.
●
Nem egészen két hónappal
ezelőtt járt Magyarországon
Susilo Bambang Yudhoyono
indonéz elnök. Semjén Zsolt és Latorcai
János látogatása a kormánynak azt a
szándékát erősíti, hogy fokozza kapcsolatait ázsiai partnereivel.
A küldöttség találkozott Agung Laksono koordinációs csúcsminiszterrel,
akivel egyebek között a vízügyi és az oktatási együttműködés fejlesztéséről folytattak eszmecserét.
Priyo Budi Santosóval, az indonéz
törvényhozás képviselőházának alelnökével tárgyalva a parlamenti szakbizottságok közötti kapcsolatok fokozásáról
állapodtak meg.
Az Igantius Suharyo Hardjoatmodjo
jakartai érsekkel tartott találkozón Semjén Zsolt és Latorcai János az indonéziai
katolikus közösség helyzetéről és kilátásairól kapott tájékoztatást. A jakartai Istiqlal nagymecsetben a delegációt
fogadó Yaqub Ali Mustafa főimám a vallások közötti megértés és párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
A küldöttség találkozott George Iwan
Marantikával, a Magyar-Indonéz Üzleti
Tanács társelnökével, az Indonéz Magánegyetemek Szövetségének alelnökével.

A Szlovéniai Néppárt fennállásának
25. évfordulója alakalmából szervezett
ülésén a Kereszténydemokrata Néppárt
képviseletében Rétvári Bence alelnök
vett részt május 12-én a szlovéniai
Krško-ban. Köszöntőeszédében hangsúlyozta: az elmúlt két és fél évtizedben
országaink sok téren együttműködtek,
habár Szlovéniának és Magyarországnak is viszontagságos történelme van.
Mindig képesek voltunk a lelki, szellemi

megújulásra,
politikai újításokra, ahogy
arra a jelenlegi
gazdasági világválság idején is nagy
szükség van. Kifejtette, fontos hidat
alkot közöttünk a kereszténység és
annak kulturális értékei is. Ezekben a
nehéz időkben kereszténydemokrata
szellemiségű pártjainkra még inkább
szükség van, mint korábban.
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Kövér László volt a KDNP II. kerületi
szervezetének vendége
Az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitika meghozta az eredményt, stabilizálta az országot és megteremtette az alapját egy kiszámítható gyarapodásnak
– mondta politikai helyzetértékelésében Kövér László, aki április 18-án a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezetének vendége volt. A Magyar
Országgyűlés elnöke beszélt a Bajnai-kormány után maradó hiányról és a magyar társadalom választási ígéretekkel szembeni fenntartásairól is.
FORRÁS: KDNP.HU

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt a vendége a Kereszténydemokrata Néppárt II. kerületi szervezetének április 18-án.
A politikus helyzetértékelésében elmondta, 2010 elején mindenki tisztában
volt vele, hogy a választások után felálló új kormány nehéz körülmények között veszi át az országot, ám a tényleges
helyzet tartogatott azért meglepetéseket.
A Bajnai-kormány jelentős hiányt
hagyott maga után, nyár végéig, ősz
elejéig elegendő pénz volt csak a költségvetésben. Így kezdett tárgyalásokat
a kabinet a Nemzetközi Valutaalappal
és az Európai Unióval, hogy enyhítsenek a konvergencia-programban leírt
hiány mértékén, ne a frissen hivatalba
lépett kormányon kérjék számon elődei
hibáit, ám a válasz az volt, hogy teljesíteni kell, amit Magyarország vállalt,
attól eltérni nem lehet. A házelnök megjegyezte, érthető a nemzetközi szervezetek reakciója is, hiszen – emlékeztetett – egy olyan országgal szemben
viselkedtek így, amelyik belépése pillanatától nem volt képes teljesíteni a rá
vonatkozó elvárásokat.

Ebben a helyzetben a kabinet nem
tehetett mást, minthogy előteremti a hiányzó pénzt. „Úgy döntöttünk, ott keresünk, ahol előttünk még senki sem
tette, és nem ott, ahol már nincsen” –
mondta Kövér László, utalva rá, hogy a
kormány a bankok és multinacionális
vállalatok megadóztatása mellett döntött ahelyett, hogy újabb terheket rótt
volna a társadalomra.
Az országgyűlés elnöke kijelentette,
az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitika meghozta az eredményt, stabilizálta az országot és megteremtette az
alapját egy kiszámítható gyarapodásnak.

Nehéz feladatnak mondta ugyanakkor azt a munkát, amelyet a kormányzó
pártszövetségnek a 2014-es választásokig el kell végeznie, hiszen az összeomlás elkerülése nem teszi elégedetté
azokat, akik nehéz helyzetben, egyik
napról a másikra élnek, sokat dolgozva
igyekeznek megkapaszkodni. Rajtuk
próbált és próbál segíteni a kormány
különböző módokon, például a rezsicsökkentéssel.
Biztatónak mondta ugyanakkor,
hogy nőtt a magyar társadalom távolságtartása a választási ígéretekkel szemben, amit az is bizonyít, hogy minden

Országos konferenciát tartott
a Protestáns Műhely
BIRKÁS ANTAL,
A KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
PROTESTÁNS MŰHELYÉNEK ELNÖKE

2013. április 12-13-án tartotta éves országos
konferenciáját a KDNP Protestáns Műhelye a
dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban. A küldöttgyűléssel egybekötött szakmai ta-

nácskozás témája az ősztől bevezetésre kerülő
erkölcstan illetve hit- és erkölcstan volt. A kormányzati és az egyházi részről érkezett előadók:
Szakál Ferenc, Márkus Gábor, Vas Zoltánné,
Csobolyó Miklósné, Kodácsy-Simon Eszter és
Bóna Zoltánné, egyebek mellett azt hangsú-

lyozták, hogy milyen fontos a pedagógusok és
hitoktatók hitelessége és a jó gyakorlatok feltérképezése.
Ezzel összefüggésben hallhattunk a rendszerváltás óta Dunavarsányban megvalósult „alternatív hit és erkölcstan” oktatásról, amely
gyakorlatilag több mint két évtizede sikeresen
és zökkenőmentesen folytatja helyi
szinten a most országosan bevezetésre
kerülő programot. A szakmai műhely
munkájának eredményeként megtapasztalhattuk azt is, hogy a különböző
felekezetek összefogása, és a „tapasztalatcsere” megkerülhetetlen, hiszen
mindnyájan hasonló feladatokkal szembesülünk az indulás előtti hajrában.
A küldöttgyűlés egyhangú szavazással a Protestáns Műhely elnökévé választotta Birkás Antalt, és köszönetét
fejezte ki Szászfalvi László országgyűlési képviselőnek a mindezidáig végzett
elnöki munkájáért.
Az ügyviteli és szakmai munkát kulturális
programok, például Hózsa Zsófia gyönyörű orgonajátéka, valamint közös áhítatok tették színesebbé és bensőségesebbé. Ez utóbbin Bóna
Zoltán és Szászfalvi László lelkészek szolgáltak.
A gazdag program városnézéssel ért véget.

nehézség dacára a kormányzó pártszövetség a – óvatosan kezelendő – közvélemény-kutatási támogatottsági adatai
szerint őrzi vezető helyét. „Más most a
helyzet, mint 2002-ben volt, amikor
mindenki elhitte, hogy a határ a csillagos ég ” – jelentette ki az Országgyűlés
elnöke, aki szerint paradox módon
akkor éppen a jó kormányzás vezetett
bukáshoz, mert az emberek a tapasztalható gyarapodás mellett elhitték a szocialisták kampányígéreteit, nevezetesen
azt, hogy mindenre van pénz, csak a
kormány szűkmarkú és nem akar többet adni az embereknek.

Idősügyi miniszteri biztos lett
a KDNP budapesti alelnöke
Idősügyi miniszteri biztost nevezett ki Balog Zoltán, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. A tárca
közleménye szerint a miniszter a feladat ellátásával Jeneiné Rubovszky Csillát bízta meg, kinevezése fél évre,
április 15-étől október 14-éig szól. Jeneiné Rubovszky
Csilla, a Kereszténydemokrata Néppárt budapesti alelnöke, V. kerületi alpolgármester elsősorban család- és szociálpolitikával foglalkozik.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A miniszteri
biztos feladata
az idősek szociális biztonságát
erősítő országos
mintaprogram
kidolgozása és
bevezetése lesz. A közfoglalkoztatottak, közösségi szolgálatot
végzők és önkéntesek segítségére épülő program célja, hogy
főként a 80. életévüket betöltött idős emberek megőrizhessék
önálló életvitelüket. A program segítségével próbálnak továbbá megoldást találni az idősek életkorából, mentális és
egészségi állapotából eredő gondokra.
Jeneiné Rubovszky Csilla, a Kereszténydemokrata Néppárt budapesti alelnöke, V. kerületi alpolgármester elsősorban
család- és szociálpolitikával foglalkozik. A kisebbik kormánypárt április elején mutatta be a 80 évnél idősebb emberek
otthoni ellátását és gondozását célzó programját, amelynek
mintája egy V. kerületi projekt.
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„Egy
közülünk”
Az „Egy közülünk”
az egyik első regisztrált
polgári kezdeményezés
az Európai Unióban,
melynek keretében az
EU országaiban aláírásgyűjtés indult a magzati élet védelmében. A
kezdeményezés fő célja, hogy az EU a fogantatástól kezdve biztosítsa az élethez való jog
védelmét, és ne finanszírozzon embriók elpusztításával járó kísérleteket.
A kezdeményezést
legalább hét EU tagországból származó, legkevesebb egymillió uniós polgárnak kell támogatnia, továbbá a hét
tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni
a minimálisan szükséges számú aláírást.
Miután összegyűlt
az egymillió aláírás, az
Európai Bizottság megvizsgálja a kezdeményezést, és dönt arról,
hogy előterjeszt-e jogalkotási javaslatot. A
bizottság javaslata azután a jogalkotó elé
kerül, és elfogadása
esetén jogszabály válik
belőle.
Az aláírásokat anyák
napjáig, május 5-ig
gyűjtik.

„Tegyünk egyértelműen tanúságot az élet kultúrája mellett”
„Amikor az élet védelméről, az emberi méltóság tiszteletben tartásáról van szó, nem ismerhetünk megalkuvást” – mondta
lapunknak Stágel Bence a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség elnöke, akivel az „Egy közülünk” polgári kezdeményezés eredményeiről és jelenlegi állásáról beszélgettünk.
-A.-

Februárban karolta fel az „Egy közülünk” polgári kezdeményezést Magyarországon a Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP), az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). Miért tartották
fontosnak, hogy egy alapvetően civil kezdeményezést a támogassanak?
Az elmúlt időszakban számos kritika
érte az Európai Uniót, elsősorban azért,
mert a működése során jelentősen lekanyarodott arról az útról, amelyet még kereszténydemokrata alapítói jelöltek ki.
Adenauer, De Gasperi és Schuman olyan
Európát képzeltek el, amelynek középpontjában egyértelműen az emberi méltóság tisztelete áll, mely alapelv együtt jár
azzal, hogy a gazdasági érdekek sohasem
írhatják felül a morális kérdéseket. Az emberi jogok téves értelmezése, valamint a
korlátokat nem ismerő profitvágy mára
odáig vezetett, hogy uniós forrásokból is
finanszíroznak emberi embriók elpusztításával járó kísérleteket és más tevékenységeket. Nem is volt kérdés tehát, hogy
együttesen csatlakozunk és segítjük ezt a
civil kezdeményezést.
Nem tart attól, hogy politikai szervezetek csatlakozásával párpolitikai szintre
süllyed a magzatok védelmének ügye?
A kampány során mindvégig hangsúlyoztuk, hogy a legvédtelenebb és legkiszolgáltatottabb embertársaink melletti
kiállás nem a kereszténydemokraták vagy
vallásos a emberek magánakciója, hanem
minden jóérzésű ember közös ügye. Frappánsan szólva, elfogultak is vagyunk a
magzatok védelme terén, hiszen mi mindannyian átéltük az embrionális életszakaszt.
Amikor az élet védelméről, az emberi méltóság tiszteletben tartásáról van szó, nem is-

ténelem számtalan szomorú példáját, amikor az ember mesterségesen avatkozott be
az élet rendjébe.

merhetünk megalkuvást és kifejezetten
előny, hogy az aláírásgyűjtés során az alapszervezeteinkre is támaszkodhattunk. Jó
volt azt látni, hogy az ország majd minden
pontján egyházi méltóságok, helyi közéleti
szereplők, színészek, művészek, sportolók,
civil szervezetek bevonásával, sajtótájékoztatókon jelentettük be és népszerűsítettük az aláírásgyűjtést. Az összegyűjtött
aláírások száma és regionális megoszlása
azt is jól tükrözte, hogy alapszervezeteink
mennyire működnek hatékonyan az adott
településeken.
Az aláírások gyűjtése során gondolom
más világnézetű emberekkel is kapcsolatba
kerültek a KDNP, az IKSZ és a KÉSZ alapszervezetei. Hogyan fogadták a kezdeményezést ezek az emberek?
Valljuk, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, de más világnézetű emberek ezt nem feltétlenül gondolják így. A
keresztény szemléletformálás sajátos állomása is ez a kampány, hiszen sokan közülük az embriókon végzett kísérleteket
megtiltanák és aláírásukkal csatlakoztak is
az akcióhoz. Az embriókon végzett kísérletek tilalma pedig már egyértelműen a fogantatással kezdődő életet védi! Mi tehát
az élet kultúrájának szolgálatába szegődtünk, ezért akárcsak az élet kezdetét,
ugyanúgy az élet végét is a teremtett világ
rendje szerint kell elfogadnunk. Ez nem is
választás kérdése, hanem ténykérdés. Akinek pedig ez nem elég, az mérlegelje a tör-

Hogyan épült fel a kampány? Mikor tekinthető eredményesnek?
Az ,,Egy közülünk” nevet viselő kezdeményezéshez eddig hét ország csatlakozott, és ez az egyik első regisztrált polgári
kezdeményezés az Európai Unióban. Az
Európai Polgári Kezdeményezés a részvételi demokrácia egyik új eszköze. Abban
az esetben, ha az európai polgárok legalább
hét tagországból egymillió aláírást összegyűjtenek, a bizottság köteles olyan jogszabálytervezetet az Európai Parlament
számára benyújtani, mely az adott kérdésben a polgárok akaratát fejezi ki. Amenynyiben a parlament ezt elfogadja, a kérdés
beépül az unió jogrendjébe. Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés aláírásgyűjtésének határidejét az Európai
Bizottság nemrégiben meghosszabbította.
Az új határidő 2013. november 1. Mindenszentek napja. A határidő meghosszabbításának oka az, hogy az internetes aláírás
lehetőségét késve teremtette meg az Európai Bizottság. Örömmel mondhatom, hogy
Magyarország a részére előírt 16500 fős
kvótát immáron többszörösen is teljesítette,
így most már az is feladatunk, hogy más
uniós tagországokban népszerűsítsük a
kezdeményezést, mert a szükséges egymillióhoz ez még nem elég. A nemzetközi
kampányt nagyban segíti, hogy minden
uniós polgár, akár az interneten is kitöltheti
az aláírásgyűjtő ívet. A kezdeményezést
elektronikusan a www.egykozulunk.hu
honlapon lehet aláírni. Azt kérem tehát
minden kereszténydemokrata barátunktól,
hogy személyes környezetükben is népszerűsítsék az aláírásgyűjtési akciót, tegyünk egyértelműen tanúságot az élet
kultúrája mellett!

Több, mint húszezer aláírás
A Magyarország számára előírt 16500 aláírás összegyűjtését tűzte ki célul a Kereszténydemokrata Néppárt, amikor az IKSZ-szel és a KÉSZszel együtt csatlakozott az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezéshez és februárban elindította aláírásgyűjtő akcióját. A feladatot a szervezetekkel közösen teljesítette a párt, a szükségesnél több aláírás gyűlt össze a magzati élet védelmében.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS HELYE (MEGYE)
Borsod-Abaúj-Zemplén
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Budapest
Csongrád
Győr-Moson-Soprori
Fejér
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Hajdú-Bihar

ALÁÍRÁSOK SZÁMA
1226
1230
1514
1151
2095
1156
1570
1183
1345
66
180

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS HELYE (MEGYE)

ALÁÍRÁSOK SZÁMA

Heves
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

527
1124
1767
149
1556
558
515
561
1251
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Szabadegyetemet
rendeznek Felvidéken
Idén júliusban először rendezik meg hagyományteremtő nyári szabadegyetemüket a felvidéki Martoson a Via Nova Ifjúsági Csoport és partnerszervezetei – jelentette be Gubík László Via Nova elnök és Stágel Bence IKSZ elnök,
kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a pozsonyi sajtótájékoztatón.
FORRÁS: IKSZ.NET

A nyár legattraktívabb rendezvényét
szeretnénk tető alá hozni, mégpedig az
I. Martosi Szabadegyetemet" – mondta
mai sajtótájékoztatóján Gubík László, a
Via Nova ICS elnöke. „Bizonyára
sokan az erdélyi Tusványosra gondolnak majd. Nem tagadjuk, valami hasonlóra törekszünk. Ilyen a Felvidéken
még nem volt, most ezt a hiányt próbáljuk pótolni” – tette hozzá. Gubík László
a rendezvény két társszervezőjének
képviselőjével, Stágel Bence KDNP-s
országgyűlési képviselővel, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség elnökével és Szomolay Viktorral, a galántai
székhelyű Bonita ifjúsági szervezet alelnökével tájékoztatta a sajtót a Csemadok pozsonyi székházában. A rendezvény helyszíne a Komáromi járásban lévő martosi Feszty Park lesz, ahol
július 18-21. között zajlik majd az I.
Martosi Szabadegyetem, melyet annak
fővédnöke, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke nyit meg.
Az optimizmus már csak a zenei felhozatalt nézve is indokolt, hiszen a magyar könnyűzene legismertebb képviselői
vannak közöttük, több „rocklegendát” is
felvonultatva. A csütörtöki nyitónapon
fellép a P.Mobil, a Tankcsapda és a
Zsapka-Emmer duó, pénteken koncertezik a Kor-Zár, Rúzsa Magdi és a
Ghymes, szombaton színpadra lép Vastag Csaba, a Hooligans, vasárnap pedig a
Muzsikás, a Kormorán és az Ismerős
Arcok. Emellett lesz táncház is, valamint
(szombaton) bemutatkozik a Bonita
Summer Night.
A szervezők terve szerint a koncertek mellett, illetve előtt több tucat más,
érdekes program várja az érdeklődőket.
A színpadon kívül két előadósátor lesz,
ahol 11 órától 17 óráig előadások, beszélgetések és viták zajlanak. Szervezés
alatt vannak politikai csúcstalálkozók,
viták szlovákiai és magyarországi poli-

tikusokkal. Lesz hagyományőrző sátor,
ahol a felvidéki régiók életét mutatják
be egy-egy a régióra jellemző művészi
alkotás vagy előadás által – az első fesztiválon Mátyusföld és Zoboralja mutatkozik majd be. Családi sátrakat is
terveznek. Martos futballpályáján is sor
kerül napközi programokra.
„A napokban postázzuk a meghívókat, a konkrét szereplőkről a válaszok
ismeretében tájékoztathatunk majd” –
mondta Gubík. Arra törekszenek, hogy
a társadalmi érdeklődésre számot tartó
témák széles skálája jelenjen meg a szabadegyetemen, így például az állampolgárság, az energetika, az autonómia.
A felvidéki magyar szervezetek képviselői mellett meghívót kapnak a határon
túli magyar pártok képviselői és szlovák politikusok is. „A nyári program
slágereként számítunk egy Berényi József és Bugár Béla közötti vitára is” –
mondta a Via Nova ICS elnöke.
A fesztiválnak további társszervező
és támogatói is vannak, köztük a Selye
János Egyetem Hallgatói Önkormányzata, a Polgári Magyarországért Alapítvány, a Szövetség a Közös Célokért
társulás, a Nyugat-Európai Országos
Szervezetek Szövetsége, az Emberi
Méltóság Tanácsa, a Bethlen Gábor
Alapítvány. A Bonita főleg az ifjúsági
programok szervezésébe kapcsolódik
be – mondta Szomolay Viktor. „Nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy a Felvidéken is
elindulhat egy ilyen szabadegyetem.
Mindannyiunk felelőssége, hogy a határok csak szimbolikusak legyenek. Ez
a szabadegyetem minden generációnak
szól, és pártpolitikai szimpátiától függetlenül várunk minden érdeklődőt.
Bízom abban, hogy idővel olyan híre
lesz, mint a tusványosi szabadegyetemnek” – mondta Stágel Bence. Gubík
László annak a reményének adott hangot, hogy ezt a rendezvényt az egész felvidéki magyarság a magáénak érzi majd.

Sikeres volt
az első keresztény véradó nap

Legyél Te is első véradó címmel
szervezett véradást az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Karitatív
Munkacsoportja. A rendezvény kiemelt
célja az volt, hogy a fiatalság köréből is

új véradókat szólítsanak meg. Április
12-én, Budapesten a Városmajori Jézus
Szíve Plébánián kívül az ország számos
pontján tartottak véradó délutánt. A vidéki helyszínek Szombathely, Sopron,
Miskolc, Gödöllő és Debrecen voltak. A
sikeres toborzásnak köszönhetően Budapesten több mint 40, a többi városban
összesen több mint 200 véradót sikerült
aktivizálni, köztük volt Gaal Gergely a
KDNP országgyűlési képviselője, Ozsváth Kálmán és Kiss Róbert önkormányzati képviselők is.
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Hűség mindhalálig – emlékezés Újpesten
Egyházi vezetők, történészek és politikusok előadásaival emlékeztek meg
azon a konferencián, amit az Észak-pesti IKSZ és az Újpesti Fidelitas közösen szervezett május 4-én az újpesti Városháza Dísztermében. Az esemény
aktualitását három évforduló is adta, a Szalézi rend idén ünnepli magyarországi letelepedésének századik évfordulóját, a kommunista diktatúra hatvan
esztendővel ezelőtt végezte ki Sándor István újpesti szalézi vértanú szerzetest
és idén lenne száz esztendős Gyökössy Endre újpesti református lelkész.

FORRÁS: IKSZ.NET

Az előadók között volt Hollósi Antal,
Újpest országgyűlési képviselője. A honatya többek között kiemelte, mennyire
dicsérendő, hogy a fiatalok egy emlékkonferenciát hoztak létre, ahol lehetőség
van fejet hajtani a diktatúra elnyomottjai
előtt. Mint mondta: „az újpestiek többsége tudta, hogy Bandi bácsihoz még az
ötvenes években is lehetett menni lelki
tanácsadásra.” Gaal Gergely a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselője, az IKSZ elnökhelyettese a
fiatalok ’50-es évekbeli életkörülményeiről beszélt. Előadásában bemutatta,
mennyire fontos a hűséges élet a Jóistenhez és a hazához. Kiemelte: „Bár ma

a legnagyobb szabadságban sokan elhagyják az országot, Sándor István a legvéresebb kommunista diktatúra éveiben
itthon maradt és tovább nevelte a fiatal
nemzedéket, vállalva ezzel a legrosszabbat.” Ozsváth Kálmán önkormányzati
képviselő elmondta, kezdeményezték,
hogy a vértanú szerzetesről nevezzenek
el egy közterületet. „Hamarosan egy játszótér fogja viselni Újpest első boldogjának-szentjének, Sándor Istvánnak a
nevét.” – tette hozzá a program szervezője.
Az előadók között volt még Pokorni
János, Sándor István cellatársa, P. Havasi
József korábbi szalézi tartományfőnök
atya, Szigethy János református lelkész,
Pál Zsombor Szabolcs történész, a Terror
Háza Múzeum munkatárs, valamint Mikácsi Péter, az egyházügyi államtitkárság munkatársa.
A rendezvény szervezői elmondták,
külön öröm, hogy Ferenc pápa Húsvétkor engedélyezte Sándor István boldoggá avatását.

Az IKSZ is rész vett a YEPP kongresszusán
A leköszönő Dömötör Csaba helyére a görög Konstantinos Kyranakist választotta elnökévé a május második hétvégéjén rendezett tisztújító kongresszusán a
YEPP, az Európai Néppárt ifjúsági szervezete. A szófiai eseményen az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetséget Törcsi Péter képviselte meghívott vendégként.
FORRÁS: IKSZ.NET

A YEPP (Youth of the European
People’s Party), Európa legnagyobb ifjúsági szervezete kétévente tartja rendes
tisztújítását, így a kongresszus idén nem
csak új elnököt, de új elnökséget is választott. 2011-ben a nem csak EU-s,
hanem jóformán valamennyi európai államot lefedő – tagszervezetei vannak
Portugáliától Grúziáig – YEPP elnökévé
Dömötör Csabát (Fidelitas) választották,
aki idén nem indult újra a tisztségért.
A háromnapos kongresszus utolsó
napján, szombaton került sor a tisztújításra: az elnöki pozícióért a görög jobbközép Új Demokrácia ifjúsági szervezetének, az ONNED (Organossis Neon
Neas Dimokratias) jelöltjén kívül a spanyol Maria Fuster indult. Végül meggyőző fölénnyel Konstantinos Kyranakis
győzött, mellette az elnökségbe számosan kerültek be az ún. „kis tagállamokból”, köztük a magyarul is jól beszélő
észt Linda Eichler.
Linda Eichler megválasztásán kívül
magyar szempontból lényeges esemény
volt még, hogy az erdélyi MIÉRT-et a
kongresszus teljes jogú tagként felvette
YEPP-be. Az RMDSZ ifjúsági szervezetének formális csatlakozása két szempontból is fontos az IKSZ számára.
Egyrészről természetesen nem elhanyagolható, hogy egy ilyen fontos döntés-

hozói fórumon újabb magyar tag jelenik
meg: a MIÉRT felvételét a kongresszus
teljes konszenzussal szavazta meg, a
román Demokrata Liberális Párt ifjúsági
szervezetének (OT PDL) küldötte külön
felszólalásban biztosította támogatásáról
a MIÉRT-et. Másrészről pedig a szervezet felvétele mutatja: a YEPP továbbra is
nyitotta az új jelentkezők iránt – mint
amilyen az IKSZ is.
Az IKSZ a csatlakozási folyamatot a
tavalyi év során kezdte meg, a teljes felvételkérelmi dokumentációt idén év elején nyújtotta be. Mivel a néppárti ifjúsági
szervezet tagfelvételt csak a mostanihoz
hasonló, „kétéves” kongresszusokon tart,
az IKSZ felvételére leghamarabb 2015ben kerülhet sor. Törcsi Péter ügyvezető
alelnök ezért is hangsúlyozta, hogy meghívottként vagy megfigyelőként az IKSZ
folyamatos jelenléte szükséges az elkövetkezendő évek YEPP-es rendezvényein: ezek az események kínálnak
megfelelő fórumot arra, hogy az IKSZ
nevét és elképzeléseit megismerje a többi
európai szervezet.
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Egy várható vita elé
D–Y–Ó

Unalmas és eseménytelen hétköznapjaink felvidítására nemrég mutattak
egy dokumentumkötetet, amely várhatóan felpezsdíti majd a közélet és
média langyos állóvizét. A Népszabadság március 8-i száma ismerteti Krausz
Tamás és Varga Mária Éva levéltáros
gyűjteményét: „A magyar megszálló
csapatok a Szovjetunióban Levéltári
adatok 1942 – 1947” címmel.
Hogy ne tápláljunk hamis illúziókat a kötet és az ismertetés tartalmát
illetően, azt már a cikk alcíme siet eloszlatni: „A magyar katonák válogatott kegyetlenséggel pusztítottak a
Szovjetunióban.” Ha ennek ellenére
tovább próbálnánk ábrándozni, a cikkíró Czene Gábor külön glosszát is
szentelt a témának és megállapítja,
hogy ezzel mindörökre vége annak a
hamis legendának, hogy a magyar
megszállók humánusan viselkedtek
volna a polgári lakosság iránt.
A megjelent gyűjteményes kötettel
kimerítően foglalkozott a Magyar
Nemzet Magazin március 23-i számában Illésfalvi Péter hadtörténész, aki
nem az újságíró szemével, hanem
szakemberként nemcsak ismerteti, de
egyben kritizálja is a dokumentumokat és a szerkesztők szándékát, beállítottságát. Ezzel kezdetét veszi egy
újabb, reménytelen kimenetelű, a feleket tökéletesen megosztó vita,
amely legfeljebb egyszer majd abbamarad, de soha semmit nem tisztáz
végérvényesen.
Aki ismeri valamennyire is a háborúskodás történetét – márpedig az iskolai történelemtanítás nem kisrészt
ezekkel foglalkozik –, tudhatja, hogy
abban a válogatott és válogatás nélküli kegyetlenkedés nem kis szerephez jutott. Sőt, azt is tudni lehet, hogy
ebben a legutóbbi háromezer év nem
sok újat tud felmutatni. Tróját nem
egyszer, hanem legalább háromszor
perzselték fel, pusztították el történelme folyamán.
Mindaz tehát, amit erről a kérdésről még mondani lehet, nem mentség,
legfeljebb magyarázat: Ma nekem,
holnap neked. Szemet szemért, fogat
fogért. Amilyen az adjonisten, olyan a
fogadjisten, kölcsönkenyér visszajár.
A második világháború oroszországi előtörténetéhez hozzátartozik az
1917-es orosz forradalom és a bresztlitovszki békekötés, amely után Ukrajnát részben magyar csapatok
szállták meg. Ez nem zavarta az ukránokat abban, hogy polgárháborút vívjanak Oroszország ellen, továbbá
bolsevisták, anarchisták és fehérek
egymás ellen, valamint mindannyian
az osztrák-magyar megszállók és a
lengyelek ellen. Ennek a mindenki

mindenki ellen állapotnak egyik elágazása lett az 1918-as magyar októberi forradalomból Kun Béláék által
kifejlesztett „dicsőséges 133 nap”,
amikor a magyar társadalom ízelítőt
kapott a bolsevista forradalom szokásaiból. Ezt a kortársak alaposan megjegyezték és a korabeli hivatalos
magyar antibolsevista propaganda
ébren tartotta a békeéveken át a
német-szovjet második világháborúig.
Ma már azt is tudjuk, hogy a „békeévekben” Sztálin több millió ukránt
gyilkoltatott meg, a szerencsétlen Ukrajna tehát folyamatosan a tragédiák
sorát élte meg, még mielőtt újra egyetlen magyar katona a földjére lépett
volna.

a német-szovjet háború, felszólította a
„szovjet” népet, hogy minden eszközzel, mindenütt álljon ellen és kezdjen
élet-halál harcot a támadók ellen.
Ezzel megszegett egy ősi, nemzetközi
magatartási szabályt, hogy a fegyvertelen védtelen polgári lakosság ellen
nem lehet erőszakot alkalmazni. A
polgári lakosság ugyan nem hadviselő, de ha fegyvert fog, vagy bármilyen ellenséges akciót folytat, például
kémkedik, nem vonatkoznak rá a reguláris hadsereg tagjaira érvényes előírások, tehát ha tetten érik, nem
tekinthető hadifogolynak, hanem fel
lehet koncolni következmények nélkül. Azzal, hogy a népet fel akarta lázítani, egyúttal ki is szolgáltatta a

„ Az ugyancsak
vulgáris mai baloldali
képlet szerint:
német = náci =
antiszemita,
tehát a németbarát =
nácibarát antiszemita =
magyar.”
A történtek jobb megértéséhez vegyük figyelembe, hogy ma már az
1941-44 között történteknek aligha
akad egyetlen kilencven évesnél fiatalabb kortársa, aki akkor fiatal felnőttként bárminek tanúja lehetett
volna. A vita tehát teljesen elvont, kizárólag korabeli papírok tartalma felett folyik a vitázók beállítottságának
megfelelően. A kötet szerkesztői tendenciózusan be akarják bizonyítani,
hogy eggyel több jóvátehetetlen bűn,
valóságos ukrán holokauszt szárad a
magyar nép lelkén, míg a másik fél
megpróbálja tisztázni a fogalmakat és
valamiféle igazabb képet formálni, de
valójában csak a Horthy-fasizmust védelmezi. Sztálin nagy találmánya, a
lefasisztázás minduntalan felbukkan
magukban a korabeli iratokban.
Sztálin őrült gyilkos volt, noha
saját kezűleg nem gyilkolt, a piszkos
munkát követőire bízta. Mikor kitört

támadó félnek. Az bárkire ráfoghatta,
hogy „partizán” vagy kém. Tipikus
példája ennek a Magyar Nemzetben
említett eset, amikor egy őrjárat két
kóborló asszonyt, akik nem tudták
igazolni, kik-mik, egyszerűen agyonlőttek az út szélén fényes nappal, minden ellenséges szándék bizonyítása
nélkül. A könyvben felrótt karszalagviselés éppen azt a célt szolgálta, hogy
akin karszalag volt, az „békés polgárnak” számított.
Ez a háború – szokták erre mondani.
A második világháború Magyarország, a magyarok számára Trianon
következményeinek betetőzése és
nemzeti tragédia volt. Mindez az
1938-as „Müncheni egyezménnyel”
kezdődött, amelyben a dilettáns angol
és francia liberális kormányok Európa
általuk 1919-20-ban amúgy is összevisszaszabdalt keleti felét kiszolgáltatták Hitlernek. Az akkori magyar

közvélemény, amely már az első világháború óta nagyrészt németbarát
volt, természetesnek vette, hogy Németország, mint barátunk és szövetségesünk „visszaadta” a Felvidék és
Erdély magyarlakta részeit és széttörte a trianoni bilincset. Ebből következett, hogy nekünk tehát hálásnak
kell lennünk és tűzön-vizen át követnünk kell a németeket. Azt, hogy Németország közben nemzetiszocialista és
antiszemita politikát folytat, a mindent
leegyszerűsítő vulgáris gondolkozás
nem érzékelte, nem is bánta, sőt, részben
azonosult vele. Így lett az eredetileg „németbarát” magyarokból „nácibarát” magyar. Az ugyancsak vulgáris mai
baloldali képlet szerint: német=náci=antiszemita, tehát a németbarát=nácibarátantiszemita=magyar.
Ha ehhez a képlethez hozzáadjuk
még azt is, hogy a nácik főellenségnek
tekintették a kommunistákat és a magyarok nagy többsége antikommunista
volt, az még szorosabbá tette Magyarország elkötelezettségét a magyar közvéleményben a németek=nácik mellett.
Ebben a vulgáris képletben nagy
zavart okozott a Ribbentrop-Molotov
paktum, vagyis a német-szovjet megnemtámadási egyezmény, amelynek
gyümölcse Lengyelország megtámadása és felosztása, a balti országok
szovjet megszállása és a velünk testvéri Finnország szovjet megtámadása,
megcsonkítása lett, német=náci jóváhagyással.
Ez a zavaros képlet tette lehetővé,
hogy a magyar politika „nyugat” felé
tolódjék a Teleki-kormány idején. A
lengyel- és finn-barát Magyarország
segítette a lengyel menekülteket és a
finneket, a háborúban „nem-hadviselő” státust foglalt el, majd átengedte
a legyőzött országok menekültjeit is,
közöttük sok zsidót. Magyarország
menekülővonal lett az üldözöttek számára Jugoszlávián át további országokba. A Teleki-kormány idején
egyszerre lehetett antikommunista és
antináci színezetű hangulatot érzékeltetni. Magyarország diplomáciai kapcsolata sokáig nem szakadt meg a
nyugati államokkal és az USA-val.
Ennek végső stádiuma volt Churchill
angol miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy „Telekinek helye lesz majd
a béketárgyalásokon”.
Ez a nagyon halvány remény Trianon revíziójára a német-jugoszláv és
a német-szovjet háború kitörésével
szétfoszlott. Trianon revízióját, ami a
magyar politika fő törekvése volt,
csak a németek oldalán lehetett tovább remélni, és ez megerősítette a
németek=nácik oldalán lévők helyzetét és az antikommunista érzelmek
sokak számára szinte természetessé
tették a szovjetellenes háborúba tör-
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tént azonnali belépésünket, ami aztán
azzal járt, hogy hadiállapotba kerültünk a fél világgal, az összes atlanti
szövetségi nagyhatalommal.
Hogy Hitler győzelme esetén végül
milyen sorsot szánt volna a magyaroknak, arról senki sem tudott, azzal
nem törődött. A leegyszerűsített közgondolkozás sokak számára természetessé tette, hogy Németország
továbbra is a barátunk, fegyvertársunk, mellette tűzön-vízen át ki kell
tartanunk a „végső győzelemig”. Ez a
meggyőződés a magyar tisztikar nagy
részében is uralkodó nézet volt, sőt –
Horthy tilalma ellenére – előfordult
körükben a náci-német rokonszenv
nyilas változata, ami a nyilas hatalomátvétel után láthatóvá is vált.
A háborúban az orosz-ukrán lakosság megítélésében a német hadviselés
egy súlyos tévedést követett el. Egyes
– orosz – emlékezők szerint is a háború
kitörésekor, különösen az ukránok a
szovjet terror alóli felszabadulásukat
remélték, és később egyes jelek igazolták is. De a német hadsereg és a náci
politika ezt nem vette figyelembe és
számításba, és az első pillanattól
kezdve mindenkit ellenségnek tekintett
és mindenki ellen a legkeményebben,
hódítóként lépett fel a sztálini totális
háborúra és ellenállásra felszólító kiáltvány szellemében. Erősítette a kíméletlen fellépés szükségességének
érzését az a hitleri-náci ideológia is,
amely a szláv népeket alacsonyabbrendűnek tekintette, afféle rabszolga-népnek, amellyel szemben megengedett az
alacsonyabb rendűeknek kijáró kemény bánásmód. A kommunisták számára pedig nincs kegyelem. De hogy
ki a kommunista, azt nem lehet tudni,
tehát mindenki gyanús, aki él.

A Szovjetunióban élők nagy részének nem volt sok vesztenivalója a
kommunizmus bukásával és a sztálini
terrorral kapcsolatban, de nyerni sem
nyertek egy náci terrorral. És maguknak a kommunistáknak a puszta léte
forgott veszélyben. Magában az orosz
hadviselésben pedig létezett egy másoktól eltérő, kétfázisú hagyomány.
Az egyik fázisa volt az ellenség háta
mögött hagyott és megbúvó gerillaharc, amelyet az utókor ma partizántevékenységnek nevez. Ez létezett
már a napóleoni háború és az első világháború idején is. A másik fázis volt
a Kutuzov-féle „felperzselt föld” hagyomány, vagyis hogy a visszavonuló
hadsereg csak a puszta földet hagyja
meg a hódítónak, és miután mélyen
becsalogatta az ország belsejébe, viszszatámad. A kíméletlen pusztítás tehát
nem biztos, hogy az ellenség műve.
Lehet magáé a megtámadotté is. A
német-szovjet háborúban mindkét
módszer szerepet kapott.
Ki pusztított és ki gyilkolta a lakosságot a második világháború idején a Szovjetunióban? Hát persze a
támadó német nácik és a magyar fasiszták, amint azt a most megjelent
Krausz Tamás–Varga Éva összeállítású dokumentumgyűjtemény bizonyítja. De vajon senki más?
A sztálini korszakban keletkezett
dokumentumoknak van egy súlyos
szépséghibája. Ugyanaz, ami magának az egész korszaknak. Hogy még
az ellenkezője sem igaz mindannak,
amit a kor szereplői és dokumentumai
annak idején állítottak. Vegyük szemügyre csak a legismertebb, legrégibb
és legdurvább ilyen dokumentumot.
A „katyini tömeggyilkosság”
néven ismert tragédia felett ötven

éven át tartott a vita. 1942-ben a németek a katyini erdőségekben friss tömegsírokra bukkantak. A sírokban
hatezer tarkón lőtt lengyel katonatiszt
teteme feküdt. (Később ez a szám tízezerre kerekedett.) A tényt, az áldozatok kilétét és a gyilkosságok időpontját részben semleges országokból
felkért szakértő anatómusok is bizonyították. Kétségtelen volt, hogy a tömeggyilkosságot, amely a hadijog
súlyos megsértése is volt, szovjet hóhérok követték el. A hír akkor az
egész világot bejárta. A szovjet hatóságok persze a vádat tagadták. Amikor később a szovjet csapatok a
területet visszafoglalták, a sírokat újra
feltárták, a vizsgálatot megismételték
és szavahihető tanúk seregével igazolták, hogy a gyilkosságot a németek
követték el. Ezt az állítást a szovjet
hatóságok utolsó leheletükig, 1990-ig
fenntartották. Csak a szovjeturalom
bukásával és lengyel nyomásra ismerték el végül, hogy a tömeggyilkosságokat bolsevisták követték el Sztálin
idején.
Ennyit a szovjet dokumentumok
hitelességéről és a szavahihető tanúkról. Egyébként a németek Katyin környékén más hatalmas tömegsírokat is
feltártak ukrán polgári lakosok tízezreinek tetemével, de azokról aztán
többé egyetlen szó sem esett. Ellenben
az elmúlt években nyilvánosságra került, hogy az 1930-as évek első felében Sztálin parancsára mintegy 5-6
millió ukrán polgári személyt gyilkoltak le, vagy éheztettek halálra a Szovjetunióban.
Ebbe az első világháború által
pusztított, polgárháború sújtotta, tömeggyilkosság-ritkította, végletekig
lezüllesztett Ukrajnába nyomultak be
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és tartották megszállva a német és
részben magyar, illetve román és
olasz hadseregek, azon kívül különböző más európai országokban toborzott légiók. Vajon a kötet szerzői
ellenőrizték-e a magyar hadilevéltárban, hogy az utólag, évekkel később
készült jegyzőkönyvekben szereplő
cselekményeket valóban magyarok
követték-e el, állomásoztak-e abban
az időben azon a helyen magyar alakulatok? A jegyzőkönyvekben szereplő erőszakosságok és dúlások
sokkal inkább emlékeztetnek az orosz
megfélemlítő harcmodorra és az is
tudvalévő, hogy a szovjet csapatok,
visszafoglalva egyes országrészeket,
legalább olyan megtorlást alkalmaztak az ottmaradtakkal, feltételezett
kollaboránsokkal szemben, mint amelyeket a megszállókra kívántak bizonyítani. Vajon a hiteles tanúk nem
ezeket varrták-e hatósági segédlettel a
megszállók nyakába?
Nem vitatva, hogy a szovjetnémet-magyar háború a hagyományos hadviselésnél sokkal barbárabb
módszereket követelt meg és alkalmazott, tehát nyilván voltak súlyos
incidensek a megszállók és a a lakosság ellen, a dokumentumkötet
túlságosan egyoldalúnak és tendenciózusnak látszik. Ez érződik a Népszabadság lelkendező ismertetéséből
is, hogy végre ismét egy jó nagyot üthetünk az eredendően fasiszta magyar hagyományon, amely eddig azt
híresztelte, hogy nem lépte túl a háborúkban elfogadható magatartás határait a civil lakossággal szemben.
Nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy a harcoló alakulatokban egyetlen hadsereg sem engedheti szabadjára a kilengéseket, mert a felbomló
fegyelem biztos vereséghez vezet. A
kilengések általában a harcvonalak a
ténylegesen harcba vetett alakulatok
mögött szolgálatot teljesítő csellengési lehetőségeket kihasználó elemekre jellemzőek, és nem lehet egy
egész hadsereg és egy nemzet minősítésére felhasználni.
És végül. Mi a magyarázata annak,
hogy ennek a támadók által olyan rettentően agyonsanyargatott népnek a
fiai seregestől álltak a szovjetekkel
szembeforduló Vlaszov tábornok antibolsevista haderejének zászlaja alá?
Akiket aztán a győztes szövetségesek
kiadtak a szovjet államvédelemnek,
tudva, hogy milyen sors vár majd
rájuk. És mi a magyarázata annak,
hogy az ukrán lakosság milliószámra
menekült Németországba a visszatérő
szovjethatalom elől? Ahonnan aztán a
győztes hatalmak visszatelepítették
őket milliószámra hazájukba, ahol
meg sem álltak a legközelebbi lágerig,
a gulág örökre elnyelte őket. Ismét,
milliószámra.
Volna hát min elmélkedni a vörös
csillag és a horogkereszt égisze alatt
történtekről anélkül is, hogy belekevernénk sajátmagunkat.
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A hiteles kereszténység
jelent védelmet
a rasszizmus ellen

Módosítaná a bírósági
végrehajtásról szóló törvényt a KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint a hiteles kereszténység jelenti a legbiztosabb védelmet a
rasszista
megnyilvánulásokkal
szemben. Harrach Péter frakcióvezető május 3-án sajtótájékoztatón
a Zsidó Világkongresszus közelgő
budapesti ülése kapcsán azt
mondta: a magyar társadalom
egyáltalán nem mondható rasszista
vagy antiszemita szemléletűnek, a
magyar emberek befogadóak nemcsak a zsidósággal, hanem más kisebbséggel szemben is.

Csökkentené a végrehajtókat megillető behajtási jutalékot és visszaszorítaná az ilyen ügyekben tapasztalható
szabálytalanságokat a Kereszténydemokrata Néppárt a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosításával.
Harrach Péter frakcióvezető május 14-i sajtótájékoztatón kifejtette: azt javasolják, hogy csökkentsék a végrehajtókat megillető – jelenleg 5-10 százalékos – behajtási jutalékot.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány a rendelkezésére álló
eszközökkel mindent megtesz annak
érdekében, hogy a rasszista jelenségeket visszaszorítsa Magyarországon – jelentette ki a kisebbik
kormánypárt frakcióvezetője. Idézte
Varga László egykori kereszténydemokrata politikust, aki életének
felét Amerikában töltötte, és aki azt
mondta: nincs Magyarországon antiszemitizmus; lehet, hogy vannak
antiszemita jelenségek, de Amerikában több van.
Mindenféle rasszista megnyilatkozás ellen a legbiztosabb védelmet
a hiteles kereszténység jelenti – hangoztatta a frakcióvezető.
Felidézte a három történelmi egyház vészkorszakban végzett zsidómentő tevékenységét. Külön kiemelte Angelo Rotta akkori apostoli
nunciust, aki 13 ezer menlevelet
adott ki. Kitért Apor Vilmos, Márton
Áron katolikus egyházi vezetők, továbbá Sztehlo Gábor evangélikus és
Soós Géza református lelkészek szerepére, valamint Shvoy Lajos székesfehérvári püspökre, aki levélben
szólította fel papjait: mindent tegyenek meg az üldözöttek védelmében,
akár az életük kockáztatásával is.
Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a
keresztények hitük szerint nem lehetnek antiszemiták.
„Mély fájdalmát" fejezte ki az antiszemita megnyilvánulások miatt,
melyek bármikor és bárki részéről
érték a zsidóságot.
A kormánypárti politikus – aki
részletesen ismertette a katolikus
szervezetek, szerzetesrendek zsidómentő munkáját – kiemelte: kereszténydemokrataként határozottan úgy
vélik, nincs alapja semmiféle elméletnek vagy gyakorlatnak, mely
ember és ember, nép és nép között
diszkriminál az emberi méltóság
vagy az abból fakadó jogok tekintetében. Elítélik az antiszemitizmust,
mert az nem egyeztethető össze „az
evangéliumi igazsággal és Krisztus
szellemével” – mondta.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Gondot okoz a kamatterhek halmozódása, sok esetben a végrehajtók
visszaélnek hatalmukkal, szabálytalanságokat követnek el, nem alkalmazzák az inkasszóra vonatkozó
előírásokat és a fokozatosság elve sem
érvényesül – sorolta a megoldandó
problémákat a frakcióvezető. A KDNP
még a tavaszi ülésszak alatt benyújtja
a témát érintő javaslatát. A módosítások – ha azokat az Országgyűlés is elfogadja – jövő januártól léphetnek
életbe – jelezte az MTI kérdésére Harrach Péter.
Hozzátette: tavaly decemberben a
nem fizetett, vagy késedelmesen fizetett hitelek aránya a teljes hitelállomány 27 százalékát tette ki, azaz az
adósok egyharmada már három hónapja nem törlesztett; a fizetési meghagyások száma tavaly elérte a 600
ezret.
Kitért arra is, hogy a PSZÁF ajánlást adott ki a követeléskezelő cégeknek tavaly év végén, amelyben
figyelmeztette őket, hogy informálniuk kell az adósokat tartozásukról, és
semmiképpen sem tanúsíthatnak félrevezető és agresszív magatartást. Szerinte ez azt jelzi, hogy probléma van
ezen a területen, „fosztogatják az elesetteket”. Magyarországot az adósok
országává tették, sokan képtelenek törleszteni; az államnak az a feladata,
hogy őket megsegítse.
Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője a részleteket ismertetve elmondta: javaslatuk a végrehajtók tevékenységének fokozottabb
ellenőrzését, és az általuk elkövetett
szabályszegések hatékonyabb számonkérhetőségét célozza. A jövőben a

közigazgatási tárca és a végrehajtói
kamara bevonásával átfogó és rendszeres vizsgálatokat terveznek, és a
feltárt súlyos, ismétlődő szabályszegés
a végrehajtói tevékenység azonnali
megszüntetését vonná maga után. A
végrehajtóval szemben kiszabható
pénzbírság 500 ezer forintról 5 millióra nőne, és az összeférhetetlenségi
szabályok megsértése a jövőben nem
fegyelmi eljárással, hanem a tevékenység megszüntetésével járna.
A KDNP javaslata biztosítékot
adna az adósoknak arra, hogy a létfenntartásukhoz szükséges pénzösszeget a végrehajtás során ne vonják el
teljes mértékben. Ez különösen a szabálytalan inkasszó esetén volt eddig
jellemző – jelezte Vejkey Imre. Szólt
arról, hogy a végrehajtás során lefog-

lalt gépjármű használatára jogosultak
körét is bővítenék azokkal, akiknél ez
a mindennapi munkába járást, gyermekeik, idős, beteg családtagjaik szállítását nehezítené.
A fokozatosság elvének érvényesítése érdekében az ingatlanra történő
végrehajtást csak 500 ezer forintot
meghaladó követelés esetén lehetne alkalmazni. Ha a követelést zálogjog
terheli, akkor ez az összeg 1 millió forint lenne.
A kereszténydemokrata politikus
kiemelte: tervezik a bírósági végrehajtás díjszabásának megváltoztatását is.
Az elképzelések szerint 50 százalékos
munkadíjat és költségátalányt állapítanának meg zálogjog érvényesítése, és
egyetemes adóstársak ellen indult végrehajtás esetén.

A felsősöket vigyék el a Terror Háza Múzeumba!
A Nemzeti alaptanterv részeként, kötelezően előírná a KDNP azt, hogy valamennyi 5-8. osztályos tanulmányait folytató diák a történelem oktatás keretein belül ellátogasson a Terror Háza Múzeumba. Rubovszky
György, Harrach Péter és Tarnai Richárd április 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek „a diktatúrák által
intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról” szóló határozati javaslatot.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A látogatást szervező köznevelési intézmény a program tekintetében teljes költségtérítésre lenne jogosult az indítvány
szerint.
„A választópolgárok joggal várják el a
kétharmados többséget elnyert Országgyűléstől, hogy a felnövekvő nemzedék helyes
szemléletformálását megteremtse függetlenül attól, hogy ki milyen ismereteket kapott
otthonról” – áll az indoklásban. Az előterjesztők szerint e kérdés időszerűségét az is

igazolja, hogy a Parlament falain belül is
vannak olyan képviselők, „akik az objektivitást félresöpörve különbséget szándékoznak láttatni diktatúra és diktatúra között,
ezért kiemelten fontos szempont, hogy a felnövekvő nemzedék tisztánlátását elősegítse
a köznevelés”.
A kereszténydemokrata politikusok azzal
érvelnek a kötelezővé tétel mellett, hogy
szerintük a most tanító pedagógusok között
is vannak, akinek a szemléletét is „csak egy
hiányos, hibás oktatás formálhatta”.

AZÁNK

Tovább nőhet a vallásszabadság
Az eddigi tapasztalatokat felhasználva, számos szervezettel egyeztetve született
meg az egyházügyi törvény módosítása, amelynek következtében tovább nőhet
a vallásszabadság – jelentette ki Lukács Tamás, az Országgyűlés emberi jogi
és vallásügyi bizottságának kereszténydemokrata elnöke május 6-i sajtótájékoztatóján. A módosítás egyik okát a kétfokozatú rendszerre való áttérés eddigi tapasztalataiban jelölte meg.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A politikus jelezte: az Alkotmánybíróság döntése által érintett egyházak,
amelyekről a testület azt mondta, hogy
fennáll egyházi státuszuk, az új feltételek szerint újra átesnek a minősítési eljáráson. Szólt arról is, hogy a minősítési
eljárásban – a kormány döntése során –
három szakértő vesz részt. Mint kifejtette: rögzítették, hogy egyházi tisztviselő ezt a szerepet nem töltheti be. A
módosítások között említette még, hogy
az egyházi státuszra jelölteket ezentúl
az Országgyűlés szakbizottsága kötelező jelleggel meghallgatja.
Lukács Tamás kiemelte: sem a Velencei Bizottság jelentése, sem az
Alkotmánybíróság döntése nem kérdőjelezte meg, hogy Magyarországon
vallásszabadság van, az Alkotmánybíróság döntése a tisztességes eljárás
szabályairól szólt. Úgy látta, hogy a
mostani módosítással a vallásszabadság még tovább növekedhet, a tisztességes eljárás szabályai a helyükre
kerülhetnek, és mindenki számára átlátható rendszer jöhet létre.
Kifejtette: az egyenlő jogokkal működő egyházi szervezetek száma megfeleződött, azaz korábban rengeteg
olyan egyház volt bejegyezve, amelyik
a valóságban ténylegesen nem működött. Helyes volt tehát az a célkitűzés,
amelyet az új egyházügyi törvény
megfogalmazott, azaz, hogy átláthatóbb, világos rendszert alakítsanak ki.

Hölvényi György egyházügyi államtitkár a törvényjavaslat április 30-i
expozéjában azt mondta: a javaslat
nemcsak technikai értelemben akarja
kezelni a negyedik alkotmánymódosítás és az alkotmánybírósági határozatból következő feladatokat, hanem a
lelkiismereti és vallásszabadság még
teljesebb körű biztosítás érdekében tartalmában is újragondolta a törvényt.
Az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos
alkotmánybírósági megállapítások
közül többek között azt emelte ki: az
Alkotmánybíróság összességében indokoltnak találta az egyházi státus feltételeinek újraszabályozását és a
törvény túlnyomó részét hatályban tartotta, beleértve az Országgyűlés által
elismert egyházak jegyzékét is.
Hangsúlyozta: a javaslat szerint a
korábban az egyházak jogállására vonatkozó szabályok meghatározó része
kiterjed az összes vallási közösségre,
így a vallási tevékenységet végző szervezetekre is, ami jóval szélesebb körű
autonómiát biztosít számukra a korábbiakhoz képest. Az előterjesztés
a hitéleti tevékenység szervezeti kereteinek gyűjtőfogalmaként a vallási közösséget határozza meg, ezen belül a
bevett egyházak kiemelt közjogi kategória, amelynek elismerését továbbra
is saját hatáskörben tartja az Országgyűlés.
Mint mondta, a bevett egyház elismerésének feltételeit pontosították, így
ehhez szükséges többek között 100
éves nemzetközi vagy 20 éves magyarországi működés, hozzávetőleg 10
ezer fős taglétszám, valamint az is,
hogy a közösség tevékenysége ne legyen ellentétes az alaptörvénnyel és
működése során ne merüljön fel nemzetbiztonsági kockázat. Közölte: az új
szabályozással eleget tesznek a tisztességes eljárással kapcsolatos alkotmánybírósági elvárásoknak is.
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A Magyar Sport Napja
nemzeti ünnep
Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért
és ifjúságért felelős államtitkára is koszorút helyezett el május 6-án a Szabadság téri MAC-emlékműnél a Magyar Sport Napján, ahol hangsúlyozta: Magyarországon a sportba fektetett minden egyes forint hatványozottan térül
meg. Többek között Grosics Gyula, Nagy Tímea, Gedó György és Mocsai Lajos
vehetett át elismeréseket és díjakat a Magyar Sport Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
lelős államFORRÁS: KDNP.HU, MTI
titkára
és
– Május 6-a nemzeti ünnepnek, a
Kiss Norbert
hazai sport ünnepének tekinthető. Az
ifjúságért és
újkori olimpiákon szerzett érmek szásportkapcsomát tekintve Magyarország a világ éllatokért felemezőnyéhez tartozik, ez pedig jól
lős helyettes
mutatja, hogy a magyarok a sport viláállamtitkár
gában nagyon tehetségesek – fogaladta át. Csík
mazott Simicskó István a MAC-emlékFerenc-díjat
műnél, majd hozzátette, sokszor kérdekapott Grozik tőle, hogy mi a magyar sportsikerek sics Gyula labdarúgó, a legendás
titka, s erre azt szokta válaszolni: a Aranycsapat olimpiai bajnok kapusa,
hazai szakemberek, sportvezetők, spor- Nagy Tímea olimpiai és világbajnok
tolók munkája.
párbajtőröző, Gedó György ötkarikás
Az államtitkár hangsúlyozta, Ma- aranyérmes, kétszeres Európa-bajnok
gyarországon a sportba fektetett minden ökölvívó, valamint Konrád János 123egyes forint hatványozottan térül meg, a szoros válogatott, olimpiai és Európaminisztérium mindenkori célja pedig az, bajnok vízilabdázó. Pézsa Tibor
hogy minél közelebb hozza a sportot az olimpiai és világbajnok kardvívó, Moemberekhez. Terveink között szerepel csai Lajos, a női kézilabda-válogatottal
az, hogy minden hónapban legyen egy 2000-ben Eb-t nyert, majd olimpiai
csütörtök, amely a sportról szól – tette ezüstérmet és 2003-ban világbajnoki
hozzá Simicskó István, s azt mondta, el- ezüstöt szerzett szakedző Bay Béla-díjat
sősorban szabadidősport-rendezvények- vett át, ahogyan Komjáti András maben gondolkodnak, ennek részletes gyar bajnok és kupagyőztes, Európa
kidolgozásában pedig kérni fogják a Kupa-győztes labdarúgó, illetve Rónai
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és Kálmán, a Magyar Birkózó Szövetség
többek között a Magyar Athletikai Club alelnöke is.
(MAC) közreműködését is.
Simicskó István köszöntőjében az
Az államtitkáron kívül Fábián egészséges életmód fontosságára hívta
László, a MOB sportigazgatója, vala- fel a figyelmet, s kiemelte, a sport az
mint Kállay Kristóf, a MAC elnöke is egyik legjobb eszköz arra, hogy a kökoszorút helyezett el az emlékműnél, vetkező nemzedékek minél egészségeamelyet 2000-ben, az 1875. május 6-án sebben nőjenek fel. Hangsúlyozta, a
rendezett első európai szabadtéri atléti- versenysport, az olimpiai és világbajkai verseny színhelyén emeltek.
noki sikerek jól mutatják, hogy Ma●
gyarország sportnemzet, amely kiválóan
A Magyar Sport Napja alkalmából tud élni a sport adta lehetőségekkel.
sportolókat díjaztak az Emberi ErőforMájus hatodika annak emlékére a
rások Minisztériumában, az elismerése- Magyar Sport Napja Magyarországon,
ket Balog Zoltán, az emberi erőforrások hogy a Magyar Athletikai Club (MAC)
miniszter megbízásából Simicskó Ist- 138 éve ezen a napon rendezte meg az
ván, az Emmi sportért és ifjúságért fe- első szabadtéri sportviadalt.

Több mint ezer gyermek kerülhet hamarosan intézményből családba
Több mint ezer gyermek kerülhet állami gondoskodásból családba a 2013 januárjában indult, a nevelőszülői hivatást és örökbefogadást népszerűsítő
kampány eredményeként – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára május 9-én
Szegeden. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 12 éven aluli gyermekek minél előbb családba, nevelőszülőhöz kerüljenek, ne otthonokban éljenek.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata szakpolitikus tájékoztatása szerint azokat a gyerekeket, akik jövő januártól kerülnek
állami gondoskodásba, azonnal családban helyezik el.
Ennek érdekében támogatta az
Emmi a kampányt, teszi lehetővé a nevelőszülők térítésmentes képzését,és
egyszerűsítették a családba kerülés
szabályozását is. Jövő évtől a nevelőszülők már foglalkoztatási jogviszony-

ban látják el
feladataikat,
amelyeknek
eredményeként a gyermeknevelés
számukra
szolgálati
időnek minősül – jelentette ki az államtitkár. A politikus elmondta: ma Magyarországon
mintegy 21 500 gyermek és fiatal fel-

nőtt él gyermekvédelmi gondoskodásban, közülük több mint nyolcezren
gyermek- és lakásotthonban.
Az Állami Gondoskodásban Élő és
Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért (ÁGOTA) Alapítvány a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatokkal
közösen indított, Minden gyermeknek
családban van a legjobb helye! című
országos konferenciasorozat célja az
volt, hogy minél többen ismerhessék
meg a nevelőszülői hivatást, valamint

az örökbefogadás lehetőségét – ismertette Soltész Miklós.
Az államtitkár elmondta: a konferenciasorozat és a kampány hatására az
érdeklődők száma májusban már meghaladta a kétezret, a nevelőszülőnek jelentkezők száma pedig elérheti a 700-at.
Ha a jelentkezők fele alkalmas, és ha közülük lesznek olyanok, akik több gyermeket is családjukba vesznek, akkor is
ezer gyermek kerülhet gyermek- vagy
lakóotthonból családba – vélekedett.
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AZÁNK

A vita középpontjában a család áll
– Folytatás az 1. oldalról –
Holott „a család minden életképes
társadalom elsőszámú erőforrása”, és
„akármilyen is lesz az európai világ a
válság után, az csak a családra épülhet”
– jelentette ki.
Orbán Viktor 25 pontban összegezte
a kormányzat eredményeit, elsőként a rezsicsökkentést, közvetlenül utána a
nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését,
a minimálbér-emelést említve. „Úgy
akarunk erős és sikeres Magyarországot
felépíteni, hogy annak gerince egy erős
és sikeres középosztály legyen” – fogalmazott a kormányfő, ezzel magyarázva,
hogy a kabinet intézkedéseinek jelentős
hányada e réteg megerősítését szolgálta.
Mint mondta, „Magyarország jobban
teljesít, de még nem elég jól”; ez utóbbinak akkor felel meg, ha „mindenki képes
arra, hogy a családját biztonságosan eltarthassa a munkájából”. Az ország
eközben példátlan teljesítményt nyújtott
három év alatt: a saját lábára állt, míg
egyre több uniós tagállam megy be segélyprogramokba, Magyarország ezeket,
egyetlenként, épp maga mögött hagyta, a

piacról sikerül ellátnia magát pénzzel, jól
alakul a külkereskedelmi mérleg, az export szárnyal, az államadósság csökken –
sorolta a miniszterelnök.
Idén „lesz gazdasági növekedés minden nemzetközi és hazai előrejelzés szerint, a vita csak az, hogy mekkora,
szerintem el fogja érni az egyszázalékos
szintet”, jövőre pedig tovább emelkedik,
és talán „még a választás előtt előállhat

az a helyzet, hogy az egész közép-európai régióban a magyar gazdaság fog a
leggyorsabban növekedni” – vélekedett
Orbán Viktor.
Előzőleg Harrach Péter, a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője
az eseményen arról beszélt, amíg a Fidesz kitart kereszténydemokrata iránya
mellett, a pártnak helye van ebben a szövetségben, amelynek tagjait a közös

nemzeti célok kapcsolják össze a „zavaros és ellenséges világban”. A Magyarországot ért támadásoknak van politikai,
gazdasági, de főleg eszmei okuk; mások
vagyunk, mint ők, és ez az, amit nem
szeretnek bennünk. Európa társadalmait
megfertőzte egy dekadens eszmeiség, a
szélsőséges liberalizmus, elmozdultak a
helyükről a dolgok” – jegyezte meg a
frakcióvezető.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont
Intézet vezetője arról beszél, hogy a baloldal, amely 2010-ben nem csupán a hatalmat, de vétóerejét is elveszítette,
jövőre a visszatérésre készül. Megjegyezte: az elmúlt hetven esztendőben 14
évig kormányzott a jobboldal, de ez idő
alatt egyszer sem fordult elő, hogy két
egymást követő ciklusra sikerült ellenzékbe szorítania a baloldalt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének ez volt a 200.
kerekasztal-beszélgetése. A sorozatot a
szervezet tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselője, Lanczendorfer Erzsébet
szervezi.

A családokat támogatja a kormány
Az új szociális rendszerben egy családban több pénz, akár plusz 200 ezer forint jut a gyermeknevelésre, és szigorúbban kezeljük a gyermekbántalmazási eseteket is – jelentette ki a Rádió Orient műsorában Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A kereszténydemokrata politikus az egyházpolitikával kapcsolatban kiemelte, a lehető legkiterjesztőbben értelmezik a világnézeti szabadságot, az új szabályozás szerint pedig az
alapítványok és az egyházak között létrejön a vallási közösségek átmeneti kategóriája.
FORRÁS:ORIENTPRESS.HU

Az államtitkár szerint a közigazgatási reform a legnagyobb konszenzussal
és szakmai elfogadottsággal zajlik: az új
Ptk. és Btk. elfogadása széles szakmai
egyetértésben történt, a járások kialakítását nagymértékű konszenzus övezi az
ellenzési pártok felől is.
A Rádió Orient műsorában Rétvári
Bence elmondta, még Bajnai Gordon
volt miniszterelnök is a közigazgatás
átalakításának helyes irányaként beszélt a járásokról. „Nemcsak szakmai,
hanem egyes részekben politikai konszenzus is kialakult. Az átalakítás folyamatosan, ütemezetten történik, a
közigazgatás struktúrájában nem volt
működési fennakadás. Az új kormány
ezt a minisztériumok számának csökkentésével kezdte, majd a megyei
kormányhivatalok és a járások felállításával folytatta. A reformot a kormányablakok megszületése fogja
tetőzni” – mutatta be az átalakítás menetét a parlamenti államtitkár.
Az OrientPress Hírügynökség közigazgatási rádiójának vendége kiemelte,
a közigazgatás átalakítása az összes reformhoz hasonlóan belső mozgásokkal
jár. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy
mindenki nyugodtan gyürkőzhet neki az
átalakításnak. A KDNP politikusa elmondta, a közigazgatásban dolgozó fiatalok számának emelése érdekében

karrierexpókat tartottak, életpályamodellt alakítottak ki, valamint ösztöndíjprogrammal évente átlagosan 150 új
embernek adtak lehetőséget, hogy bepillanthasson a közigazgatás kulisszái
mögé. „Nem igaz, hogy a közigazgatás
szögletes és szürke. Nemzetközi beágyazottsága van és technikailag jól felszerelt, olyan sokszínű, amilyen a
világunk. Mindennek megvan a tükörképe a közigazgatás rendszerén belül,
így bárki megtalálhatja a pályáját” – jelentette ki a politikus.
A kormány a családok számára számos kedvező lehetőséget alakított ki az
elmúlt években. Rétvári a gyes 3 évig
való igénybe vétele mellett a bölcsődeépítéseket, a családi típusú adózást és a
felújítási támogatásokat emelte ki példaként. „A rendszer azt támogatja, aki
dolgozik és gyereket is vállal. Nem segélylogikára épít a struktúra, hanem
munka és gyermekvállalás logikára” –
hangsúlyozta a közigazgatási rádió vendége. A parlamenti államtitkár hozzátette, egy családban átlagban 200 ezer
forinttal több juthat a gyermeknevelésre.
Emellett a kismamák munkahelyre való
visszatérését jelentős járulékkedvezmények segítik.
A magyarországi éhező gyermekek
többsége nem jár iskolába. A helyzet javítására az oktatási intézményekben olcsóbbá és könnyebbé tették az étkeztetés

megoldását, valamint az 50 óránál többet hiányzó gyermekek esetében megvonták a családi pótlék egy részét.
Ennek eredményeként csökkent a hiányzások száma, többen viszik iskolába
a gyerekeket – magyarázta a KDNP politikusa.
„Családban élni egészséget is jelent
sokak számára” – hangsúlyozta Rétvári
Bence. A politikus hozzátette, ennek ellenére a kormány senkit sem akar a házasságra kötelezni. Az ösztönzők között
a családi típusú adózás emelkedik ki –
ezzel kívánja a politikai vezetés erősíteni a fiatalok nagyobb felelősségvállalását. Rétvári kiemelte, gyermek
születése esetén az újszülött ugyanolyan
támogatásban részesül, mint a házasságban született gyermek. Hozzátette, a
támogatások mellett az adminisztrációt
is jelentősen csökkentik. Jövő év augusztusától például elektronizálják és
egységesítik a 3 különböző anyakönyvet. „Ezzel egy 120 éves rendszert fogunk lecserélni” – hangsúlyozta.
Közel 10 ezer gyermek esik valamilyen erőszak áldozatául – emelte ki a
sokkoló adatot a Rádió Orient vendége.
A jelenlegi kormány éppen ezért a gyermekbántalmazás területén nagyon elkötelezett. Rétvári elmondta, a Btk.
szigorítása mellett igyekeznek felszerelni és kiképezni a rendőrségeket az
ilyen jellegű bűncselekmények hatéko-

nyabb és empatikusabb kezelésére –
ezzel elősegítve a megelőzést, valamint
a gyerek traumájának csökkentését.
„Bizonyos szempontból egyenlőségjelet kell húzni mindenfajta világnézet
felé. Szabad jogot kell adni a választásra
vagy a tartózkodásra, valamint a hit kinyilvánítására” – emelte ki a közigazgatási rádió vendége. A KDNP politikusa
elmondta, a kormány a lehető legkiterjesztőbben értelmezi ezt a szabadságot.
Ennek ellenére az egyházak között van
különbség: a kisebb-nagyobb vallási közösségek között vannak régebbiek, nemzetközi beágyazottságúak, valamint
világvallások is. A kormány értelemszerűen szorosabb kapcsolatot ápol a régebbi, nagyobb egyházakkal. Rétvári
elmondta, a jelenleg részletes parlamenti
vitán átesett törvény következtében kialakul a vallási közösségek köztes kategóriája, amelyek elfogadását a bíróság
teszi meg.
A műsor zárásában a parlamenti államtitkár a hittan- és az erkölcstanoktatás bevezetéséről is szót ejtett.
Elmondta, az erkölcstan tanárok képzése megindult, az oktatási segédanyagok hamarosan elkészülnek. Kiemelte,
a hittanoktatás megszervezése az egyházi jogi személyek feladata, azonban
világnézeti szempontból fontos, hogy
például a katolikus családok gyermekei
katolikus hittanban részesülhessenek.

AZÁNK

Az egyházak társadalmi jelenléte óriási lehetőség
Az egyházak társadalmi jelenléte és aktivitása a kormány számára nem problémát, hanem feladatot és óriási lehetőséget jelent – jelentette ki Hölvényi
György, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár április 27-én Velencén, a Magyarországi Baptista Egyház éves közgyűlésén. Az egyházi törvénnyel kapcsolatban megjegyezte: világos szempont volt
a megalkotásakor, hogy vallási közösséggel ne lehessen visszaélni.
vezetben - EuróFORRÁS: MTI
pában egyedüAz államtitkár hangsúlyozta: az
lálló módon –
utóbbi években az egyházak olyan
harminckét egyszintű társadalmi felelősségvállalást vaház szerepel, és
lósítottak meg, amely az állam és az
megadja a lehetőegyházak kapcsolatának új minőségét
séget mindenki
jelenti. A korábbi formálisabb együttszámára, hogy
működések után napi kapcsolat alakult bármely felekezetekhez tartozzon, szaki szociális, oktatási és egyéb területe- badon élhesse meg saját vallását, és nem
ken is.
csorbítja az alapításhoz való jogot sem
A kormány a közösségek megerősí- – jelentette ki.
tésének lehetőségét látja az egyházakPapp János, a Magyarországi Bapban, mert „az egyházak már rég kijöttek tista Egyház elnöke elmondta, hogy sok
a templomok falai közül”. A közösségé- területen közösek a feladataik az állampítő kohézió értékét ezért igyekszik kü- mal. Jó együttműködésük az egész tárlönböző módokon az állam elismerni – sadalom számára hasznos lehet. Emtette hozzá.
lékeztetett rá, hogy éppen tizenöt éve
Az egyházi törvénnyel kapcsolatban írták alá a megállapodást az állam és a
megjegyezte: világos szempont volt a baptista egyház között. Az elmúlt évekmegalkotásakor, hogy vallási közösség- ben többször bebizonyosodott, hogy jó
gel ne lehessen visszaélni. A törvényter- döntés volt – emelte ki.

Mindszenty József emlékére állítottak szobrot
Tótkomlóson ünnepélyes keretek között avatták fel Mindszenty József bíboroshercegprímás szobrát május 6-án. A Békés megyei kisváros lakosainak, egyházi, nemzetiségi és civil közösségeinek akaratából állítottak emléket a mártír
egyházfőnek, a költségeket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vállalta magára –
hangzott el az ünnepségen.

FORRÁS: MTI

Schmidt Mária, a budapesti Terror
Háza Múzeum főigazgatója ünnepi
beszédében méltatta Mindszenty József kiemelkedő szerepvállalását a huszadik század vérzivataros éveiben.
„A bíboros bátorsága, hitéhez való hűsége mindannyiunk számára azt példázza, hogy a gonosznak ellenállni
kötelesség. Hálával tartozunk neki,
mert azok helyett is helyt állt, akik
számára az élet más feladatot jelölt ki,
nevezetesen hogy túléljék a diktatúrákat és megtartsák a nemzetet” –
mondta.
A főigazgató kiemelte: Mindszenty
József fellépett az emberi jogokat
sértő gyakorlattal és az emberellenes
ideológiákkal szemben, függetlenül
attól, hogy azok „a fajvédő nemzeti
szocialista eszmékből vagy a kommunista utópiákból eredeztetették magukat”. A bíboros a legjobb magyar
tradíciókat képviselte, a szabadságot,
az emberi jogokat, az emberiességet,
a könyörületességet, a méltányosságot
és a rendet. Tiltakozott a szlovák la-

kosságcsere, a délvidéki magyarok tömeges lemészárlása, a német kisebbség kitelepítése ellen. Magyarország
lelkiismeretévé vált, aki példát mutatott abban is, hogy az ostrom után nem
költözött be az esztergomi prímási palotába, hanem Budapesten maradt,
hogy mutassa, eggyé vált az országgal
– mondta a főigazgató.
Hozzátette: Utolsó éveit Bécsben
kellett töltenie. Ezzel kapcsolatban VI.
Pál pápának azt írta: „kész vagyok elhagyni hazámat, hogy száműzetésben
folytassam vezeklésemet egyházamért
és népemért” – idézte Schmidt Mária
Mindszenty József szavait.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyés püspök arról beszélt, hogy a
hit könnyebbé teszi a szenvedések elviselését. A testi-lelki szenvedés önmagában soha nem lesz érték, csak
akkor, ha beoltjuk szeretettel. Mindszenty Józsefnek valószínűleg a végtelen hit és szeretet adott erőt a
vértanúsághoz – fejtette ki. Hozzátette:
Mindszenty tudta, sok mindenben legyőzhetik, de azzal is tisztában volt,
hogy a végső győztessel ő áll szövetségben. Legyőzve győz – utalt a bíboros jelmondatára a megyés püspök.
Az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői közösen szentelték meg
a szobrot. Kiss-Rigó László áldását
kérte a szobor mellett elhaladó és
megálló emberekre is.
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10,4 millióan vallották magukat
magyarnak a Kárpát-medencei
népszámlálásokon
2011-ben Magyarországon és a legtöbb szomszédos országban – Horvátországban, Szlovákiában Romániában, Szerbiában, Ukrajnában és Szlovéniában – népszámlálást tartottak. A KSH kiemelte: Magyarországon 9.937.628
embert írtak össze 2011-ben, és közülük 8.314.029-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek kizárólagosan vagy más nemzetiség mellett. Ez 83,7 százalékos arányt jelent. Tíz évvel ezelőtt még 9.416.045-en, az akkori népesség
92,3 százaléka állította magáról ugyanezt.
FORRÁS: MTI

Romániában a lakosság lélekszáma
valamivel meghaladja a 19 milliót, és
ebből mintegy hat és fél millió a tágan
vett Erdély lakossága - írták. Az erdélyi
területeken a lakosság szűk háromnegyede (74,38 százaléka) vallotta magát
románnak, és majdnem egyötöde (18,91
százaléka) magyarnak. A magyar nemzetiségűek száma Erdélyben 1 millió
225 ezer volt, míg Románia egyéb részein 13 ezer.
Megjegyezték: az előző romániai
népszámlálás óta eltelt időben a magukat magyar nemzetiségűeknek vallók
száma mintegy kétszázezerrel csökkent.
Ez a csökkenés kivétel nélkül minden
erdélyi megyében megfigyelhető. A terület 16 megyéjéből ötben – Arad,
Krassó-Szörény, Hunyad, Szeben és
Temes megyékben – a csökkenés mértéke elérte vagy meghaladta a 25 százalékot. Ezeken a szórványterületeken „ a
magyar közösség teljes felszámolódása
reális közelségbe került”.
Hangsúlyozták: Szlovákiában a lakosság lélekszáma 5 millió 397 ezer,
ebből magyar nemzetiségűnek vallották
magukat 459 ezren (8,5 százalék),
szlováknak pedig 4 millió 353 ezren
(80,7 százalék). Az ország nyolc kerületéből kettő – Nagyszombat és Nyitra –
esetében 20–25 százalék a magyar nemzetiségűek aránya, míg három másik kerületben (Kassa, Besztercebánya,
Pozsony) szórványban, de nem elhanyagolható számban élnek magyarok.
Az előző, 2001-es népszámlálás óta az
ország lakossága kissé, 0,3 százalékkal
nőtt, de mind a magyarok, mind a szlovákok száma és aránya visszaesett.
A szerbiai népszámlálás eredményei
szerint a Vajdaság lakosságszáma már
jócskán kétmillió alá süllyedt, és itt 251
ezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek . Szerbia Vajdaságon kívüli területein alig néhány ezren mondták
magukat magyar nemzetiségűnek, így e
csoport aránya 13 százalék a Vajdaságon
belül és 3,5 százalék egész Szerbiában.
Nincs olyan körzet, ahol a magyar nemzetiségűek abszolút többséget alkotnak,
de kettőben - Észak-Bácskában és
Észak-Bánátban - 41 és 47 százalékos
arányukkal relatív többségben vannak.
Az Ukrajna nemzetiségi összetételére vonatkozó adatok a 2001-es
népszámlálásból származnak, ekkor

Kárpátalja megye 1 millió 255 ezer lakosából mintegy 152 ezren vallották
magukat magyar nemzetiségűnek - emlékeztetett a KSH. Becslések szerint jelenleg mintegy 141 ezer lélekszámú
lehet Kárpátalján a magyar nemzetiségűek csoportja, a megyében összesen
1.249.000-en élnek a hivatalos 2011-es
nyilvántartás szerint.
Úgy fogalmaztak, Horvátországban
a 2011-es eredmények szerint 14.048-an
(2001-ben 16.595-en) mondták magukat magyar nemzetiségűnek, és közülük
csak 8.249-en éltek a Drávaszöget is tartalmazó Eszék-Baranya megyében, a
többiek szétszórtan Horvátország egyéb
területein. Eszék-Baranya megyében
egyébként összesen 305 ezren élnek, a
magukat magyarak vallók aránya kevesebb mint 3 százalék.
Kitértek arra is, hogy Ausztriában a
népszámlálás eredményei csak a születési helyre és az állampolgárságra vonatkoznak, így kizárólag a bevándorlók
számának megbecsülésére jók. Burgenland esetében részben becslésekre hagyatkoztak, kiindulási értéknek a
magyar nyelvet beszélők 2001-es létszámát vették. Mivel „a Magyarországról az elmúlt években meginduló
tömeges kivándorlási hullám” egyik célországa Ausztria, és Burgenland esetében is jelentős bevándorlás volt
megfigyelhető, úgy becsülik, hogy itt a
magyar nemzetiségű lakosság száma
mintegy 10 ezerre nőhetett az elmúlt évtizedben.
Szlovéniában nem tartottak hagyományos népszámlálást, a KSH becslésében a magyar nemzetiségűek létszámát 4.000-re tették.
Összességében
megállapították,
hogy a tíz évvel ezelőtti népszámlálások
eredményeihez viszonyítva a Kárpátmedence lakosságszáma csökkent, és a
csökkenés nagysága meghaladta az 1
millió 100 ezret. A régióban kivétel nélkül csökkent a magyaron kívüli jelentősebb államalkotó nemzetek tagjaiként
összeírtak létszáma is.
Fontos tendencia az is, hogy az ezredfordulót követő évtizedben a magukat magyar nemzetiségűként megjelölők
csökkenésének üteme felgyorsult, a korábbi bő egymilliós csökkenést mintegy
egymillió négyszázezres követte, aminek oka szerintük jelentős részben a
nemzetiségükről nem nyilatkozók számának növekedése.
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Fontos a moralitás a politikában
Fontos a moralitás a politikában, a döntéshozatalban pedig nemcsak a jog, hanem az erkölcs alapvető szabályait
is be kell tartani – hangsúlyozta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára május
9-én a Tóth Ilonka és a koncepciós perek című tudományos konferencián. Az államtitkár a Konrad Adenauer Alapítvány és a KDNP Kommunizmus bűnei munkacsoportja rendezvényén kiemelte: ha a politika elveszíti erkölcsiségét, akkor bárki ellen felhasználhat törvénytelen eszközöket.
az eljárások nemcsak a politikai ellenfeFORRÁS: KDNP.HU, MTI
lek megsemmisítésére voltak alkalmasak,
Rétvári Bence szólt arról is, hogy
hanem a kommunizmus propagandájámájus 1-je óta új tényállás alapján bünnak célját is szolgálták. Mint mondta: a
tetendő a vörös csillag viselése, és reTóth Ilona-per koncepciós volta nem
ményét fejezte ki, hogy hamarosan megvonható kétségbe, mert „az ítélet köszönő
indul a rendőrségi nyomozás azok ellen,
viszonyban sincs a nyomozati anyaggal”,
akik szándékosan, előkészületeket téve
s ez az eljárás egy „perszövevény közakarták megsérteni a kommunizmus álponti darabja”, amelyben a legelképeszdozatainak méltóságát azzal, hogy már
tőbb történeteket ötvözik.
május 1-jén kitűzték ruhájukra ezt a galmazott: egy védtelen nőből ki lehetett
Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter
kommunista szimbólumot. Megje- verni a vallomást, ugyanakkor annak a Katolikus Egyetem polgári jogi tanszékgyezte: a koncepciós perekre akkor van meggyőződésének is hangot adott, hogy vezetője arról beszélt, hogy először csak
szükség, amikor az állam fél a nép igaz- Tóth Ilonát a per alatt megzsarolták.
izgatással, majd egy ÁVH-s katona megWittner Mária közölte: Tóth Ilonát ölésével is megvádolták Tóth Ilonát, akiságérzetétől, a természetjog alapján
ugyanakkor az emberekben megvan a „meggyalázták emberségében, hitében, nek két vádlott-társa azonban a
természetes igazságigény, s hosszú távon hivatástudatában”, az ő becsülete pedig nyomozás elején még meg sem említette
nem lehet elhitetni velük a valótlanságot. „a mi becsületünk is, és azoké, akiket Tóth Ilona nevét, mint tettestársét, s ők
A koncepciós perek kapcsán még „a leg- ötösével-hatosával összedrótozva, arccal ketten vállalták magukra a gyilkosságot.
vadabb kommunisták” is érezték, hogy lefelé temettek el”, és még most is Az ítélet végül három beismerő vallougyanott és ugyanúgy nyugszanak. Re- máson alapult, tanúja az esetnek nem
messze állnak a nép igazságérzetétől.
Wittner Mária, a Fidesz országgyű- ményét fejezte ki, hogy ezek a kivégzett volt, a vádlottak száma pedig időközben
lési képviselője, 1956-os halálraítélt úgy forradalmárok „talán egyszer megkapják tízre emelkedett.
fogalmazott: „mi a véres kommuniz- a végtisztességet”.
Frank Spengler, a Konrad Adenauer
Iván László fideszes országgyűlési Alapítvány magyarországi irodájának
musban éltünk, ahol kőkeményen működött a szocialista halálgyár”. Beszélt képviselő, Tóth Ilona orvosi egyetemi vezetője kiemelte, hogy a koncepciós
arról, hogy az 1956-os forradalom utáni évfolyamtársa elmondta: Tóth Ilonának perek során „a jogot kiürítették, megsérmegtorlás során 1957-ben kivégzett Tóth kisugárzása volt, „a magyar Jeanne tették és lábbal tiporták”. A vádlottak a
Ilonáról szóló film pályázatát korábban d'Arcnak” hívták. Mint mondta, hu- politikai hatalom játékszereivé váltak,
több alkalommal visszautasították, emi- szonöt évvel az ítélet végrehajtása után ezáltal pedig sérült az emberi méltósáatt pedig „érezték a gyalázatot, amit Tóth beszélt valakivel, aki kiskatonaként jelen guk - jegyezte meg.
Ilonával tettek”. Ezután gyűjtést rendez- volt Tóth Ilona kivégzésén. Tőle tudta
Eötvös Péter, a KDNP Kommuniztek, és 1998-ban, majd 1999-ben bemu- meg, hogy amikor Tóth Ilonát a vesztő- mus bűnei munkacsoportjának elnöke
tatták a róla szóló filmet a Duna helyre vitték, azt kérte rabtartóitól, hogy elmondta, hogy az 1956-os forradalom
vegyék le róla a bilincset, mert úgysem és szabadságharc leverése után sokakat
Televízióban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Tóth szökik meg, de kérését nem teljesítették. internáltak, ennek a büntetéstípusnak az
Ilonával elvállaltatták azt a tettet, amit Mielőtt nyakára rakták a kötélhurkot, a időtartamát pedig kétszer is meg lehetett
nem követett el, amit az is bizonyít, hogy szemtanú szerint Tóth Ilona felkiáltott: hosszabbítani, hat-hat hónappal. A Tóth
az általa a hamis vád szerint elkövetett „ártatlan vagyok!” – idézte fel.
Ilona-per segítségével a Kádár-rendszer
Kahler Frigyes történész kiemelte, megpróbálta bebizonyítani, hogy közgyilkosság kórbonctani jegyzőkönyvének adatai egyáltalán nem hasonlítanak a hogy a koncepciós perekben a bíróságok törvényes bűnözők gyilkoltak ártatlan
vádiratban szereplő adatokra. Úgy fo- a politikai akarat végrehajtói voltak. Ezek kommunistákat.

Dergán Ádám kapta idén a Morus-díjat
A Morus Szent Tamás Kör szervező közössége a Morus-díjat 2013-tól olyan fiataloknak is odaítéli, akik közéleti szerepvállalásukkal, közösségi rendezvények szervezésével, helyi szinten minél több fiatal számára szerveznek a keresztény értékrend
mentén elkötelezett találkozókat, szakmai fórumokat. Az idei díjazott Dergán Ádám, a XI. kerületi IKSZ elnöke.
FORRÁS: IKSZ.NET

Morus
Szent
Tamás a politikusok
védőszentje, de közvetett módon minden olyan közéleti
ember pártfogója is,
akik lelkiismeretes
munkájukkal, személyes példamutatásukkal, szorgalmukkal és önzetlen segítőkészségükkel

AZÁNK

kortársaik számára is példaképek lehetnek.
A 2013-as díjazottunk egy olyan
családapa, aki házassága és gyermeke
születése után is fontosnak tartotta,
hogy Budapest XI. kerületében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség olyan programsorozatnak legyen
házigazdája, ami minden közélet iránt
érdeklődő fiatal, sőt minden nemzedék
számára tartalmas és jövőbemutató legyen. Így került sor Horthy Miklós tör-

ténelmi szerepét elemző történészi vitára, a budapesti sportfejlesztésekkel
foglalkozó beszélgetésre, Európai
Uniós különórára, sőt a magyar gasztronómia múltját és jövőjét elemző előadássorozatra is.
A témaválasztások és a résztvevők
létszáma is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a sokak által „digitális
bennszülöttek korszakának” nevezett
XXI. században is alapvető igényünk a
közösséghez tartozás.

Magyarország
Európa szerves része
Móser Zoltán Valahol, Európában
című fotóalbumával Magyarország be
akarja mutatni, hogy Európa szerves
része, a kultúra értekeire nyitott nemzet – hangsúlyozta Surján László, az
Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke május 14-én Brüsszelben,
az EP székházában tartott könyvbemutató megnyitásakor. „Olyan világban élünk, amely teljesen összekapaszkodik egymással” – fogalmazott
Surján László.
FORRÁS: KDNP.HU , MTI

Moser kétszáz oldalas
könyve lényegében párba
állított színes
fényképek sorozata. Európa
különböző tájait, építészeti
motívumait,
szakrális festményeit és szobrait, illetve
emberi arcait „rímelteti” egymásra, kiemelve az európai kultúra sokszínűségét és a teljesen eltérő európai közegek
közt kimutatható, időnként kísérteties
hasonlóságokat.
Így kerül egymás mellé a kötet bal-,
illetve jobboldali lapján a belgiumi
Brugge és az erdélyi Torockó házsorainak utcafronti képe, a bulgáriai Ohrid
és a szlovákiai Nagyőr építészeti emléke, Mostar és Segesvár háztetőinek
motívuma, Assisi és Boldva, Siena és
Rozsnyó, a szlovákia Gánócról (Gánovce) Szent Ágoston faragott arcmása
és Delfiből a Kocsihajtó című szobor,
illetve egy görög parasztember és egy
ipolyvarbói asszony – utóbbi egyébként, mint azt Móser Zoltán a bemutatón elmondta, régi népdalt is énekelt
neki, amikor ő gyűjtőúton arra járt.
A kötet erényeit Kroó Norbert fizikus, akadémikus méltatta. Az európaiság alapvető, meghatározó gyökerei
közül kiemelte a keresztény kultúrát és
az ahhoz kapcsolódó toleranciát, továbbá a demokráciát, valamint azt,
hogy a viszonylag kis területű kontinensen gazdag sokszínűség - és amellett sok-sok párhuzamosság - alakult ki.
Európán belül pedig a Kárpát-medence
– tette hozzá – „Európa multikulturális
lenyomata”.
A bemutatón megjelent Hans-Gert
Pöttering, az Európai Parlament volt elnöke, aki rövid hozzászólásában úgy
vélekedett, jó lenne, ha az EP-képviselők ugyanolyan lelkesedéssel foglalkoznának Európa közös ügyeivel,
amilyen Moser Zoltánnak a téma iránti
elkötelezettségében megnyilvánul.
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