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Egy közülünk: aláírásgyűjtés
az emberi élet védelmében

Jorge Mario Bergoglio
argentin bíboros lett
a 266. pápa

A magzati élet védelmének fontosságát hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az
„Egy közülünk” uniós polgári kezdeményezéshez kapcsolódó rendezvényen február 25-én az Országgyűlésben. A
kormányfő helyettese kiemelte: nem direktben abortuszellenes kezdeményezésről van szó, hanem az a cél, hogy
uniós forrásokat ne lehessen embrió-kísérletekre fordítani. A kezdeményezéshez neves művészek is csatlakoztak.

Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost választották meg március 13-án
a római katolikus egyház új vezetőjének. A 266. pápa a Ferenc nevet választotta, így ezen a néven foglalja el
– első latin-amerikaiként és első jezsuitaként – Szent Péter trónját.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi
kezdeményezés indult – szögezte le a
KDNP elnöke, hozzátéve: megfelel a
hitüknek, de tisztán emberi jogi és filozófiai alapon is megáll a kezdeményezés, ezért azt támogatja a
Kereszténydemokrata Néppárt és az If-

júsági Kereszténydemokrata Szövetség
egyaránt. Jelezte, hogy Erdő Péter bíborossal is konzultált, aki szintén támogatja a kezdeményezést.
Elmondta: több szempontból is
fontos az aláírásgyűjtés; ki kell használni az unióban rejlő lehetőségeket,
a rendelkezésre álló eszközöket, és

azt, hogy uniós polgárok kikényszeríthetik, foglalkozzon a szervezet
ezzel a kérdéssel – mutatott rá, hangsúlyozva: fontos, hogy a magzati
korban lévők – akik a legkiszolgáltatottabb és a leginkább jogfosztott
kisebbség –, szempontjait is képviseljék, és érdekükben megszólaljanak.
Rétvári Bence parlamenti államtitkár
közölte: legalább hét uniós országból
egymillió aláírásnak kell összegyűlnie,
ez Magyarországon minimum tizenhatezerötszáz aláírást jelent.
Frivaldszky Edit, a kezdeményezés
magyarországi koordinátora kiemelte:
égető szükség van a megfogant életek
védelmére. Ez nem pártpolitikai vagy
vallási kérdés, hanem olyan érték,
amely társadalmunk alapját jelenti.
Az aláírásgyűjtéshez az Országgyűlés katolikus képviselőinek csoportja és több kormánypárti politikus
is csatlakozott aznap.
– Összeállításunk a 2-3. oldalon –

A frakcióvezető csatlakozik
a polgármesterekhez

2013 valóban
az emelkedés éve lehet

Harrach Péter, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője érthetetlennek tartja a Nyitra megyei
közgyűlés azon döntését, mellyel megtagadták a magyarországi Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba
között építendő Ipoly-hídról szóló megállapodás módosításának aláírását. Harrach Péter álláspontja szerint
ezzel nagy lehetőségtől fosztanák meg a környéken élőket. 2012 októberében Pilisszentkereszten Robert Fico és
Orbán Viktor miniszterelnökök egyeztek meg a hídról,
méltatva annak fontosságát.

„Az volna a legjobb, ha nem én tartanék évértékelőt,
úgyis elszaporodtak a kalandos kedvű vállalkozók, értékelhetné az év saját magát” – kezdte 15. évértékelőjét február 22-én délután a Millenárison Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint sikernek kell nyilvánítani,
hogy hazánk tavaly is csökkentette államadósságát,
amire az Európai Unió országai közül csak öten voltak
képesek. Magyarország ma jobban teljesít, mint korábban – mondta a kormányfő, és megerősítette, hogy
idén is három százalék alatt lesz a költségvetési hiány.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, MNO.HU

Harrach Péter, a magyarországi térség országgyűlési képviselője a Pest megyei Ipolydamásdon az új Ipoly-híd építése
körül kialakult patthelyzet kapcsán február 28-án tartott sajtótájékoztatón közölte: csatlakozik a tizenhat Szob környéki
magyar, illetve a huszonhárom érintett szlovákiai polgármester aláírásával nyomatékosított petícióhoz annak érdekében,
hogy a Nyitra megyei közgyűlés megváltoztassa döntését.
– Folytatás a 2. oldalon –

Lehet, hogy 2013 valóban az emelkedés éve lehet – mondta
a miniszterelnök. Arról is szólt, a magyaroknak az elmúlt száz
évben azt kellett tapasztalniuk, hogy mindent, amit felépítettek, azt nem sokkal később le is rombolták. „Amit szépapáink
felépítettek, azt elvitte az első világháború és a békerendszer,
amit a dédapáink, azt a második világháború, amit pedig nagyszüleink, azt elvitte a kommunista a rendszer” – emlékeztetett.
– Folytatás a 11. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A pápaválasztásra
jogosult bíborosok
kedd délután kezdték meg tanácskozásukat, s már
másnap, az ötödik szavazási fordulóban döntésre jutottak az új egyházfő
személyéről. Az eredményes szavazás
jeleként szerdán 19 óra 6 perckor
szállt fel a fehér füst a Sixtus-kápolna
kéményéből, majd megszólaltak a harangok is, először a Szent Péter-bazilikában, majd egész Rómában. A
francia Jean-Louis Tauran, a korelnök
protodiakónus bíboros valamivel több
mint egy órával később jelentette be a
Szent Péter bazilika erkélyéről, hogy
Jorge Mario Bergoglio bíborost választották meg pápának a konklávén.
A Szent Péter téren várakozók –
hívők, zarándokok és kíváncsiskodó turisták vegyesen – üdvrivalgásban törtek
ki a fehér füst láttán. A hideg eső ellenére egyre többen érkeztek a térre, s a
már százezres tömeg üdvrivalgással köszöntötte Tauran bíborost, majd a néhány perccel később immár a fehér
pápai ruhába átöltözött Bergoglio bíborost, aki urbi et orbi – a városnak, Rómának és a világnak – mondott áldást.
A hívőket üdvözlő beszédében az
új pápa úgy fogalmazott, hogy a római
egyház, a püspök és a nép kezdje meg
útját a testvériség, a szeretet és az egymás iránti bizalom szellemében. „Továbbra is imádkozzunk önmagunkért,
egymásért, hogy érvényesüljön ez a
nagy testvériség” – mondta Ferenc, kifejezve reményét, hogy ez az út gyümölcsöző lesz az evangelizáció
szempontjából.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Jorge Mario Bergoglio
argentin bíboros lett a 266. pápa
– Folytatás az 1. oldalról –
A pápa megemlékezett elődjéről,
XVI. Benedekről, akiért imát mondott.
Bergoglio bíboros konzervatív teológiai nézeteket vall, elutasítja az abortuszt, a fogamzásgátlást, az azonos
neműek házasságát és az eutanáziát.
Ugyanakkor küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a

szegények mellett, együttérzést mutat az
AIDS-betegekkel és megrótta azokat a
papokat, akik nem voltak hajlandóak
megkeresztelni a házasságon kívül született gyermekeket. Az egyházat megrázó botrányokban érintetlen, s mind a
konzervatívok, mind a mérsékeltek tisztelik intelligenciáját, szerénységét és lelkipásztori munkáját.

A kereszténydemokraták örömmel értesültek arról, hogy megválasztották a Katolikus Egyház új vezetőjét. Azt látjuk, hogy a sok szempontból
lelki válságát is élő Európának, illetve az egész világnak nagy szüksége van
egy minden körülmények között tiszta erkölcsi útmutatást adni tudó hangra.
A kereszténység értékeinek újra felfedezése az egyetlen lehetősége az ezer
gonddal küszködő kontinensnek, a különböző társadalmi és a gazdasági problémákra a kereszténység eszmeiségében rejtőzik a megoldás kulcsa. A pápa
személyes karizmája mindig is fontos volt – gondoljunk csak akár az elmúlt
száz év pápáira –, ugyanakkor olyan egyházfőre van szüksége a világnak, aki
igazi erejét a szerénység nagyságával mutatja meg a világ sokszínű lakosságának. A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli az újonnan megválasztott
Ferenc pápát és sok erőt, kitartást és bölcsességet kíván szolgálatához.
Kereszténydemokrata Néppárt

„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.

A frakcióvezető csatlakozik
a polgármesterekhez
– Folytatás az 1. oldalról –
„A kérést nyomatékkal továbbítom
az illetékeseknek” – ígérte.
Harrach Péter különösen érthetetlennek nevezte a helyzetet, mivel kormányközi megállapodás rendelkezik a
két település között létesülő hídról,
másrészt álláspontja szerint az esetleges végleges visszalépés számos gazdasági és egyéb előnytől foszt meg több
tízezer embert, miközben elvész a már
odaítélt uniós támogatás is. 2012 októberében Pilisszentkereszten Robert

Fico és Orbán Viktor miniszterelnökök
egyeztek meg a hídról, méltatva annak
fontosságát.
A sajtótájékoztatón – melyen a helyi
polgármester és a szobi járás településvezetői mellett több, a projektben érintett szakember, illetve a szlovákiai
Magyar Közösség Pártjának alelnöke,
az Ipoly Unió elnöke és a petíciót
jegyző Ister-Granum területi együttműködési csoportosulás képviselője is
részt vett – az előzményekről is részletesen beszámoltak. A két települést
2000-ig összekötő Barátság híd újjáépítése régi igény. Egy három elemből

álló projekt tervei között szerepelt még
egy Vámosmikola és Ipolypásztó közötti híd létesítése, valamint egy Tésa és
Ipolyvisk közötti bekötőút megépítése.
A projektre – 85 százalékos támogatottsággal – körülbelül 10 millió eurós pályázati pénzt sikerült szerezni, és az
Ipolydamásdnál létesülő híd tekintetében a jogerős építési engedély, valamint
a Nyitra megyei közgyűlés partnerségi
támogatása is rendelkezésre állt.
Farkas István, a szlovákiai Magyar
Közösség Pártjának alelnöke elmondta, azt kérik, hogy a közgyűlés
márciusi ülésén vitassák meg újra a
kérdést, mert a partnerségi megállapodás idei megkötése esetén 2015 végéig
van idő az építkezésre.
Wollent József, az Ipoly Unió elnöke szerint főleg Nyitra megye belső
kommunikációjában történtek zavarok,
a képviselők a hídépítési eljárás számos
részletét sokáig nem is ismerték, ám
még most sem késő igent mondani,
egyébként a térségben élők zsebéből
„kamatostól veszik ki a pénzt”.
Eck András, az Ister-Granum EGTC
megbízottja a leendő híd előnyeit említette. Szólt egyebek mellett Esztergom
és Vác könnyebb megközelíthetőségéről, a Párkány-Helemba-Szob kerékpárút megépítésének lehetőségéről, illetve
a kölcsönös gazdasági előnyökről.
Az Ipoly-híd megépítése nem politikai, hanem főként gazdasági, idegenforgalmi, szakmai kérdés, és nagy
lehetőség a határ két oldalán élők napi
kapcsolatainak erősítésére is – hangsúlyozták a sajtótájékoztatón.

Aláírások
Salgótarjánban is
FORRÁS: MTI, HIRADO.HU

Történelmi egyházak helyi papjai,
kormánypárti politikusok és mintegy
száz további támogató írta alá március
8-án Salgótarjánban az „Egy közülünk” életvédő petíciót. Bercsényi
Lajos, a Szent Lázár Nógrád Megyei
Kórház igazgatója a Fidesz-irodában
tartott KDNP-rendezvényen kijelentette: sem keresztény emberként, sem
orvosként nem asszisztálhat ahhoz,
hogy magzati életeket pusztítsanak el

gyógyászati kísérletek érdekében. Közölte: ma az orvostudomány már
képes a magzatban vért cserélni, a köldökzsinórból származó őssejttel pedig
életet menthetnek, ami felértékeli a
magzati életet. A petíciót Salgótarjánban elsők között írta alá Németh Judit
református, Deme Károly evengélikus
lelkész és Varga András katolikus plébános. Az ívet több mint százan írták
alá Salgótarjánban, és a kereszténydemokraták legalább ezer támogatót remélnek Nógrádban.
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Neves művészek is a támogatók között
Csatlakozott az aláírásgyűjtéshez Pitti Katalin operaénekes; Oberfrank
Pál, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója; Ókovács Szilveszter, a Magyar
Állami Operaház vezetője; Hegedűs Endre zongoraművész; valamint Szikora Róbert zenész.
Közhasznú Egyesület nevében támoFORRÁS: MTI, HIRADO.HU
gatja a kezdeményezést.
A kezdeményezés 2012 áprilisában
Pitti Katalin operaénekes arról
indult, hét uniós országban egy év alatt szólt, hogy „a mag a jövendő élet és
egy-egy millió aláírást kell összegyűj- annak minden rejtelme, érdekessége,
teni íveken vagy interneten, hogy a küzdelme és öröme – végtelen lehetőkérdés napirendre kerüljön – mondta ségekkel”. A nagycsaládból származó
el a Magyar Állami Operaházban tar- Oberfrank Pál arról beszélt, hogy
tott február 25-i sajtótájékoztatón Fri- „nagy boldogság és nagy felelősség a
valdszky Edit, aki az Együtt az Életért gyermekvállalás. Életünk egyik legna-

gyobb csodája, hogy életet adhatunk.
Illő komolysággal és tisztelettel fogadjuk ezt a teremtő erőt, éljünk és ne
visszaéljünk vele!”
Szikora Róbert zenész is hangsúlyozta, hogy védeni kell a magzati
életet. Hegedűs Endre zongoraművész
elmondta: nemrég az Egyesült Államokban járt, ahol szintén több százezren álltak ki azért, hogy legyen
elfogadott, miszerintaz élet a fogantatással kezdődik.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója rámutatott,

Az élet a magzati léttel
kezdődik, védelem illeti meg
Politikusok, egyházi vezetők, értelmiségiek írták alá a magzatkísérletek elleni petíciót március 3-án Veszprémben
a Szaléziánumban. Az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban Pálffy István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a párt Veszprém megyei elnöke ismertette: a magzatkísérletek elleni kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió ne támogasson olyan kutatásokat, amelyek megfogant
életeket pusztítanak el.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Pálffy István hangsúlyozta: az élet
a magzati léttel kezdődik, védelem illeti meg. Porga Gyula (Fidesz-KDNP),
Veszprém polgármestere háromgyermekes családapaként is arra kérte a
veszprémieket, hogy csatlakozzanak a
felhíváshoz, hiszen a magzat képtelen
megvédeni jogait, az élet védelméért
pedig mindent el kell követni.
Márfi Gyula veszprémi érsek intett
„az ultraliberális gondolkodásmódtól”,
amely oltalmába veszi például védett
állatok utódait, de hagyja elpusztítani
az emberét. Az élet szent – mondta.
Steinbach József dunántúli református
püspök is a magzati élet védelmében

emelt szót, majd kijelentette: a dunántúli reformátusok hittel, szeretettel és
reménnyel csatlakoznak a kezdeményezéshez.
Dékány Sixtus zirci apát emlékeztetett arra, hogy már az ősi közösségek
is ajándékként tekintettek a gyermekre;
azt kérte a hívőktől, álljanak az ügy
mellé, hiszen ezzel hitvallást is tesz-

Rubovszky György az országgyűlésben írta alá a petíciót

nek. Oberfrank Pál, a veszprémi
Petőfi Színház igazgatója megjegyezte: régen nem kellett erről beszélni, mert egyértelmű volt, hogy
a magzat mint ember létezik.
A gyűjtőíveket a politikusok és
egyházi vezetők mellett aláírta a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi szervezete nevében Tarr György, Császár Gábor, az
MKB Veszprém kézilabdázója, Kahler Frigyes jogász, Halmay György
KDNP-s önkormányzati képviselő,
Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum,
az érsekségi turisztikai központ igazgatója és Latorczai János igazságügyi
szakértő, a KDNP veszprémi városi
szervezetének elnöke.

hogy a ház közvetett módon ugyanezt
a célt szolgálja, részben a gyermekbarát munkahely megteremtésével, részben azzal, hogy a babazászlót kitűzik
a művészbejáróra, ha újszülött érkezik valamelyik operaházi munkatárs
családjába. Kiemelte: az Útravaló
című általuk készített CD-t idén minden újszülött megkapja, az anyák
napja előtti szombaton délelőtt pedig
háromszáz, gyermeket váró párt látnak vendégül előadásukon, a terhességet igazoló könyvvel lehet ingyenes
jegyet igényelni.

Március végére összegyűlhet a kellő számú
magyarországi aláírás
Március végére összegyűlhetnek a
magzati élet védelmében indított,
„Egy közülünk” európai polgári kezdeményezés érvényességéhez szükséges magyarországi aláírások –
mondta Latorcai János az országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke
március 7-én Szegeden.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kezdeményezés célja, hogy az
Európai Unió a fogantatástól kezdve
biztosítsa az élethez való jog védelmét, és ne támogassa anyagilag az
olyan humánbiológiai vagy más kísérleteket, amelyek kockáztatják a
magzatok életét vagy sértik emberi
méltóságukat – ismertette a sajtótájékoztatóján Latorcai János, aki
hangsúlyozta: hogy bár a kereszténydemokráciától különösen nem
áll távol a magzati élet védelme, a
kampány nem az abortusz elleni
harc egy újabb állomása, alapvető
célja az emberi méltóság oltalmazása.
A Országgyűlés alelnöke – aki a
sajtótájékoztatón Kalmár Ferenc kereszténydemokrata országgyűlési
képviselővel együtt maga is aláírta
a gyűjtőívet – kifejtette: megfelelő
aktivitás esetén minden további nélkül biztosítható a kezdeményezés
érvényességéhez szükséges legalább tizenhatezerötszáz magyarországi támogató.
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Az első munkahely
megtalálása a fiatalok
boldogulásának
garanciája
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) üdvözli a kormány
március 1-től újraindult „első munkahely garancia” programját, amely
ötmilliárd forinttal segíti a pályakezdőket foglalkoztató cégeket.
FORRÁS: IKSZ.NET

Stágel Bence, az IKSZ elnöke, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő és Kovács Péter alelnök az
MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában
kiemelte: a programra szakképzett és
szakképzetlen, huszonöt év alatti fiatalok jelentkezhetnek a munkaügyi kirendeltségeken, ahol munkaadót is
segítenek keresni számukra. A munkaadó legfeljebb hat hónapig kapja meg a
pályakezdőnek fizetett munkabért és
közterheit, viszont utána a foglalkoztatási idő felének megfelelő továbbfoglalkoztatást kell vállalnia. A
továbbfoglalkoztatásra a munkahelyvédelmi akcióterv szerinti támogatás jár.
A fiatalok foglalkoztatását elősegítő programok a munkahelyvédelmi
akcióterven kívül immáron csaknem
ötvenhatezer fiatalt segíthetnek, míg a
munkahelyvédelmi akciótervvel kétszázezer fiatalt érhet el a kormányzat
2013-ban. Ezzel a kormány nagy lépést tett a fiatalok jövőbeni boldogulásának elősegítése érdekében –
állapította meg az IKSZ elnöke és alelnöke, hozzátéve: a szervezet mindig
kiáll az olyan kezdeményezések mellett, amelyek a fiatalok munkához jutásának esélyét növelik.
Kitértek arra is, hogy a szervezet a
még tanuló, de már munkát vállalni
akaró fiatalok jogainak védelmében
jogsegélyszolgálatot működtet, együttműködési megállapodást kötöttek a
Munkástanácsok Országos Szövetségével, amely hatékonyabb fellépést
tesz lehetővé a fiatal alkalmazottak érdekében. Ezen kívül útjára indították a
„Gyere Haza!” programot, amely a
külföldről hazatérő, és Magyarországon munkát vállalni akaró fiatalokat segíti.

Az IKSZ részvételével zajlott
a fiatal gazdák konferenciája
Február 22-én tartotta az Agrya – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége éves konferenciáját, ahol ez évben az
IKSZ is képviseltette magát. A már hagyománnyá vált rendezvényen minden évben az agrárium legfontosabb kérdéseit vitatják meg középpontba helyezve a fiatal gazdák helyzetét. A rendezvény főtémája az új földtörvény és a
2014-től induló közös agrárpolitika volt.
FORRÁS: IKSZ.NET

Az Agrya – Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége ez évben is
nagy érdeklődés mellett tartotta konferenciáját. A rendezvény, amelyen
meghívott vendégként az IKSZ is
részt vett, az agrárium legégetőbb
kérdéseit tárgyalta meg a fiatal gazdálkodók lehetőségeit szem előtt
tartva. Az agrár- és vidékpolitika aktualitása és az új földtörvény mellett
szóba került a 2014-től kezdődő
közös agrárpolitika részletei és a vidékfejlesztés új kihívásai is.

A konferencián előadó volt Czerván György agrárgazdaságért felelős
államtitkár, Simon Attila a VM helyettes-államtitkára, Sebestyén Róbert
az NFA elnöke, Papp Gergely az Agrárgazdasági Kutató Intézet részéről

és Weisz Miklós az AGRYA társelnöke. A konferencia második felében
a rendezvényt támogató cégek képviselői az anyagi lehetőségekbe és az
agrárium innovációiba engedtek bepillantást.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetséget Mikula Lajos, az AGRYA
ügyvezető elnöke hívta meg a rendezvényre. A szervezetet Vidékért Munkacsoportjának tagja Lukácsi Katalin
képviselte. Az IKSZ a konferencián
való részvétellel is hangsúlyozni kívánta a fiatal gazdák ügye melletti elköteleződését.

A gazdaság volt a téma a Morus
Közéleti Akadémián
A munka világa és ezzel kapcsolatosan a nemzetgazdaság témakörét járták körül a Morus Közéleti Akadémia részt vevői
februárban. A meghívott előadók között volt Cséfalvay Zoltán, Palotai Dániel, és Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária.
FORRÁS: IKSZ.NET

Az első előadó, Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár beszélt a
gazdaság visszahúzó erőiről, az
IMF-el való kapcsolatról, a munkaerő-piaci szabályozásról és a munkahelyteremtés lehetőségeiről.
Palotai Dániel, a Nemzetgazdasági Minisztérium makrogazdasági
főosztályvezetőjének előadásában a
központi költségvetés összeállítása
kapta a főszerepet. Számos részletkérdés, összefüggés is szóba került
az államháztartási hiánycélok, az államadósság mértékével függvényében, így az előadás nagy aktivitásra
ösztönözte az akadémistákat.
Varga Zsoltné Szalai Piroska
Mária, a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri
biztosa által felvetett női munkavál-

lalással kapcsolatos témák között
szerepelt az atipikus foglalkoztatás
kérdése, a veszélyeztetett munkavállalók köre és az erre megfogalmazott eddigi válaszok.
Az előadások közötti időt vitafórumok gazdagították.

A szombat esti közös borkóstolónak a közeli híres Prímás Pince
adott otthont, ahol még a komolyzene is szerepet kapott. A hétvége
lezárásaként, vasárnap együtt mentek szentmisére az esztergomi Bazilikába.

Háromszáz pohár tea a fiataloktól, szeretetből
Február 13-án, Hamvazószerdán az IKSZ Karitatív Munkacsoportja forrótea-osztást szervezett a Corvin-negyed metró aluljárójában.
FORRÁS: IKSZ.NET

A részt vevők igyekeztek megszólítani a fedél nélkülieket, rászorulókat és
minden arra járó embert. A kétórás akció ideje alatt több mint hármszáz pohár
teát osztottak szét.
A teaosztás ideje alatt lehetőség nyílt a beszélgetésre, egymás meghallgatására is. A pozitív visszajelzések azt bizonyítják, hogy az emberek örömmel vették ezt az apró figyelmességet a hideg téli napon.
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Kibújik az SZDSZ a zsákutcából
D–Y–Ó

Bár semmi látszata, a Szabad Demokraták
Szövetsége jogilag a mai napig létezik. Elnöke is
van, nemrégen nyilatkozott, hogy a pártnak mintegy ezer nyilvántartott tagja van. A párt soha ki
nem fizetendő adósságairól, tényleges helyzetéről nem szólt. Elnézést, ha az elnök nevét hirtelenjében nem tudjuk felidézni, de a napi
politikában nem szerepel. De hol van az ismert
SZDSZ? A miniszterviselt politikusok őexcelenciáinak tucatjai? Az államtitkárok, nagykövetek, képviselők, polgármesterek garmada?
Köszönik, jól megvannak. A tehetségesebbek
ma nagyvállalatok tulajdonosai, vezérigazgatói,
a többiek itthon és szerte a nagyvilágban professzorok, kutatók, elemzők, szerkesztők, kommentátorok, szabadúszó alkotók, írók, szerzők,
kurátorok, zsűritagok, igazgatósági tagok, vagy
reaktiválható nyugdíjasok. Még ma is ők a magyar értelmiség, aki nem tartozik közéjük, az a
nagyvilág színe előtt nem is létezik, az mind barbár, bunkó, fasiszta – mondják ők.
Így alakult ez „történelmileg” az elmúlt öt
évben, mióta beütött a világgazdasági válság.
Így látszott ez a legutóbbi időkig.
Letűnésükkel egy időben feltűnt egy fiatalokból szerveződött zöldpárt, amely nevében is
valami újat hirdetett. Azt a nyugaton már bevett
politikai elgondolást, amelyet a „zöld” jelzővel
szokás hirdetni, de nálunk mindaddig nem volt
képes látható formát ölteni. A középbal, szerény,
művelt, rokonszenves fiataljaiból állt össze, akik
nem voltak hajlandók közösséget vállalni – olykor vér szerinti apáik balliberális, vagy pártállami politikai múltjával… Ez a csoport a ballib
hanyatlásával párhuzamosan erősödött és sokak,
talán önmaguk meglepetésére is, 2010-ben bejutott az országgyűlésbe és országosan ismertté
vált. A felmérések azóta is azt mutatják, hogy
háttere a főváros és néhány más város lakóiból
tevődik össze és a parlamenti küszöb határára
korlátozódott.
Ez a párt, a Lehet Más a Politika, most kettészakadt. A két fél közötti vita tárgya a jövő évi

választásokon való részvétel. Az alapító Schiffer András az eredeti öko-program alapján az
önálló indulás mellett döntött, a frakció nagyobbik fele pedig az ősszel visszatért neoliberális Bajnaival kíván szövetséget kötni. A
Schiffer-féle programmal és személyével való
éles szembefordulás lerántja a leplet a szakadárok eddigi politizálásáról. Karácsonyék nem
mások, mint a néhai SZDSZ-politikusok fiatal
generációja, amely már nem jutott szerephez az
MSZP szövetségben, a katasztrofális kormány-

„Az SZDSZ volt
szavazói, Bajnai
felbukkanása után
pillanatok alatt
átálltak a reménybeli új Hazához
és Haladáshoz.”
zásban és a korrupcióban szétzüllött pártban.
Nem maradt számukra más választás, mint a középre helyezkedett, friss, aktív politikusokban
szűkölködő LMP-hez való csatlakozás. A kimúlt, a választáson már indulni sem képes
SZDSZ iránt elkötelezett néhány százaléknyi liberális fővárosi szavazó számára sem maradt
más választás, mint az LMP-re adni szavazatukat, abban a tévhitben, hogy az valamiféle liberális utódpárt és majd kikerekedik belőle egy új
SZDSZ, más néven. Valami Lehet Más Néven
Szadesz?
Ez magyarázza, hogy mitől lett az LMP
2010-ben hirtelen parlamenti tényező, mert
egyébként nálunk a zöld-politikának nem volt

semmiféle talaja, egyetlen ilyen kezdemény sem
tudott pártként jelentkezni. Hogyan is tudott
volna? Hiszen hazánk talán a legkarakterisztikusabb agrárország, amelynek egyetlen létbiztosítéka minden más erőforrás hiányában a
mezőgazdaság. Még vízben való gazdagságunk
is ezzel van szoros összefüggésben, és válságos
időkben az országot a mezőgazdaság tartotta
fenn, mentette át. Maguk a természeti adottságok olyanok, hogy védik önmagukat és eddig a
legsúlyosabb károkozásokat is kiheverte. Az ország adottságai, még az elemi károk, árvizek,
aszályok is valamiképpen védik az ősállapotot,
ellensúlyozzák az ember okozta kártételt. Remélhetőleg az EU súlyos tévedéseit is túl fogja
élni a természet.
Visszatérve az LMP-re, egy zöld pártnak az
agráriummal hivatalból foglalkozó mindenkori
kormányzat mellett nincs semmi esélye.
Az SZDSZ volt szavazói, Bajnai felbukkanása után pillanatok alatt átálltak a reménybeli
új Hazához és Haladáshoz. Bajnainak pedig égetően szüksége van néhány valóságos parlamenti
képviselőre, aktív politikusra a „tojásfejű” bankszakember támogatói és a köréjük sereglett népség mellett. Nem is beszélve arról a két-három
százaléknyi maradék SZDSZ-szavazatról, amely
talán a parlamentbe jutás szintje felett tartja
majd megalakítandó pártját. Az LMP-ből kivált
nyolc képviselőnek is csak így van esélye a politikai életben megmaradásra, mert Bajnai felbukkanása után átlátták, hogy a volt
SZDSZ-szavazók is Bajnaiba vetették maradék
reményüket.
Nyilván követni fogják Karácsonyék példáját az SZDSZ-politikusok, most alakuló ilyenolyan pártkísérletek alaptói is. Ha sikerül
bejutniuk, ismét lesz valamiféle Szadesz a parlamentben, ismét az MSZP-vel való szövetségre
ítélve, mert nagy valószínűséggel csak egy választási szövetség és közös képviselő-állítás
útján juthatnak be. A pesti flaszteron egy liberális párt még csak megél valahogy, de a természetet máshol, mások védik. Továbbra is, mint
tették történelmünk folyamán mindig.

„Lélekidomár és kikiáltó kerestetik!”
D–Y–Ó

Régóta ismert jelenség, hogy míg a
sérelem emléke sokáig él, a kedvező
fordulatot hamar meg lehet szokni, nem
sokkal később már nem is emlékszünk
rá, amit kapunk, az természetes, az
„jár”. Ki fog emlékezni fél év, egy év
múlva rá, hogy mennyi volt a számla és
mennyi most? Hogy havonta mennyi
maradt a zsebében? Hol lesz akkor már
az a pénz? Elment, mint a többi.
Ki emlékezett rá 2002-ben, hogy a
Fidesz évekkel előbb 12-25 százalékkal emelte a nyugdíjakat? Minden
nyugdíjas úgy tudta, hogy megkárosította őt a kormány tizenkilencezer forinttal. Ennél riasztóbb példát nehéz

találni a tömegpszichózisra. Most is,
még alig kezdődött el a rezsicsökkenés,
már alaposan lejáratódóban van. Vajon
az érintettek nagy tömege tudja-e, hogy
mennyit fizet most, vagy csak azt, hogy
sokat? Ha majd csökken, még mindig
sokat fog fizetni, és vajon tudni fogja-e
egy kisebbségen kívül – akik számon
tartják háztartási kiadásukat –, hogy
mennyivel fizetnek kevesebbet?
Egyébként felesleges a távoli múltba
nézni. Múlt évben, a kormány intézkedésére nem emelkedtek a közüzemi
díjak. Igaz, nem is csökkentek. De előtte
nyolc év alatt megduplázódtak. Mivel a
keresetek, nyugdíjak pedig nominálisan
nőttek, valamit javulnia kellett a családi
költségvetésnek, és a társasházi közös

költségnek is stagnálnia kellett volna.
Bekövetkezett-e, megérezte-e valaki?
Sehol semmiféle visszajelzése nincs,
csak a kormány állítja, hogy könnyebbednie kellett a terheknek.
Várható tehát, hogy további, kedvező intézkedésekre is sor kerül majd,
érezhető ellenszélben, mert az ellenzéknek semmi sem drága, míg a közművek működtetőire nagyon komoly
feladatok várnak, az eddigi – nosza,
emeljünk tíz-tizenöt százalékot – gyakorlat helyett.
Fogadjuk el azt a tiszteletreméltó
szándékot, hogy a kormány valóban
könnyíteni kíván az agyonterhelt családok terhein, hogy nem a pártállamból
jól ismert hangulatjavító intézkedések-

ről van szó, hanem a közérzet javításáról, ami sokkal összetettebb feladat,
mert biztonságérzetet kell javítani.
Ki tudja kiszámítani, hogy hol van
az az ingerküszöb, mennyi időre van
szükség, hogy valóban érződjék az intézkedések hatása? Valószínűleg a lassú
csepegtetés lassú reakciókat vált ki,
vagy esetleg semmilyet sem. Egyetlen,
ütősebb lépés maradandóbb hatást keltene. Hogy az hogyan lehetséges, az
már a pszichológia és nem a politika
térfelére tartozik, ott kell kigondolni,
előkészíteni. És ez persze nemcsak erre
az egy területre, hanem sok egyéb helyzetre is érvényes. Pszichológus kerestetik a civilizációnkhoz és kultúránkhoz
méltó konszenzus megteremtéséig.
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„Mert igenis vannak eredményeink”
„A megváltozott világ eseményei is jócskán diktálnak. Ma a politikának, a kormányoknak más megoldásokat kell keresniük, mint jó pár évvel ezelőtt. Ez
a kor parancsa” – mondta lapunknak adott interjújában Gaal Gergely, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjának új tagja, aki az Országgyűlés március 4-i ülésén tette le képviselői esküjét. Az IKSZ elnökhelyettese Salamon László megürült helyére került a parlamentbe, miután őt alkotmánybírónak választották.
BRÉM-NAGY FERENC

– Magyarországon hosszú évek óta
folyamatosan csökken a politika társadalmi reputációja, adódik a kérdés,
miért kezd el egy olyan fiatalember,
mint ön, ennek ellenére ezzel foglalkozni?
– Elég régóta érdeklődöm a politika
iránt. Gyerek voltam szinte, amikor elsősorban édesapám hatására figyelni
kezdtem a rendszerváltoztatás eseményeit. 2002-ben a két választási forduló
közt egyetemistaként több társammal
együtt nagyon aktívan vettem részt az
eseményekben. Ott, abban a két hétben
olyan hangulat uralkodott az egyetemen, amit azelőtt sohasem éreztem.
Mindannyian tenni akartunk valamit a
hazánkért. Ma úgy gondolom, megéreztük, mit jelent a sors, a sorközösség. Voltaképpen az a két hét döntő volt
számomra.

önök sem ugyanazok a fiatalok, akik
egykoron, de mégis csak közel állnak
az ifjúsághoz. Mi igaz ebből? Lehet-e,
hogy a kétharmados erővel való mostani szembefeszülés ugyanolyan vagy
hasonló nemzedéki élményt jelent,
mint 2002?
– Nem hiszem. Mi nem valami ellen
voltunk, hanem valami mellett. Nekünk
nem a valaki elleni balhé jelentette a
célt, ha emlékszik az akkori jelszóra:
hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Mi azt komolyan gondoltuk,

például nem épülhetett volna fel az az
erős szövetség, ami most a KDNP és a
Fidesz között van. A megváltozott világ
eseményei is jócskán diktálnak. Ma a
politikának, a kormányoknak változtatni kell, más megoldásokat kell keresniük, mint jó pár évvel ezelőtt. Ez a
kor parancsa.
– Érti a magyar társadalom ezeket
a változásokat?
– Én úgy gondolom, igen. Ma már
közhelynek számít válságot emlegetni.
Ezzel kapcsolatban valamiféle tudása,

elmagyarázni. Én személy szerint is felelősséget érzek azért, hogy az eredményeinket megmutassuk, megvitassuk.
Mert igenis vannak eredményeink.
– Ez a politika feladata?
– A politikáé is. Egyrészt ezt szolgálja maga a kormányzati és pártkommunikáció, de nagy szerep jut benne
pártok körül lévő szervezetek is, mint
amilyen például az IKSZ. A kormányzás, a párt felől érkező információkat
ezen szervezetek tagjai továbbítják a
társadalom felé.

– Nem először hallom az ön korosztályának tagjait a 2002-es választásokról beszélni, és úgy tűnik, mintha
nagy nemzedéki élmény lett volna 2002
tavasza.
– Ez valóban így van. Az én generációmnak az az időszak közel olyan
meghatározó élményt jelentett, mint az
előttünk járóknak a rendszerváltoztatás,
vagy apáinknak, nagyapáinknak 1956.
De hogy ellenoldali példát is mondjunk, 1968 hasonló lehetett az akkori
baloldali nemzedék számára.
– Vajon miért nőhetett az a bizonyos
két hét oda, ahová, hiszen elvileg nem
történt más, minthogy egy kormány elvesztette az aktuális választásokat?
– Mi, fiatalok az első Orbán-kormányt teljességgel a magunkénak éreztük. Úgy véltük, Magyarországnak
olyan miniszterelnöke van, aki úgy
gondolkodik, úgy képzeli el az országot, mint mi magunk. Azt hittük, ezt
mindenki, az egész ország így gondolja,
hiszen akkoriban Magyarország egy élhető, fejlődő, megbecsült ország volt.
Szinte sokkolt bennünket a tény, hogy
ez koránt sincs így, vannak az országban olyan emberek, akik máshogyan
látják és gondolják. Nehéz volt szembenézni azzal, hogy a magyar társadalom egy olyan embert választott
miniszterelnöknek, aki beszélni is alig
tudott, és akkor ne említsük a D-209-es
múltját.
– Ma, a második Orbán-kormányt
érő számtalan vád között az egyik az,
hogy a fiatalok érdekeivel szemben politizál. Eltelt tizenegy év, nyílván már

Képviselői eskütétel, 2013. március 4.
éppen ezért az élmény lényegét az elköteleződés adta, tehát nem a valami
ellen, hanem a valami mellett történő
felsorakozás. 2002 élménye máig ható
pozitív töltést adott számunkra.
– Ma ön képviselőként aktív politikacsináló. Mit gondol, mi látszik kintről ebből a munkából? Látható-e az, mi
is történik valójában és miért? Tisztán
látszik-e, hogy a második Orbán-kormány története honnan indult és hova
tart?
– Én a második Orbán-kormány tevékenységét csak az 1998 és a 2002 közötti időszakkal, illetve az ellenzékben
eltöltött évek összességével tudom
szemlélni. Ezt az elmúlt tízegynéhány
évet egy folyamatnak látom, amelynek
egy szükségszerű állomása az, ahol
most tartunk. Az ellenzéki évek nélkül

tapasztalata majd’ mindenkinek van. Ha
megnézzük a közvélemény-kutatásokat,
azt látjuk, hogy 2010 óta töretlenül
vezet a kormányzó szövetség. Ez azt
mutatja, a magyar társadalom érzi és
érti mindazt, ami körülötte történt és
történik.
– Igen, de hárommillió bizonytalan
szavazót is mérnek a kutatások. Ők valamit biztosan nem értenek, vagy másként értenek. Ha ezek a választók
megindulnak az ellenzék felé, akkor nem
pusztán a választási siker, de az eddig
elvégzett munka is kútba eshet.
– Én nem vagyok borúlátó. A választásokig még van egy évünk mindarra, amit az elmúlt időszakban
elmulasztottunk. A kormányzás szükségszerűen gyors tempója miatt ugyanis
valóban nem volt idő mindent alaposan

– Igen, ezt értem, de ott van a nyilvánosság tere, ahol a vélemények születnek
és formálódnak, ahol hagyományosan
gyenge a jobboldal.
– Én ott is látok előrelépést. Igyekeztünk növelni és belakni ezt a teret, kihasználni a kor adta lehetőségeket,
gondolok itt a világhálóra. Az IKSZ KerDem névvel jelen van a blogtérben, a
facebookon, képviseli a polgári oldal véleményét. Fontosnak tartom érveink,
gondolataink sok hangon, sok hordozón
keresztüli eljuttatását a társadalom különböző csoportjaihoz, de még fontosabbnak
érzem, hogy közvetlenül is elmondjuk a
környezetünkben, otthon, a postán, a
buszon.
– Fiatalemberként mit szól ön
ahhoz, amikor azt hallja, hogy egy ósdi
világ képviseletében politizál, olyan ér-
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tékek mentén, amelyeken már túllépett
az idő?
– Ez nagyon izgalmas kérdés. Elnézve az ellenzék izgága mozgolódásait,
pártkezdeményeit, egyre büszkébb vagyok arra, hogy a KDNP-t képviselhetem. Hogy nincsen történelmi múltjuk,
az még nem lenne baj, de identitásuk
sincsen. Ha valakinek múltja, jól látható
arca, identitása van, nem jelenti egyúttal
azt is, hogy ósdi. Erőt, akaratot, megbízhatóságot annál inkább. Mi, kereszténydemokraták kétezer éves értékeket
képviselünk. A tévedés ott van, hogy a
politikát összekeverik az egyházzal. A
katolikus egyház a világ egyik legnagyobb intézménye. Nagysága okán csak
nehézkesen, lassan reagálhat a világ változásaira. Nem így a politika, ami állandó jelenlét, cselekvés. Mi aktuális
kérdésekre aktuális válaszokat adunk. A
KDNP óriási szellemi kapacitást tudhat
magáénak. Ez a teljesítő képesség egyrészt a tapasztalt, nagy tudással rendelkező, a rendszerváltozás óta politizáló
szakembereinkből, másrészt a dinamikus fiatalokból áll össze. Az egyik rész
gyors, bevállalós, minden helyzetben
megtalálja és megfejti a kódokat. A
másik megfontolt és sokat bír. A jövőre
nézve izgalmas kérdés, hogy ennek a két
minőségnek az ötvözetéből, mondhatni
mester és tanítvány viszonyából, milyen
arculata formálódik a Kereszténydemokrata Néppártnak.
– Ön nem csak országgyűlési képviselő, de az IKSZ elnökhelyettese is.
Mekkora a szervezet? Mennyi fiatalt
képes megszólítani, illetve milyen szerepet játszik a kormányzat ifjúságpolitikájában?
– Az IKSZ hivatalosan egy 2000ben megalakult szervezet, ám aktivizálódni 2004-ben kezdett, és valódi
politikai szervezetté 2006-ban vált.
Azóta pedig folyamatosan, dinamiku-
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A miskolci KDNP és IKSZ együttes ülésén
san erősödik. Ma már az ország több
jelentős nagyvárosában vannak önkormányzati képviselőink, külsős bizottsági tagjaink. A KDNP szervezeteiben
is sok helyen jelen vagyunk, akár helyi,
akár megyei szinten. Ma már aki egy
kicsit is aktív a Kereszténydemokrata
Néppárt körül, minden bizonnyal ismer
egy-két IKSZ-est, és remélem, jó véleménnyel van rólunk. Emlékszem, amikor pár esztendeje bizonyos ügyek
kapcsán sajtótájékoztatót tartottunk, a
sajtó munkatársainak el kellett magyaráznunk, kik is vagyunk mi valójában,
mi az az IKSZ, vagyis Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Ma már politikai műveletlenség nem tudni rólunk,
úgy érzékelem, politikai aktivitás terén

felzárkóztunk a szövetséges ifjúsági
szervezet mellé. Tagság létszámában
ugyan még van lemaradásunk, de aktivitásban nem maradunk el, nincs szégyellni valónk. Sok témában meg
tudunk szólalni, például általános kereszténydemokrata témákban munkacsoportjaink remek szakmai hátteret
biztosítanak ehhez. Büszkén mondhatom, hogy a polgári oldal fiatal szellemi holdudvarában egyre jelentősebb
szerepet visz a kereszténydemokrata
fiatalság.
– Annak idején a Demokrata Néppárt működtetett közéleti akadémiát,
mert fontosnak tartotta a magyar lakosság bevonását a közéletbe. Mondhatnánk, az IKSZ a gyökerekhez tért
vissza, amikor elindította a Morus
Szent Tamás Közéleti Akadémiát.
– Igen, lényegében ugyanolyan céllal kezdtük el, mint hajdani elődeink,
hogy egyre több fiatalt vonjunk be a közéletbe. Ennek eredményeként egyre
több tudatos, a köz dolgaiban művelt állampolgára lesz Magyarországnak, illetve módunkban áll a tehetséges
fiatalokat támogatni, ezzel biztosítva
úgymond az innovációt a politikában.
Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk, ha a kereszténydemokrata hagyományokat megismerhetnék, sajátjuknak
éreznék a fiatalok. A képzésben segítségünkre van a jezsuita rend, illetve élvezhetjük a Barankovics István
Alapítvány támogatását. Ezt a képzést
azért is tartom kiemelten fontos dolognak, mert a Kereszténydemokrata Néppártnak az elmúlt húszegynéhány
esztendőben volt egy igencsak kedvezőtlen korszaka is, amikor is a párt néhány évre kihullott a politikai térből –
hála Istennek, a vezető politikusaink tovább politizáltak, tehát ott a folytonos-

ság megmaradt –, és ez az idő igen
nagy hátrányba sodorta a pártot. A szellemi építkezés tehát elengedhetetlen.
Újra fel kell vennünk az elmúlt években vagy a kommunizmus alatt elszakadt fonalat, továbbá meg kell
találnunk saját válaszainkat a problémáinkra. Úgy érzem, jó úton vagyunk,
jó felé haladunk mi hárman: a KDNP,
az IKSZ és a Barankovics István Alapítvány.
– Friss képviselőként mivel foglalkozik majd az Országgyűlésben?
– A Nemzeti Összetartozás Bizottságának vagyok a tagja. Már az IKSZes időkben is sokat foglalkoztam ezzel
a témával, és igen szép eredményeket
értünk el ezen a területen, amelyekről
többször be is számoltunk a Hazánkban. Már diákként is izgalmasnak találtam a nemzetpolitikát, talán a
történelem szakot is ezért választottam.
Ez az elköteleződés, azt kell mondjam,
napról-napra erősödik bennem. A határok átvitt értelemben lassan elkopnak,
a nemzet építésében ma ugyanúgy részt
vehet egy Amerikában, Kínában vagy
éppen Romániában élő magyar, és ez
minőségileg egy egészen új kihívás.
– Mi lesz 2014 után, hogyan képzeli
el a további útját?
– Ha erre a kérdésre becsülettel akarok válaszolni – márpedig úgy akarok
–, akkor azt kell mondanom, nem tudok
semmi konkrétumot mondani. Most
tettem le az eskümet. Egyelőre az előttünk álló egy évre szeretnék koncentrálni. Az biztos, hogy sem az IKSZ-et,
sem a KDNP-t nem kívánom elhagyni,
és a nemzetpolitikával is szeretnék foglalkozni a jövőben. Bárhogyan alakul
is, szeretnék a kereszténydemokrata
berkekben tovább dolgozni.
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Gyermek családon
kívül nem létezik
A KDNP tudomásul veszi, de nem ért
egyet az Alkotmánybíróság átmeneti
rendelkezéseket érintő határozatával, a kereszténydemokraták szerint
ugyanis ezzel a testület „egyoldalúan
felborította a kialakult hatalmi autonómiák demokratikus rendszerét” –
jelentette ki február 19-én az alaptörvény negyedik módosításának általános vitájában Vejkey Imre az
Országgyűlésben. Szerinte az Ab
„egyoldalúan felborította a kialakult
hatalmi autonómiák demokratikus
rendszerét”.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kisebbik kormánypárt vezérszónoka mondta, az Alkotmánybíróságnak
az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos határozatát „kénytelenek” tudomásul venni, de azzal egyetérteni nem
kötelesek, és nem is értenek vele egyet.
Hangsúlyozta: a kereszténydemokraták
kifejezett jogi álláspontja, hogy az Ab
határozata az alaptörvény egyes rendelkezései közötti szelektálásnak minősül, amelyre a testületnek nem volt
felhatalmazása. Közölte: a KDNP szerint az Ab törvényi felhatalmazás nélkül
saját maga terjesztette ki magára nézve
hatáskörét az alaptörvény, illetve az alaptörvényt módosító törvények alkotmányos felülvizsgálatát illetően. Ezt úgy
értékeljük, hogy az Ab „egyoldalúan felborította a kialakult hatalmi autonómiák
demokratikus rendszerét” – tette hozzá.
Ezért – folytatta –, az Ab döntésével
egyet nem értve, de kényszerűen tudomásul véve az átmeneti rendelkezések teljes
tartalmát beépítették az alaptörvénybe, valamint az alkotmány védelme értelmében
szélesítették az utólagos normakontrollt
kérők körét, növelték az alkotmánybírósági eljárások átláthatóságát és bizonyos
esetekben gyorsították az eljárást.
Rubovszky György, a KDNP másik
vezérszónoka a család fogalmával kapcsolatban visszautasította azt a vádat, miszerint a KDNP a házasságot magasabb
rendű, az élettársi kapcsolatot pedig alacsonyabb rendű együttélési formának
tartaná. Ezek nem alá-fölé rendelt kérdések – fogalmazott. Mint mondta, az élettársi kapcsolat szabad szerződés alapján
létrejött együttélési forma, ami külső
korlátokat nem kíván elfogadni, ezért
furcsa lenne, ha erre az állam plusz szabályokat szabna ki. Szerinte a mostani alkotmánymódosítás ebben a kérdésben
pontot tesz a vita végére azzal, hogy kimondja: a házasság egy férfi és egy nő
kapcsolatát jelenti, a család alapja pedig
a házasság, illetve a szülő-gyermek kapcsolat. Kijelentette: ennek alapján gyermek családon kívül nem létezik, az
viszont kétségtelen, hogy élettársi kapcsolatban az anya és gyermek, illetve az
apa és gyermek alkot családot, az anya
és az apa polgárjogi viszonyban vannak
egymással.

Nemzetellenes a Haza és Haladás
családi adókedvezmény-elvonása
A Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja szerint dilettáns, család- és nemzetellenes a Haza és Haladás Egyesület
családi adókedvezményre vonatkozó javaslata, megvalósulása esetén Bajnai Gordonék mintegy 90 milliárd forintot
vennének el éves szinten a gyermekes családoktól és 15 milliárd forintot a nagycsaládosoktól – jelentette ki Pálffy István, a párt frakciószóvivője március 6-án sajtótájékoztatóján.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata politikus kifejtette: Bajnai Gordon csapatának indítványa – egyebek közt – azt
tartalmazza, hogy a családi adókedvezmény a legjobban keresőknél csak egy
sávhatárig lenne elérhető, és ezt négyszázezer forintban határoznának meg.
A javaslat megvalósulása esetén
mintegy 90 milliárd forintot vennének
el éves szinten a gyermekes családoktól
és 15 milliárd forintot a nagycsaládosoktól. Az indítvány nem a gazdagokat
sújtja, hanem a háromgyermekes középkereső családokat, és veszélyes a
népesedési folyamatra – hangsúlyozta
Pálffy István.
A KDNP országgyűlési képviselőjének számításai szerint most egy háromgyermekes családnak, ha 500 ezer

forintot keres, nem kell adót fizetnie.
Bajnai Gordon a 400 ezer és az 500
ezer forint közötti adóköteles jövedelem után ettől a családtól elvenne havi
24 ezer forintot, azaz évi mintegy 300
ezer forintot.
Bajnai Gordon család és család között tesz különbséget, gyermek és gyermek között differenciál, és leginkább a
nagycsaládokat fenyegeti, a harmadik
gyermek vállalását gyakorlatilag ellehetetleníti – jelentette ki a frakciószó-

A Haza és Haladás minden megszólalása elárul egy-egy
részletet abból a durva, több 100 milliárdos elvonásból,
amellyel az Együtt 2014 a középosztályt akarja sújtani
Bajnai Gordonról kiderült, hogy ismét sumákol, hiszen
a KDNP javaslata a családi adókedvezmény kiterjesztésére
a szegényebb családok számára is teljes mértékben igénybe
vehetővé tenné a teljes összeget. Szükségtelen tehát bárminemű csökkentés, a jelenlegi vagy az életbe lépő ked-

vivő. Az intézkedés bevezetése esetén
a gyermeklétszám és az adóbevételek
drasztikus csökkenésével és a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságával kellene számolni – figyelmeztetett a
várható következményekre.
Pálffy István a Haza és Haladás
Egyesület javaslatával szembeállította
a KDNP kezdeményezését, amely egy
háromgyermekes, 500 ezer forintos bevétellel rendelkező, egykeresős család
számára plusz 19 ezer forintot jelentene
havonta. Ezek a családok az adókedvezményt teljes körűen ki tudnák használni, ha 2014 januártól életbe lépne a
KDNP javaslata – tette hozzá, közölve:
a kezdeményezésről még a Matolcsy
György vezette nemzetgazdasági tárcával elkezdődtek az egyeztetések és a
háttérszámítások, jelenleg a részletek
kimunkálása folyik.

vezmények elvonása, amelyet csakis egy érzéketlen, dilettáns, családellenes politika képes kigondolni. Javasoljuk,
hogy a Haza és Haladás nem próbáljon beépíteni a rendszerbe semmiféle plafont, mert az ilyen megszólalások után
csoda, hogy nem szakad le a mennyezet.
2013. március 6.
Kereszténydemokrata Néppárt

A társadalmi elvárásokat tükrözi a támogatási rendszer
Az elmúlt két és fél évben a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakították át a támogatásokat, amelynek során
külön hangsúlyt kapott a családtámogatási és a szociális segélyezési rendszer, mert a szocialista-szabad demokrata kormányzás alatt teljes mértékben összekeveredett a két terület – mondta Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár Tiszakécskén, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kerekasztal-beszélgetését
megelőző sajtótájékoztatón.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az államtitkár kiemelte: a jogok, a támogatások és a lehetőségek mellé kötelességeket is támasztottak a családtámogatási, a nyugdíj-, valamint a szociális segélyezési rendszer átalakítása
során. Közös elvárás, hogy a valóban rászorulók kapják meg a támogatást.
Soltész Miklós hangsúlyozta: a családtámogatások fő szempontja az volt,
hogy nemcsak a gyermekvállalás,
hanem a gyermek felnevelése is fontos feladat és kötelesség. Ezért történt
a gyed 3 évre visszaállítása, ezért vezették be a családi adókedvezményt.
Emlékeztetett arra, hogy a rokkantnyugdíj-rendszer átalakítását nagyon sok támadást érte. Adatai szerint
az új felülvizsgálatok során az elutasítások aránya 2010-ig 54-55-56 százalékos volt, ami az új rendszerben 22
százalékra csökkent.

A kereszténydemokrata politikus
fontosnak nevezte, hogy 2010-ben
több mint 70 ezer volt a rokkantnyugdíjra jelentkezők száma, 2011ben már csak 60 ezren jelentkeztek,
2012-ben 40 ezer alá csökkent az új
jelentkezők száma. Ez bizonyítja,
hogy csak a valóban rászorulók jelentkeznek vizsgálatra – tette hozzá.
Fodor Csaba, a Nézőpont Intézet
munkatársa a pártok országos népszerűségéről készült legfrissebb közvéleménykutatási adatokat ismertette. Kiemelte: a
baloldalon nincs megegyezés, a pártok
egymással versengenek, nem tudnak
egységes alternatívát felmutatni.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke hangsúlyozta: az Európai Unió tagállamai
között Magyarország kiemelten jól
jött ki a költségvetési vitából. Az egy
főre jutó támogatások összege a
most záruló ciklusban lakosonként

2332,7 euróról a 2014-2020 közötti
ciklusban 2513,5 euróra nő - indokolta megállapítását, hozzátéve,
hogy ez a második legnagyobb arányú támogatási összeg.
Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ
győri szervezetének tiszteletbeli elnöke, a KDNP országgyűlési képviselője elmondta, hogy a 195.
kerekasztal-beszélgetés lesz a tiszakécskei. A kereszténydemokrata politikus szerint, a számnak kettős
üzenete van, az emberek változatlanul érdeklődnek a közélet dolgai
iránt, és ezeket a fórumokat hitelesek tartják. A Mit? Miért? Hogyan?
Magyarország talpra állt! című kerekasztal-beszélgetésre azért van szükség, hogy az emberek megértsék, a
szocialista kormányok adósságfelhalmozó politikája után szükség volt
az átalakításokat elvégezni – jelentette ki.
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Ötven konzult küld a kormány a nyugati diaszpóra területeire
Ötven konzult és ötven népművelőt küld a magyar kormány a nyugati diaszpóra területeire az állampolgársági ügyek segítésére és a magyar identitás erősítésére – mondta Semjén Zsolt március 12-én, amikor a főváros IX. kerületében köszöntötték az ezredikként állampolgársági esküt tett sepsiszentgyörgyi férfit és
családját. A kormányfő helyettese jelezte: konzulok küldését tervezik a Kárpát-medencében a kisebb településekre, hogy segítsék az állampolgárság intézését.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes külön köszönetet mondott
az önkormányzatoknak, ahol – mint kiemelte – a honosítási kérelmek mintegy
felét intézik. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: az esküt tevők nemzettársakból
honfitársak lettek az állampolgárság
közjogi köteléke által.
Kiemelte: a magyar nemzetnek csak
egy része él az anyaországban, a másik
része a Kárpát-medencében, a harmadik
része szétszóratva a nagyvilágban. Ez a
három egy nemzetet alkot, ezért az a legtermészetesebb küldetése a magyar
államnak és kormánynak, hogy a szétszóratásban lévő magyar nemzetet közjogilag is egyesítse. „Mindig is egyek
voltunk a közös nyelvben, a közös kultúrában, a történelmi örökségben és a

magyar hagyományokban, most az állampolgárság által közjogi értelemben is
egyek lehetünk” – mondta Semjén Zsolt,
aki hangsúlyozta: az a feladatuk, hogy
kulturális identitásában, történelmi tudatában, magyar nyelvében megerősítsék
az anyaországon kívüli magyarságot, és
a közjog kötelékével megerősítsék az
együvé tartozást. Ez nemcsak a Kárpátmedencére vonatkozik, hanem a nyugati
diaszpórára is – hangsúlyozta.
Az állampolgársági eskütételt Bácskai János (Fidesz-KDNP) IX. kerületi
polgármester vezette, aki azt mondta: az
ezer minden összefüggésben csodálatos
szám. Hozzátette: a sepsiszentgyörgyi
család tagjai egy ezeréves állam új állampolgárai lettek. A közjogi aktusnak
evidenciának kell lennie egy magyar
ember életében, ami a nemzeti szolidaritás kifejezése is egyben – közölte.

Az egyszerűsített honosítás történelmi sikertörténet
A külhoni magyarok egyszerűsített honosítását, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programot és a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását emelte
ki a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásakor Rétvári Bence február 26-án az Országgyűlésben. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára elmondta: a leadott honosítási kérelmek száma meghaladja a 370 ezret, az elbírált igénylések száma a 320 ezret.
FORRÁS: MTI

Rétvári Bence elmondta, mára a leadott honosítási kérelmek száma meghaladja a 370 ezret, az elbírált
igénylések száma a 320 ezret; a legtöbb kérelem Erdélyből és Vajdaságból érkezett, illetve érkezik. Az
érdeklődés töretlen, a magyar állampolgárság iránti igény folyamatosan
magas: hetente körülbelül négyezren
adják be a kérelmüket, és ugyanenynyien szerzik meg vagy vissza a magyar állampolgárságot, így az év
végére elérheti a félmillió főt a külhoni
magyar állampolgárok száma. Az egyszerűsített honosítás történelmi sikertörténetté vált, az alaptörvény által is
deklarált egységes magyar nemzet valóban közjogilag is egységesült – fogalmazott.
Az államtitkár hozzátette: az elmúlt
két évben az állampolgárságra vonatkozó szabályok tovább egyszerűsödtek, könnyítve mind a kérelmezők,
mind az eljáró hatóságok helyzetét. Az
ügyintézési határidő három hónapra
csökkent, bővült a kérelmet átvevők
köre, a honosítottak hivatalból kerülnek a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásába. A Magyary
Egyszerűsítési Programban való részvétel eredményeként az anyakönyvi, az
állampolgársági eljárások, valamint a
polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásával kapcsolatos eljárások jelentősen egyszerűsödtek, az ügyfelek
adminisztratív terheit csökkentő,
ügyfélbarát eljárásokat vezettek be.

A Határtalanul! osztálykirándulási
programban 2011 szeptembere és
2012 júniusa között 15 ezer 130 diák
(ebből 1174 külhoni) és 1702 tanár
(ebből 166 külhoni) vett részt – folytatta Rétvári Bence, kiemelve: az idei
tanévben már 17 ezer anyaországi diák
utazott, vagy utazik ki külhoni magyarlakta területekre a program keretében.
Azt mondta, 2012-ben szintén kiemelt jelentőségű volt a külhoni magyar óvodák éve program, amelynek
elsődleges célja az volt, hogy felhívják a külhoni magyarság figyelmét az
anyanyelvi óvodai nevelés fontosságára, hozzájáruljanak az óvodai nevelés minőségének emeléséhez, és
ösztönzőleg hassanak a szülőkre, hogy
magyar óvodába írassák gyermekeiket. A program részeként indult 2012.
május 9-én a jó gyakorlatok Kárpátmedencei körútja, amelynek során
összesen 12 ezer kilométert tettek
meg, mintegy 1500 gyermekkel, szüleikkel és pedagógusaikkal találkozhattak. Egy módszertani csomagot is
összeállítottak a pedagógusok részére
30 szakértő és a négy legjobb magyarországi főiskola bevonásával. Az idei
év programja A külhoni magyar kisiskolások éve program lesz - jelezte az
államtitkár.
Kiemelt programként nevesítette
2012-ben a külhoni magyarok jogsegélyének biztosítását. Mint mondta,
rendkívül fontos, hogy a magyarságuk
miatt jogsérelmet szenvedett emberek
azt érezzék, nincsenek magukra

hagyva, mögöttük áll a magyar kormány és az anyaország, és kész a szükséges segítséget megadni nekik. A
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és
operatív szerve, a Kisebbségi Jogvédő
Intézet 2012 júniusában állt fel. A jogsértések feltárása és dokumentálása, a
jogsérelmekkel kapcsolatos eljárások
támogatása mint fő feladatai mellett az
intézet nyári egyetemet is szervezett
azzal a céllal, hogy elősegítsük a fiatal jogászok képzését, és egy hálózat
kiépítését közöttük.
Rétvári Bence felidézve a Magyar
Állandó Értekezlet tizenegyedik,
2012 októberi ülését úgy fogalmazott: a tanácskozás tovább erősítette a
Kárpát-medence, a diaszpóra magyar
közösségei és Magyarország együttműködését. Kitért is arra, hogy a
magyar nemzetpolitikai stratégiai
gondolkodás a diaszpórával egy új,
erősebb, szorosabb kapcsolat kialakítását célozza, ugyanis a korábban a
nyugati magyarság a nemzetpolitika
méltatlanul háttérbe szorított szegmense volt. Arra törekednek, hogy a
világban szétszórtságban élő magyarságot – az egységes magyar
nemzet részeként – jobban bevonják
a magyar nemzet életébe. Ennek érdekében 2011-ben két fontos intézményt hoztak létre: a nyugati magyar
szervezetek összefogására hivatott
Magyar Diaszpóra Tanácsot és a
Nemzeti Regisztert mint virtuális
teret – emlékeztetett.
A külhoni magyarság javaslatai
alapján, a nemzeti jelentőségű intéz-

mények kritériumrendszerének figyelembe vételével, a nemzeti jelentőségű intézmények körét úgy
alakították ki, hogy a külhoni magyarság legfontosabb intézményei és
programjai részesülhessenek normatív alapú, hosszú távra kiszámítható
támogatásban. Előnyben részesülnek
az Európai Unió határain kívül eső
régiók, így Kárpátalja és Vajdaság
magyarsága. Kárpátalja esetében a
fejlesztések mellett az intézményrendszer támogatása a kiemelt cél –
folytatta.
Az államtitkár beszélt arról is, hogy
hosszabb egyeztetési folyamat eredményeképpen sikerült megoldani a
nyelvvizsgával kapcsolatosan felmerült problémakört, amely negatívan
érintette a külhoni magyar tannyelvű
oktatási intézmények érettségizőit magyarországi továbbtanulásuk során.
Szólt arról, hogy a kormány 2014
végéig az évente esedékes működési
költség felett összesen 4,16 milliárd
forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére. A moldvai csángó oktatási
programról kiemelte: 2012 februárjától a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége koordinálja a programot,
26 helyszínen kezdődhetett el az oktatás, és a működési költségek 36 százalékkal csökkentek.
Szintén nagy eredmény az az örökségvédelmi együttműködési megállapodás, amelynek keretében a tavalyi
és az idei évben várhatóan 17 műemlék újulhat meg – mondta Rétvári
Bence.
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A kereszténydemokraták feladata a megbocsátás
A kommunizmus a demokratikus politikai rendszer megsemmisítése érdekében semmitől sem riadt vissza – emelte ki Bagdy Gábor, a KDNP alelnöke a párt
február 25-i budapesti megemlékezésén. Szalma Botond kiemelte: nagyon fontos feladat, hogy elmondják a fiataloknak, a szocializmus és a kommunizmus
nem egyenlő a Heineken sörön látható vörös csillaggal. Becslések szerint minden harmadik magyar családot érintett a több mint ötvenéves terror.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes rámutatott: a totális kommunista
diktatúra az osztálynélküli társadalom
eszméjének megvalósítására hivatkozva
milliókat áldozott fel. A folyamatos
fosztogatások, a csalások, a korrupció, a
közös vagyon eltékozlása, a besúgórendszerbe való kényszerítés, az attól
való mindennapos félelem, az apácák és
a papok meggyalázása, a vallásos emberek üldözése, az internálások eltörölhetetlenül beivódtak az emberek
lelkébe, és sokakat megtörtek egy életre
– fejtette ki a kereszténydemokrata politikus. Kitért arra is, hogy a kommunizmus idején meghurcolt Kovács
Bélának, a Kisgazdapárt főtitkárának
letartóztatása szimbolikus jelentőségű
volt, és egyet jelentett a demokrácia reményeinek széthullásával.
Szalma Botond, a KDNP fővárosi
választmányának elnöke kiemelte: nagyon fontos feladat, hogy elmondják a
fiataloknak, a szocializmus és a kommunizmus nem egyenlő a Heineken
sörön látható vörös csillaggal. Beszélt

arról is, hogy mintegy 80-100 millióra
teszik a kommunizmus és a szocializmus áldozatainak számát világszerte, és
ez számtalan, egy életre meggyötört
családot is jelent egyben. Hozzátette: a
mindennapi életet úgy mérgezték, mint
egyesek a kutat, és ez „a mérgezés álliberális jelmezben tart ma is”. Szerinte
kereszténydemokrataként legfontosabb

feladatuk a megbocsátás, de ez egyben
a legnehezebb is.
Azbej Tristan, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke azt
mondta: szinte minden, ami rossz és szegényes napjainkban, az a pártállami diktatúra évtizedeiben gyökerezik. Kiemelte:
az emléknap az ifjúság számára nem csupán egy történelmi időszakról szól,

hanem a mindannyiunk életét érintő
kommunista örökség elleni tiltakozás
napja is. „Úgy a mi emléknapunk is, mint
a hősöké, mártíroké és a meghurcolt időseké” – fogalmazott az IKSZ alelnöke.
Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, a
KDNP család és életvédelmi munkabizottságának vezetője arról beszélt, hogy
1947-től a kommunista terror áldozatainak több százezer halottja volt Magyarországon, több százezer embert
vetettek börtönbe, és ehhez jönnek még
a kitelepítések, a recski és a hortobágyi
kényszermunkatáborokba zártak. Becslések szerint minden harmadik magyar
családot érintett a több mint ötvenéves
terror közvetve vagy közvetlenül.
Azt mondta, ő nem bocsát meg, és
kitért arra is, hogy sokan a politikát vádolják, de valójában az igazságszolgáltatás elszabotálta az igazságtételt és
szabotálja napjainkban is. Megvannak
azok a törvények 1990 elejétől, amelyek alapján a felelősségre vonást meg
lehetne tenni, de gyakorlatilag nem történt semmi, egy-két embernek jelképes
büntetést szabtak ki – állapította meg.

Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt
Ez a mai nap
nem csupán főhajtást jelent a kommunista diktatúra
áldozatai előtt,
hanem a felelősségvállalás kinyilvánítását is. Azé a
felelősségét, mely
immáron a magyar nemzedékek
közmegegyezésén
alapszik,
ami
alapján kinyilvánítjuk, hogy soha többet nem akarunk diktatúrában élni, soha többé nem akarjuk
akár szimbolikus módon sem relativizálni a vörös
diktatúra terhes örökségét.
Sajnos azonban az emberi emlékezet olyan,
hogy akár pár évtizeddel korábbi eseményeket is a
megszépítő messzeségbe helyez, és akár korábbi
tragédiák tényét is megkérdőjelezi.
Az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy
a diktatúrákkal való szimbolikus szakításra is sor
kerüljön, és soha többet ne lehessen megkérdőjelezni az elnyomás évtizedeinek tragikus következményeit. Ilyen szomorú tény volt, hogy több mint
húsz évvel a kommunista diktatúrából történő szabadulásunk óta az ország egyes településein járva
még úgy érezhettük, semmit sem okultunk és semmit sem tanultunk a diktatúra évtizedeiből. Lenin,
a Vörös Csillag, a Tanácsköztársaság, Kun Béla
vagy éppen Szamuely Tibor közterületek százairól
köszönt vissza, szomorú mementóként utalva a

kommunista diktatúrával való teljes körű szakítás
kínlódó, gyötrődő nehézségeire, melynek csak
egyik jele volt az, hogy sokáig több száz utca, tér,
közterület volt elnevezve a kommunizmus tömeggyilkos rendszerének vezetőiről, kiszolgálóiról,
eseményeiről és szimbólumairól. Örömteli tény,
hogy egy fiatalokból álló közösség, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kezdeményezésére
a tavalyi évben egy olyan törvényt fogadott el a
parlament, ami remélhetőleg megnyugtatóan rendezi a diktatúra emlékeit hordozó közterületi átnevezések kérdését.
De a diktatúrával való teljes körű szakításnak
nemcsak a jogszabályok szintjén, hanem a lelkekben is meg kell történnie. Ezért is érezzük a jog és
az erkölcs teljes körű eltávolodásaként az Alkotmánybíróság nemrégiben elfogadott döntését,
mely megsemmisítette az önkényuralmi jelképek,
így a vörös csillag használatát tiltó büntető törvénykönyvi (Btk.) paragrafust.
A közvélemény és a diktatúra áldozatainak
jogos felháborodását keltő döntések aláássák a jog
igazságot kereső és szolgáló funkcióját. Az Alkotmánybíróságnak már csak a természetjogi alapelvek figyelembevételével sem lett volna szabad
ilyen döntést hoznia, nem is beszélve a XX. századi magyar történelem nyomorúságos évtizedeiről.
A kommunizmus áldozatainak, a társadalom
minden rétegéből származó hősöknek emlékét kegyelettel őrizve ezért ismételten kifejezzük elvárásunkat, hogy a vörös csillag használata az egyéb
önkényuralmi jelképekkel azonos, szigorú elbírálás

alá essen Európa minden országában. Az Alkotmánybíróság – megfeledkezve hazánk szomorú
történelmi múltjáról – egyetértett a strasbourgi emberi jogi bíróság ítéletével, mely azt állapította
meg, hogy a vörös csillag nem önkényuralmi,
hanem mozgalmi jelkép.
Itt, Közép-Európában a vörös csillag önkényuralmi jelkép, amelynek a nevében ártatlan emberek
ezreit gyilkolták meg és börtönözték be a kommunista diktatúra évtizedei alatt.
A különböző európai és magyar bírói fórumoknak ugyanúgy el kell ismerniük a magyarok szenvedéseit és érzékenységét, mint más nemzetekét,
melyek meghozták áldozataikat a diktatúrák elnyomása idején. Magyarországon ugyanis a vörös
csillag 1948-tól a diktatúra, a sortüzek, az elnyomás jelképe. Negyven év jogtiprás kötődik hozzá,
nem pedig a munkások jogaiért küzdő mozgalmiság.
A KDNP az 1956-os forradalom öröksége és a
kommunizmus több ezer magyar áldozata előtt
fejet hajtva támogat minden olyan célkitűzést, ami
azt szolgálja, hogy a vörös csillag önkényuralmi
jelképként a magyar büntetőjog része maradjon.
Valljuk ugyanis, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi
megújulásra.
Stágel Bence
(Részlet a Magyar Országgyűlésben 2013. február
25-én, Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján
elhangzott napirend előtti felszólalásból)
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2013 valóban az emelkedés éve lehet
– Folytatás az 1. oldalról –
A szocializmus csődjét akkor is
megéreztük, amikor ennek magyar
változata egy SZOT-üdülő és egy
munkatábor fura keverékét mutatta –
mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 2002 és 2010 között azért

omlott össze minden, amit felépítettünk a rendszerváltást követően, mert
volt egy politikai nézeteken átívelő fogadalom: nem követjük el soha Kádá-

rék és az MSZMP hibáját, hogy külföldről jóléti kiadásokat finanszírozunk. Az összeomlás tehát annak a
következménye, hogy ezt a fogadalmat
felrúgták a szocialisták. „Ennek eredményét tudjuk: a nyugdíjak, a családtámogatás, a bérek egy része
odaveszett.” A kormányfő szerint ezek

ugyan ismert tények, de újra és újra el
kell mondani, hogy az államadósságra
épülő gazdaságot az első komolyabb
szél romba dönti.

Orbán Viktor egy erős,
stabil ország képét vázolta fel
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint évértékelő beszédében Orbán
Viktor történelmi távlatokba illesztve egy erős, stabil, reményteli ország
képét vázolta fel. A kisebbik kormánypárt közleményében kiemelte:
egyetértenek a miniszterelnökkel, miszerint ma Magyarország jobban
teljesít, mint korábban, legyen szó akár az államadósság csökkentéséről,
az emberek terheinek mérsékléséről vagy a nyugdíjak értékének megőrzéséről, de még sok munka áll az ország előtt.
Kiemelték, hogy a KDNP-nek kifejezetten fontos demográfia helyzet javulásáról is elismerően szólt Orbán Viktor, amelynek kapcsán leszögezhető: a családtámogatás rendszerének kiteljesítésében biztosan
számíthat pártszövetségesére. Teljes mértékben kiállnak a munkahelyvédelmi akcióterv folytatása mellett, hogy valóban mindenki részesülhessen Magyarország sikereiből – jelezték.
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében azt mondta:
Magyarország jobban teljesít, mint korábban, és eredményesebb a válság kezelésében, mint a legtöbb európai ország. Magyarország jobban
teljesít az emberek mindennapi terheinek csökkentésében, az érdekérvényesítésben, a családok támogatásában, a nyugdíjak területén, a
munka megbecsülésében, a rendőrség bővítésében, a felesleges kiadások lefaragásában, az egészségügyben és a felzárkóztatásban is – sorolta a kormányfő. Értékelése szerint az eredmények azt mutatják, hogy
a magyarok 2012-ben nem dolgoztak hiába, jó döntés volt a magunk
kezébe venni a sorsunkat. Kitért arra, az idén is három százalék alatt
lesz a költségvetési hiány, és utalva az éppen pénteken közzétett uniós
prognózisra – azt mondta hallgatóságának: az Európai Unió éppen aktuális előrejelzései ne zavarják meg önöket, a hiányt még egyszer sem
sikerült eltalálniuk. Orbán Viktor szerint sikernek kell nyilvánítani,
hogy Magyarország 2012-ben is csökkentette adósságát, és ellenőrzés
alatt tartotta pénzügyeit.

A miniszterelnök közölte, sikernek
kell nyilvánítani, hogy hazánk tavaly
is csökkentette államadósságát, amire
az Európai Unió országai közül csak
öten voltak képesek. „Hazánk jobban
teljesített, mint a legtöbb európai
állam” – húzta alá. – „Nem szabad
hagyni, hogy az EU előrejelzései megzavarjanak.” Megígérte, idén
is 3 százalék alatt tartják az államadósságot, és figyelmeztetett arra, hogy nem szabad
bedőlni a politikai bűvészkedésnek, és észre kell venni a
magyar világ változását.
A magyar sikerekről is említést tett a miniszterelnök. A mindenki által ismert olimpiai
eredményeket szembeállítva
azokkal az eredményekkel, melyekről kevesen tudunk, Orbán
Viktor köszöntötte a tavaly
nemzetközileg is kimagasló díjazottjainkat.
A jövőről szólva elmondta,
meg fog szűnni a gáz- és energiafüggőség, meg fog állni a
népességfogyás, és Magyarország teljesítménye vissza fog kerülni a
világ legjobb 30 államáé közé. „Több
egyetemünket bevisszük a világ 200
legjobb intézménye közé, ismét kultúrnemzet leszünk – fogalmazta meg a kitűzött célt Orbán Viktor. – Dolgozni
képes és akaró társadalommal váltjuk
valóra a húszéves tervünket.”
„Magyarország ma jobban teljesít,
mint korábban, és eredményesebb a
válságkezelésben, mint más európai
országok, ez minden magyar ember érdeme, az ellenzéké is” – jelentette ki a
miniszterelnök. 2013 januárjától minden magyar háztartásban kevesebbet
kell fizetni a rezsiért, emlékeztetett.
„Érdekérvényesítésben is jobban
teljesítünk” – erre Orbán példaként
hozta az uniós költségvetés elfogadását: „Kisebb hordóból többet tölthetünk magunknak.” A nyugdíjak terén
is jobban teljesít Magyarország: „meg
tudtuk őrizni a nyugdíjak értékét, sőt
növelni is tudtuk”.
Magyarország jobban teljesít a
munka megbecsülésében is, az átlagbér
emelkedik – jelentette ki a kormányfő,
hozzátéve: nőtt a közfoglalkoztatottak
átlagkeresete. Megjegyezte, folytatódni
és bővülni fog 2013 derekán a munkahelyvédelmi akcióterv. Emlékeztetett,
3500 fővel növelték a rendőrség létszámát, „akik a bűnözők oldalára álltak,
azokat elkergettük”. Úgy látja, a fölösleges kiadások lefaragásokban „jól is
teljesítünk, nem csak jobban”, példaként a parlamenti képviselők létszámának csökkentését hozta. Szólt az
egészségügyről is: „az elmúlt hatvan év
legnagyobb egészségügyi fejlesztése
zajlik” – húzta alá, megjegyezve hogy
azon viszont még dolgozni kell, hogy
rövidebbek legyenek a várólisták.
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Kereszténydemokrata
jótékonysági
bál Újkígyóson

SCHRÍFFERT BÉLA

Talán tíz éve is már, hogy utoljára tartottunk Újkígyóson kereszténydemokrata jótékonysági bált.
Akkor a békéscsabai katolikus általános iskolát támogattuk.
E segítségnyújtási formát szeretnénk ismét hagyománnyá tenni,
egyben alkalmat teremteni a Békés
megyei kereszténydemokratáknak
egy kötetlen találkozási lehető-

ségre. A február 9-én megtartott
jótékonysági rendezvénnyel az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány javára gyűjtöttünk, a bevételt nyáron a rászoruló gyermekek táboroztatására szeretnénk
fordítani. Köszönjük mindenkinek,
hogy hozzájárultak a bál sikeres
megrendezéséhez, akár árverésre
ajánlott fel festményt, tombola tárgyat, támogatójegyet, vagy belépőjegyet vásárolt. Köszönjük, hogy
megkeresésünkre több közösség,
civil szervezet, egyesület, vállalkozók, gazdák, újkígyósi lakosok támogattak bennünket a rendezvény
megtartásában, hogy közel százötvenen lehettünk jelen. A bál fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország
miniszterelnök-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
volt, védnökei Andrási Elemér, az
újkígyósi Szűz Mária Szent Neve
Plébánia kormányzója, Czank
Gábor, a gyomaendrődi Szent Imre
és a Jézus Szíve Plébánia plébánosa,
Kondor Péter, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség esperese,
igazgató lelkésze, Szigeti Antal, a
békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia plébánosa voltak.

12

AZÁNK

Esszépályázat középiskolás
fiatalok számára

„When I'm 64 – Amikor 64 éves leszek”
címmel jövőbe pillantó esszépályázatot
írt ki 14-20 éves fiataloknak a kereszténydemokrácia értékmegőrzésével és
közvetítésével foglalkozó Barankovics
István Alapítvány. Az esszépályázat egy,
a fiatalok politikai kultúrájának, társadalmi felelősségének és aktivitásának
fejlesztését célzó átfogó program egyik
lépése.
Tavaly novemberben tematikus tanári
kerekasztallal indult, idén az esszépályázattal, majd szakmai konferenciával,
nyári demokrácia tréninggel, ősszel
pedig az Online Demokrácia Activity elnevezésű játékos társadalomismereti és
demokrácia gyakorlati vetélkedővel
folytatódik a Barankovics István Alapít-

vány programja. Az eszszépályázatra az Alapítvány április 11-ig várja a
3500-15000 karakter terjedelemben leírt jövőképeket: „Könyvek és
filmek serege láttatja
csaknem végtelen számú
változatban a mindenkori
jövőt, de vajon Te el tudod-e képzelni,
milyen lesz? Milyen lesz az a világ,
amelyben már túl vagy legfontosabb választásaidon? Vajon részt veszel, részt
vehetsz-e az alakításában, vajon egyéni
választásaiddal befolyásolhatod-e a
jövőt? El tudod-e képzelni a 64-ik születésnapod reggelét? Kik vesznek körül,
milyen világ vesz körül, ki leszel Te
azon a reggelen?”
A beküldött pályamunkákat szakmai
zsűri értékeli és a legjobbnak ítélt pályázatok díjakban és jutalomban részesülnek.
Részletes információ:
(http://barankovics.hu/palyazati-kiiras14-20-eves-kozepiskolasok-szamara)

Kárpát-medencei focitornát
szervezett a hajdú-bihari IKSZ
Hat csapat részvételével nemzetpolitikai focitornát szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Hajdú-Bihar Megyei Szervezete.
FORRÁS: KDNP.HU, DEHIR.HU

Erdélyből Arad Megyei Ifjúsági Szervezet (AMISZ), az Udvarhelyszéki Ifjúsági egyeztető Tanács (UIET), a
Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ)
Bihar megyéből, valamint Felvidékről
Via Nova ICS két csapata Szepsi és
Ungvidék-Bodrogköz mellett a házigazda Ifjúsági Kereszténydemokraták.
Korbeák György, az IKSZ alelnöke köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy szervezetének fontos a határon túli ifjúsági
szervezetekkel való élő közösségépítés. A foci és a testmozgás mellett lehetőség adódik ilyen alkalmakon
különböző magyarlakta régiók magyar fiataljainak egymás megismerésére.
A focitorna kezdőrúgását Nagy Gábor
a Kereszténydemokrata Néppárt megyei gazdasági vezetője végezte el. A
torna végeztével a kupákat és az okleveleket Kocsis Dániel az IKSZ Nem-

zetpolitikai Munkacsoportjának vezetője adta át.
A rendezvény sikerén felbuzdulva a szervezők a jövőben is szerveznének hasonló
tornákat, melyek kiemelt helyszínként
szerepel Debrecen, a határon túli régiók
közelsége miatt. A szervezők bíznak
benne, hogy a jövőben minél több magyarországi és elszakított magyar ifjúsági
szervezet képviseli majd közösségét.
A torna végeredménye: 1. Arad Megyei
Ifjúsági Szervezet, 2. Vidéki Ifjúsági
Szövetség, 3. Szepsi, 4. IKSZ, 5. Udvarhelyszéki Ifjúsági egyeztető Tanács,
6. Ungvidék-Bodrogköz.

Magyar esélyes Szent Péter Székére – ötszáz évvel ezelőtt
Mivel XVI. Benedek lemondása után sok szó esett a pápaválasztás különböző aspektusairól, érdemes felidéznünk történelmünk bizonyos pillanatát, amikor komoly esélye volt egy magyar kardinálisnak Szent Péter Székébe kerülnie. Nagyon érdekes, hogy szinte napra pontosan ötszáz évvel ezelőtt, 1513. március 10-11-én Bakócz Tamás
esztergomi érsek versengett – és nem is esélytelenül! – a pápai címért.
Bakócz Tamás alacsony sorból emelkedett fel. A jobbágysorú kerékgyártómester, Bakócz Ferenc harmadik fiából
lett bíborosnak nem ismerjük pontos
születési dátumát, korabeli forrásokból
következtethetjük ki, hogy 1442 körül
látta meg a napvilágot a Szatmár vármegyei Erdődön. Környezetéből egyedüli felemelkedési lehetőségnek az
egyházi pálya tűnt, melyben nagybátyja,
Bakócz Bálint titeli prépost segítette.
Tamás a szatmárnémeti domonkosok
kolostori iskolájában kezdte tanulmányait, majd Bálint prépost támogatásával külföldi egyetemeken, Krakkóban,
Ferrarában és Páduában folytatta.
1470 táján tért haza Magyarországra, ahol jó ajánlással Rangoni
Gábor erdélyi püspök munkatársa lett.
A püspök Mátyás király titkos kancellárja volt, Tamást is beavatta előkelő köreibe, ahol a tehetséges fiatal pap az
uralkodó figyelmét is magára vonta.
Püspöke nemsokára a Váradi Péter előléptetésével megüresedett kancelláriai
titkári posztra emeltette Bakócz Tamást.
1480 őszén Bakócz Bálint lemondott titeli préposti címéről, amelyet unokaöccsének engedett át, aki 1486-ig, győri
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püspöki székfoglalásáig viselte ezt a
méltóságot. Bakócz Tamás 1494-ig állt
az egyházmegye élén, utolsó győri évében párhuzamosan egri választott püspöki címet is viselt. Egri székét
1498-ban cserélte el a Mátyás halála
után hatalmából kiszorított esztergomi
érsekkel, Estei Hippolittal.
Bakócz új hivatalában komoly nemzetközi tekintélyt vívott ki magának. A
velencei követ jelentése szerint Bakóczot „az ország második királyának” nevezték, aki „saját hazájában pápa is,
király is, egyszóval minden, ami lenni
akar”. Bíborosi kalapját 1500-ban kapta
meg VI. Sándor pápától, majd II. Gyula
pápa konstantinápolyi pátriárkává tette.
1511-ben Bakócz képviselte Magyarországot az ötödik lateráni zsinaton.
II. Gyula váratlanul hunyt el 1513.
február 20-án. A széküresedés idejére
háromtagú bíborosi tanácsot választottak a Pápai Állam élére, melynek tagja
lett Bakócz Tamás is, így komoly esélye
volt arra, hogy II. Gyula utóda legyen.
Magyarország és Lengyelország uralkodói Bakócz megválasztását óhajtották,
komoly kampányt is folytattak érdekében. A velencei magyar követ például

azzal a kéréssel fordult királya nevében
a szenátushoz, hogy ha a velencei származású bíborosok közül egyiknek sem
lenne kilátása a szavazatok többségének
elnyerésére, akkor az esztergomi érseket
támogassák. A signoria természetesen
elutasította a kérést, mivel a velencei
Grimani bíborost tekintette jelöltjének.
Firenze urai, a Mediciek azon küzdöttek, hogy családtagjuk kerüljön a pápai
trónra, azonban Giovanni Medici esélyeit rontotta, hogy csupán harminchét
éves volt.
A bíborosi kollégium március 4-ére
tűzte ki a pápaválasztás kezdetét. Huszonöt bíboros gyűlt össze, a konklávét
megnyitó szentmisét Bakócz Tamás celebrálta a régi Szent Péter bazilika Szent
András-oltáránál. Az előzetes tanácskozások öt napig tartottak, majd következett a szavazás. Az idősebb bíborosok
nem tudtak megegyezni a következő
pápa személyéről, ám a fiatalabbak
megállapodtak, hogy Giovanni di Medicire adják voksukat. Az első szavazást
március 10-én tartották, ahol Bakócz
Tamás nyolc szavazattal a második helyen végzett. A kétharmados többség
azonban hiányzott, így másnap újabb

szavazást tartottak. Mivel az öreg bíborosok meggyőződtek arról, hogy a fiatalok döntését nem törhetik meg, maguk
is Medici mögé álltak, aki így 1513.
március 11-én fölényes győzelmet aratott Bakócz fölött.
Bakócz nem kívánt visszatérni hazájába. Tudta, hogy kudarca csalódást
okozott honfitársainak, és a magyar politikai viszonyok miatt esztergomi széke
is ingatag. Mivel a X. Leó néven trónra
lépő riválisa gyakran betegeskedett, titkon bízott benne, hogy eljuthat még a
csúcsra. X. Leónak azonban egyre kínosabbá vált Bakócz jelenléte, így kárpótlásként Észak-, Közép- és Kelet-Európa
teljes hatáskörű apostoli legátusává nevezte ki, valamint megbízta egy török
elleni keresztes hadjárat vezetésével –
amely Magyarországon a Dózsa-féle parasztfelkelésbe torkollott.
Megbízatásának kudarca azonban
nem vette el Bakócz kedvét attól, hogy
továbbra is részt vegyen a magyar politikai életben.
Összeállította: Eőry Zsolt
katolikus teológus,
egyháztörténész hallgató
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