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A kormány előtt a
családi csődvédelemről

szóló javaslat
Jövő szerdán kormány elé kerül a csa-
ládi csődvédelemről szóló javaslat –
jelentette be Harrach Péter, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt frakcióveze-
tője a kormánypárti frakciószövetség
ülése utáni fővárosi sajtótájékoztatón
február 6-án. Rogán Antal bejelen-
tette, hogy a Főgáz alapjain nonprofit
közműszolgáltató indul. Szó volt még a
bevándorlásügyi nemzeti konzultáció-
ról, a kórházépítésről, és hogy május 1-
jéig pénzt kapnak a devizaadósok a
banki elszámolás alapján. Február 5-
én este véget ért a Fidesz és a KDNP
közös kihelyezett, mezőkövesdi frak-
cióülése, erről adott tájékoztatást
Rogán Antal a Fidesz, és Harrach
Péter, a KDNP frakcióvezetője.
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Harrach Péter a javaslattal össze-
függésben jelezte: az megakasztja a
végrehajtás folyamatát, két évig ter-
jedő moratóriumot is lehetővé tesz
majd, ha a parlament elfogadja. 

– Folytatás a 7. oldalon – – Folytatás a 8. oldalon –

Németország a magyar jelen és jövő része Magyarországnak szüksége van Oroszországra

Németország a magyar történelem elválaszthatatlan része, az elmúlt évek
gazdasági együttműködése pedig a bizonyíték arra, hogy Németország a
magyar jelen és jövő része is lesz – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a
hivatalos látogatáson Budapesten tartózkodó Angela Merkel német kan-
cellárral közösen tartott sajtótájékoztatón, az Országházban február 2-án.
A kormányfő kijelentette: Magyarország támogatja az eurázsiai együtt-
működéssel kapcsolatos német tervet.

Egyetértés született Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között az idén le-
járó hosszú távú orosz-magyar gázszállítási szerződés megoldása ügyében.
Eszerint az eddig fel nem használt gázt Magyarország a jövőben felhasz-
nálhatja, és mindig az igénybevételkor kell csak fizetnie. Orbán Viktor a
február 17-i sajtótájékoztatón elmondta: szerinte Oroszország kirekesztése
Európából nem ésszerű dolog. Úgy véli: továbbra is érdekünk, hogy déli
irányból gáz érkezzen Magyarországra.

Vejkey Imre reményei szerint már
idén megemlékezéseket tarthatnak II.
Rákóczi Ferenc emléknapjához kap-
csolódva, amelyet felvidéki civil
szervezetek javaslatára kezdemé-
nyeztek az Országgyűlésben. A ja-
vaslat egyik jegyzőjeként az
országgyűlési képviselő elmondta:
felvidéki civil szervezetek Lomnici
Zoltánon, az Emberi Méltóság Taná-
csa elnökén keresztül keresték meg
őket azzal, hogy szeretnék, ha II. Rá-
kóczi Ferenchez kapcsolódva emlék-
nap születne.

A határozati javaslat elfogadása ese-
tén az Országgyűlés fejet hajtana a II.
Rákóczi Ferencre felesküdöttek emléke
előtt is, akik a Cum Deo pro patria et li-
bertate zászló alatt küzdöttek a magyar
szabadság kivívásáért. A politikus hoz-

zátette: a parlament emellett kimon-
daná, hogy támogatja és szorgalmazza
a fejedelem szabadságharcával kapcso-
latos megemlékezések szervezését, va-
lamint oktatási anyagok elkészítését.

Vejkey Imre reményei szerint már
idén megemlékezéseket tarthat-
nak II. Rákóczi Ferenc emléknap-
jához kapcsolódva, amelyet
felvidéki civil szervezetek javasla-
tára kezdeményeztek az Ország-
gyűlésben. Azt szeretnék, ha az
iskolák megemlékeznének már-
cius 27-én, a fejedelem születés-
napján, és valóban zarándokhely
lehetne a kassai dóm.

FORRÁS: KDNP.HU

Az RMDSZ-nek fontos
szerepet kell játszania a
bukaresti parlamentben

Bagdy Gábor
a KDNP fővárosi 
elnöke

A Fidesz-KDNP 
győzelme biztos volt,
de a mértéke nem

Cél: a diaszpóra 
magyarságának
megszólítása

Legyen emléknap Rákóczi születésnapja

– Folytatás a 2. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –
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Németország a magyar jelen és jövő része

A magyar nép nemcsak tiszteli,
de kedveli is a németeket – fogal-
mazott Orbán Viktor az Angela
Merkel német kancellárral folytatott
budapesti sajtótájékoztatón. Mint
hozzátette, a kancellár asszony nem
egyszerűen Németország vezetője,
de Európa ügyének szószólója is.

Emlékeztetett, Magyarország a
2010-es pénzügyi összeomlás óta
nagy utat tett meg, dobogós a gaz-
dasági teljesítmény terén, és 22 éves
foglalkoztatottsági csúcs van ha-
zánkban, amiben a 300 ezer magyart
foglalkoztató itteni német cégeknek
kulcsszerepük van. Csak 2010 óta
hatmilliárd eurónyi német befekte-
tés érkezett Magyarországra, a ma-
gyarországi összes külföldi
befektetés 25 százaléka német, és a
magyar külkereskedelem 25 száza-
léka is Németországba irányul – so-
rolta az adatokat, majd a
kancellárhoz fordulva azt mondta:
„Danke Deutschland”.

Az eurázsiai gazdasági együtt-
működésről Orbán Viktor kifejtette:
stratégiai és történelmi horizonton

szemlélve Európát, nem tud elkép-
zelni olyan Európai Uniót, amely
nem tudja beépíteni magába Orosz-
ország energiaforrásait és nyers-
anyagait. Ezért – folytatta –
Magyarország ésszerűnek tartja a
német kancellári álláspontot (az eu-
rázsiai együttműködés ügyében),
amely nemcsak magyar, hanem ösz-
szeurópai érdeket is szolgál. A ma-
gyaroknak ez nagyon sok
problémáját oldaná meg a jövőben –
jegyezte meg a miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta: a
kancellárral folytatott megbeszélé-
sen szó volt az orosz-ukrán konflik-
tusról, amellyel kapcsolatban a
magyar kormány álláspontja az,
hogy mi, magyarok csak a béke
pártján állhatunk. Magyarország
semmi olyat nem tud támogatni, ami
elmélyíti a konfliktust.

Sem Németország, sem Magyar-
ország nem fogja fegyverekkel tá-
mogatni Ukrajnát – ezt a német
kancellár és a magyar miniszterel-
nök is megerősítette  az Országház-
ban. A német kancellár elmondta:
nem hisz az ukrán konfliktus kato-
nai megoldásában, mindent meg-
tesznek azért, hogy tárgyalásos
úton oldják meg a konfliktust. Vé-

leménye szerint mielőbb tűzszü-
netre van szükség, és ehhez jó kiin-
dulópont a minszki egyezmény.
Orbán Viktor ugyanerre a kérdésre,
hogy amennyiben nem sikerül
békés úton rendezni a konfliktust,
elképzelhetőnek tartja-e, hogy
fegyverekkel segítsék Ukrajnát,
egyetlen szóval, nemmel felelt.

Angela Merkel elmondta azt is,
hogy Németország és Magyarország
a rendszerváltozás után nagy lelke-
sedéssel látott munkához, ma pedig
demokratikus berendezkedésben,
barátságban van összekötve. Több-
ször is hangsúlyozta, hogy hálás
Magyarország szolidaritásáért az
ukrán válságban, amikor is segített
a nehezebb helyzetben lévő ország-
nak a gázellátásban. Az ukrajnai
helyzettel, az energiaellátással kap-
csolatban hangsúlyozta még az
energiaforrások diverzifikálásának
jelentőségét is, mint mondta, a ki-
számítható és megbízható energia-
ellátásért kell dolgozni. Leszögezte,
Németország mintegy 30 százalék-
nyi gázfogyasztást Oroszországból
fedez, Magyarországon ez ennél na-
gyobb szám.

A magyar kormányfő az energia-
politikával kapcsolatban kifejtette:

a magyar ipar és a magyar háztartá-
sok elsősorban gázra épülnek, ezért
Magyarország kitettsége nagyság-
rendekkel nagyobb, mint Németor-
szágé. Az idén lejár Magyarország
hosszú távú gázszállítási szerző-
dése, és Magyarországra ma komoly
mennyiségben csak Oroszországból
érkezik gáz. Ez egy probléma, amit
az év első felében meg kell oldani,
egyébként nem működnek a háztar-
tások és a magyar ipar sem –
mondta a miniszterelnök.

A társadalmi párbeszéd jelentő-
ségét is méltatta Angela Merkel. Ki-
emelte: a magyar kormánynak nagy
többsége van, de az ellenzék, a civil
társadalom és a média szerepét is ér-
tékelni kell.

A német kancellár kérdésre vála-
szolva közölte: az illiberális szóval
a demokráciával összefüggésben
nem tud mit kezdeni. – Nem min-
den demokrácia szükségszerűen li-
berális, s ha valaki azt akarja
mondani, hogy a demokrácia szük-
ségszerűen liberális, az privilégiu-
mot követel egy eszmerendszernek,
amit nem adhatunk meg neki –
mondta Orbán Viktor miniszterel-
nök az illiberális demokráciával
kapcsolatos kérdésre.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarországnak szüksége van Oroszországra

Az idén lejáró hosszú távú orosz-
magyar gázszállítási szerződés kere-
tein belül lehetőség van arra, hogy az
eddig fel nem használt gázt Magyar-
ország a jövőben felhasználhassa, és
mindig az igénybevételkor fizessen –
közölte Orbán Viktor miniszterelnök
a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
folytatott budapesti megbeszélést kö-
vető közös sajtótájékoztatón.

A kormányfő úgy fogalmazott:
ez nagy megkönnyebbülés szá-
munkra, biztonságba helyeztük a
magyar családok energiaellátását,
és garantáltuk a magyar ipar műkö-
dését is. Orbán Viktor kérdésre azt
is mondta, hogy e megállapodás
nélkül, a biztosan és kiszámíthatóan
érkező orosz gáz nélkül nem le-
hetne folytatni a rezsicsökkentést.

– Oroszország megbízható part-
nere Európának és Magyarország-
nak a gáz- és olajszállításban –
mondta Vlagyimir Putyin orosz
elnök. Kiemelte: minden kérdést
megoldottak, amelyet a magyar fél
felvetett, a Gazprom készen áll
arra, hogy a fel nem használt gáz-
mennyiséget átütemezze az elkö-

vetkező időszakra, és Magyaror-
szágnak nem kell kifizetnie a fel
nem használt gázmennyiséget. Pu-
tyin arra is kitért: a Gazpromnak
nincs ellenvetése, hogy a tárolt gáz
mennyiségét, a tárolási kapacitáso-
kat növeljék.

Orbán Viktor és Vlagyimir Pu-
tyin egyetértett abban, hogy bármi
is lép a Déli Áramlat gázvezeték
helyébe, annak megépítésében és
üzemeltetésében keresni fogják az
együttműködést. Továbbra is érde-
künk, hogy déli irányból energia,
gáz érkezzen Magyarországra – in-
dokolt Orbán Viktor. A kormányfő
közölte: Magyarországnak az a be-
ruházás lenne jó, amely a gázt Tö-
rökország felől Görögországon,
Macedónián és Szerbián keresztül
hozná ide, és innen vinné aztán to-
vább Nyugat-Európába. Elmondása
szerint biztatást kapott Putyintól e
projekt létrehozására.

Minél előbb rendezni kell, még-
pedig ésszerűen kell rendezni az
Európai Unió és Oroszország kö-
zötti viszonyt – mondta Orbán Vik-
tor. Szerinte Oroszország
kirekesztése Európából nem ész-
szerű dolog. A térség biztonságát
nem lehet Oroszország ellenében
megteremteni, hozzátéve, hogy a

rendezésnek jó kiindulópontja a
minszki tűzszüneti megállapodás. A
rendezés alapja – folytatta – a béke
és az eurázsiai gazdasági együttmű-
ködés lehet.

Ukrajna ügyében a kormányfő el-
mondta az orosz elnöknek – idézte
fel szavait –, hogy mi a béke pártján
állunk, és nagy reményeket fűzünk
a tűzszünethez. Ráadásul nekünk,
magyaroknak van még kétszázezer
érvünk amellett, hogy Ukrajnában
béke legyen – fogalmazott, utalva a
kárpátaljai magyarságra. A tárgyalá-
son – a gazdasági együttműködésről
egyeztetve – ugyanakkor megállapí-
tották azt is, hogy a szankciók és a
válaszlépések sokat ártottak –
mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy
bár mi tiszteletben tartjuk a szank-
ciókat meg a válaszlépéseket is, de
közös cél a két ország közötti gaz-
dasági együttműködés erősítése.

Az orosz államfő szerint jó lehe-
tőségek vannak a Magyarország és
az Oroszország közötti gazdasági
együttműködés szélesítésére. Vla-
gyimir  Putyin közös sajtótájékoz-
tatójukon kiemelte: Oroszország az
elmúlt években az egyik legfonto-
sabb külgazdasági partnere volt
Magyarországnak, és tenniük kell
azért, hogy a kereskedelmi forga-

lom ismét növekedésnek induljon.
A tavaly kötött egyezmény a paksi
bővítésről és az annak megvalósítá-
sához nyújtott kedvezményes orosz
hitel nagyon kedvező üzlet Ma-
gyarországnak – mondta az orosz
elnök. Hozzátette: a projekt költsé-
geinek 80 százalékát fedezi a hitel,
a beruházással csökkenhet az ener-
gia ára Magyarországon, és tízezer
új munkahely jön létre.

Öt egyezményt hagytak jóvá Ma-
gyarország és Oroszország képvise-
lői Budapesten, Orbán Viktor
miniszterelnök a Vlagyimir Putyin
orosz elnök megbeszélése után. Az
Országházban rendezett ceremónián
a magyar kormányfő és az orosz
elnök jelenlétében egyezményt írtak
alá az atomenergia-ipari képzés te-
rületén, valamint kicseréltek egy
olyan megállapodást is, amelynek
értelmében magyar főkonzulátus
nyílik az Oroszországi Föderáció-
hoz tartozó Tatárföld székhelyén,
Kazanyban. Emellett orosz-magyar
regionális, egészségügyi és felsőok-
tatási együttműködésről szóló
egyezményeket szignáltak a két kor-
mány képviselői.

Az orosz elnököt fogadta Áder
János köztársasági elnök a Sándor
paloitában.

– Folytatás az 1. oldalról –
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Ahol nincs sajtószabadság ott a többi emberi jog sem tud érvényesülni
A sajtószabadság védelméről és kiemelten a keresztények ellen irányuló intolerancia, valamint a diszkrimináció elleni fellépésről szóló vitában fejtette ki állás-
pontját Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének téli ülésszakán Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyűlési képviselője. A média szabadságá-
nak védelméről szóló vitában kifejtette: ahol nincs sajtószabadság, vagy szigorúan ellenőrzött keretek közé szorítják, ott a többi emberi jog sem tud érvényesülni.

Az Országgyűlés kulturális bizottsá-
gának kereszténydemokrata alelnöke
emlékeztetett arra, hogy a 48-as forra-
dalmárok egyik első dolga az volt, hogy
kiszabadítsák a bebörtönzött újságírókat,
és szabaddá tegyék a sajtót, a kommu-
nista diktatúra pedig késlekedés nélkül
csapott le azokra az újságírókra és írókra,
akik nem fogadták el és ünnepelték a
kommunista ideológiát.

Az Orbán-kormány korábbi közne-
velésért felelős államtitkára elfogadha-
tatlannak nevezte, hogy újságírókat
ítéljenek el azért, amilyen módon kifeje-
zik magukat, amiért végzik a munkáju-
kat, vagy meggyilkolják őket, ahogyan
Párizsban.

„Elfogadhatatlan a sajtóban vagy
máshol dolgozó emberek terrorizálása,
üldözése és fenyegetése” – nyomatéko-
sította Hoffmann Rózsa, aki úgy vélte,
hogy az önkifejezés szabadságával
szemben egyetlen elvárás létezik: min-
den emberi lény méltóságának és meg-
győződéseinek tisztelete.

A KDNP or-
s z á g g y ű l é s i
képviselője ki-
fogásolta a ha-
tározati javaslat
M a g y a r o r -

szágra vonatkozó két passzusát. Ezek
egyrészt a magyar médiaszabályozás to-
vábbi reformját sürgették a sajtó szabad-
ságának növelése érdekében, másrészt a
szólásszabadságot fenyegető előírások
azonosítására szólítottak a magyar mé-
diajogban. Hoffmann szerint ezek két
évvel ezelőtt alaptalanná váltak, miután a
kormány hosszas egyeztetést folytatott
az Európa Tanáccsal, Thorbjorn Jagland,
a szervezet főtitkára pedig úgy vélte,
hogy a módosított szabályozás elfogad-
hatónak tűnik. Hoffmann felidézi, hogy a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
és az Európa Tanács 2013 végén konfe-
renciát tartott, ahol az Európa Tanács úgy
ítélte meg, hogy nem szükséges a törvé-
nyek további módosítása. A kérdéses
szövegrész ugyanakkor benne maradt a
javaslatban, mert az ezek törlésére vo-
natkozó módosító javaslatokat lesza-

vazta a közgyűlés. Az intolerancia és a
diszkrimináció elleni küzdelemről foly-
tatott vitában Hoffmann Rózsa ismét
utalt a párizsi vérengzésre, s úgy vélte: a
türelmetlenség elleni küzdelem sosem
volt aktuálisabb, mint most.

„Az intolerancia intoleranciát szül,
amelyet agresszió és egészen a gyilkos-
ságig fajuló erőszak követ” – húzta alá a
kereszténydemokrata politikus. Magyar-
ország minden polgára, Európa népei és
kormányai mélyen elítélik az intoleran-
cia, a megkülönböztetés, az erőszak min-
den formáját – tette hozzá.

„A mi kultúránkban ez elfogadhatat-
lan” – nyomatékosította Hoffmann
Rózsa hozzátéve, hogy az emberi meg-
győződéssel, vallással szembeni intole-
rancia is tűrhetetlen. A kormánypárti
képviselő úgy vélte, kiemelt figyelmet
érdemel a keresztény hit, mert állás-
pontja szerint Európa három hegyre
épült: az athéni Akropolisz gondolatvi-
lágára, Róma hét dombjára és a Golgo-
tán meghozott áldozatra. Ez a három
hegy képezi Európa értékeinek alapját –
szögezte le.

Hoffmann Rózsa a témában készülő
jelentéshez első helyen azt a megállapí-
tást fűzte, hogy nem igazságos a keresz-
tény jelképek használatának tilalma,
mert ezek senkit sem sértenek, a keresz-
tények számára fontos üzenetet hordoz-
nak, és nem irányulnak mások ellen.
Használatuk korlátozása a szabadságot
korlátozza – tette hozzá a képviselő.

Hoffmann Rózsa álláspontja szerint
nem igazságos, ha egy keresztény orvost
vagy ápolót arra kényszerítenek, hogy
meggyőződése ellenére abortuszt hajtson
végre, vagy azzal fenyegetnek, hogy
máskülönben elveszíti az állását. Nem
tartja helyesnek azt sem, ha keresz-
tény anyakönyvvezetőket retorzió
érhet, amennyiben megtagadják, hogy
azonos nemű párokat adjanak össze.
Sérelmezi a képviselő azt is, ha gye-
rekeket, diákokat vagy szüleiket ke-
resztény vallásuk, szokásaik miatt
fenyegetnek vagy kigúnyolnak isko-
lákban vagy bármilyen más intéz-
ményben. Ezek a jelenségek a volt
államtitkár szerint egyre gyakoribbak
egyes országokban.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt szerint nem engedhető meg, hogy a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
ne játsszon fontos szerepet a bukaresti törvényho-
zásban. A miniszterelnök-helyettes a magyar kor-
mány nevében szólalt fel azon a január 31-i
kolozsvári gálán, amellyel az RMDSZ megalakulása
negyedszázados évfordulóját ünnepelte. Köszönetet
mondott azért, hogy az RMDSZ kiállt az etnikai ala-
pon szerveződő pártok gondolata mellett.

A miniszterelnök-helyettes úgy vélte, csak az et-
nikai alapú határon túli magyar pártok biztosíthatják
a nemzetrészek fennmaradását. Semjén Zsolt nyo-
matékosította, a kárpát-medencei magyarság soha
nem kért olyan jogokat, amelyek Európa más orszá-
gaiban nem léteznek, vagy nem általánosan elfoga-
dottak. „Ha elfogadnánk, hogy van valami, ami
másnak jár, de nekünk nem, azt fogadnánk el, hogy
másodosztályú polgárok vagyunk az Európai Unió-
ban” – jelentette ki a Semjén Zsolt.

FORRÁS: MTI

Hölvényi György lett az EP vallásközi
párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke

Az Európai Parlament vitát tartott az iraki és szíriai humanitárius válság-
ról február 11-én. Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő
írásban benyújtott felszólalásában figyelmeztetett: a nemzetközi közösség-
nek mindent meg kell tennie, hogy a menekültek minél hamarabb vissza-
térhessenek szülőföldjükre.

Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti (EP-) képviselőt vá-
lasztotta társelnökévé az uniós parlament vallásközi párbeszédért felelős mun-
kacsoportja – közölte február 10-én a politikus irodája. Hölvényi György
kifejtette: a munkacsoport célja, hogy a vallások társadalmi szerepvállalásával és
a 21. századi társadalmi kihívásokra adandó politikai válaszokkal foglalkozzon.

Hölvényi György az Aid to the
Church in Need nemzetközi segély-
szervezettel öt napot töltött Irakban,
ahol fél tucat menekülttábort járt be
és számos otthonából elüldözött csa-
láddal találkozott. A helyszínen szer-
zett tapasztalatai alapján a néppárti
képviselő felszólalásában kiemelte:
„Tudjuk, az Iszlám Állam okozta
helyzet rendkívül bonyolult. Mégis
nagyon világos az, hogy mi a teen-
dőnk nekünk, európaiaknak. A nem-
zetközi közösségnek mindent meg
kell tennie azért, hogy a menekültek
minél hamarabb visszatérhessenek

szülőföldjükre. A helyszínen tapasz-
taltak alapján tudom, hogy ehhez
óriási közös erőfeszítésre van szük-
ség. Személyesen külön is bízom
abban, hogy Mogherini asszony
mindent megtesz az unió és a tagor-
szágok fokozott humanitárius sze-
repvállalásáért”.

A válság súlyosságával kapcso-
latban Hölvényi György emlékezte-
tett: katonai megoldás nélkül nem
lehet békét teremteni Észak-Irakban.
Ha Európa és a nemzetközi szerve-
zetek nem tudnak sikeresek lenni a
segítségnyújtásban, akár visszafor-
díthatatlan humanitárius katasztrófá-
val lehet számolni a térségben.

FORRÁS: KDNP.HU

A politikus úgy véli: Európa jövője
elképzelhetetlen az egyházak nélkül.
A néppárti frakció saját önazonossá-
gához tartozik, hogy elismeri a külön-
böző vallások meghatározó szerepét
az európai társadalomban és döntése-
ihez figyelembe veszi annak a társa-
dalom egészére vonatkozó tanításait –
zárul a Hövényi György kommüni-
kéje.

A munkacsoport alakuló ülésén
Manfred Weber, az EP néppárti frak-
ciójának vezetője arról beszélt, hogy a
mai európai politikai helyzetben egyre
nagyobb jelentősége van a több ezer

éves kultúrák közötti párbeszéd meg-
erősítésének és a közös, Európa 
egészére vonatkozó jövőkép kialakítá-
sának. A kultúrák közötti párbeszéd té-
maköre komoly politikai csatatér,
amelyet nem szabad átengedi a szél-
sőséges pártoknak.

FORRÁS: MTI

Európa érdeke az iraki és szíriai 
menekültek hazatérése

Az RMDSZ-nek fontos szerepet kell játszania a bukaresti parlamentben
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Emlékezés az első világháború hőseire

Az első világháború kitörésének
100. évfordulója alkalmából egynapos
konferencia keretében a háború magyar
hőseire emlékeztek szeptember 26-án a
Stefánia-palotában. A Barankovics Ala-
pítvány, a Honvédelmi Minisztérium és
a Magyar Nemzeti Múzeum közös ren-
dezvényét Hende Csaba honvédelmi
miniszter nyitotta meg. A mintegy 250
fő résztvevő két blokkban hallhatott
előadásokat a téma szakértőitől, első vi-
lágháborús katonanótákat a Balassi 
Kórustól, illetve hagyományőrzők 
bemutatóját tekinthetett meg. A konfe-
rencia fővédnöke Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a KDNP elnöke és
Hende Csaba volt. A szervezésben és le-
bonyolításban közreműködtek a Ke-
reszténydemokrata Néppárt Országos
Honvédelmi és Nemzetbiztonsági
Szakbizottságának tagjai.

Pintér Attila a szakbizottság, egyben
a rendezvény levezető elnöke rövid
megnyitójában kiemelte: a megemléke-
zés szervezőit a kerek évfordulón túl el-
sősorban a történelem valós tényeivel
történő szembenézés; hős katonáink di-
csőségének feltárása; a háborúban har-
colt magyar hősök becsületének
helyreállítása; a kiemelkedő helytállást
tanúsító hősök nevesítése; az emlékezés
megkérdőjelezhetetlen jogának és sza-
badságának megteremtése; az utolsó
hetven évben felállított tabuk és korlá-
tok lebontása; az idegen földön elteme-
tett magyar katonahősök nyughelyeinek
megismerése valamint a legszüksége-
sebb állami és társadalmi tennivalók
számbavétele motiválta.

„Sok évtizedes adósságot törlesztett
a második Orbán-kormány, mikor tör-
vényi védelem alá helyezte az idehaza
elesett magyar katonák sírjait, melyek-
hez ezután már csak a honvédelmi tárca
engedélyével lehet nyúlni. Immár szá-

mos település ápolja hadisírjait, május
utolsó vasárnapján ünnepségeket tarta-
nak az elesett hősök emlékére, és vége
azoknak az időknek, amikor még a had-
történelmi múzeum egyik hátsó szobá-
jából intézték a háttérbe szorított és
talán megmosolygott hadisír-gondo-
zást” – jelentette ki Hende Csaba.

„Az első világháború mintha fele-
désbe merült volna – pedig a Nagy Há-
borúban több mint 600 ezer magyar
katona esett el, csak az Isonzó-menti
csatákban 250 ezer volt a halottak
száma – borzalmaiból pedig sok min-
den következett, abból sarjadt ki az

egész XX. század és főként annak két
legpusztítóbb diktatúrája, Hitler nem-
zeti szocializmusa és Lenin, Sztálin
nemzetközi szocializmusa. A magyarság
speciális tragédiája, hogy az első világ-
háborút lezáró békét a trianoni diktátum
is sújtotta. Nincs olyan magyar család,
melyet ne érintett volna tragikusan az
első világháború” – emlékeztetett a hon-
védelmi tárca vezetője.

A konferencián felolvasták – kor-
mányzati teendők miatt távol lévő –
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
beszédét, aki arra hívta fel a figyelmet,
hogy míg a látszólag szerencsésebb
népek győztes csatáikra emlékeznek, mi
az első világháborúra, Aradra, Mo-
hácsra, 1956-ra, de hol van már a tatár,
a török vagy a szovjet birodalom, a vi-
lágháború után létrejött Jugoszlávia,
Csehszlovákia, és mi még mindig itt va-
gyunk, élünk és ugyanazt a nyelvet be-
széljük, amit a Muhi vagy a mohácsi
csatában harcoló eleink.

VASTAGH LÁSZLÓ
FOTÓ: SZELEKOVSZKY ERNŐ

Keresztények kereszttűzben
A 20. század végén és a 21. század elején több keresztyén mártír halt meg
hite miatt, mint az előző 19. évszázadban összesen – hangzott el a megdöb-
bentő megállapítás azon a konferencián, amit a keresztyénüldözésről tartott
a pátyi református egyházközség imatermében a KDNP PM, a Buda Kör-
nyéki Protestáns Műhely és a Barankovics Alapítvány január 31-én. Évente
mintegy háromezerrel nő a hitük miatt kivégzett Krisztus-követők száma, s
ez évente 150-200 ezer mártírt, vértanút jelent. 

A konferencia főtémáját Dr. Bé-
kefy Lajos református teológus, köz-
író, a KDNP PM egykori országos
titkára, ma külügyi felelőse tartotta 28
képes prezentáció formájában. Nagy
gondossággal és a legújabb keresz-
tyénellenes jelenségek, valamint sta-
tisztikák feldolgozásával mutatta be a
2000 éves keresztyénüldözés főbb
okait és állomásait, illetve kereste a
választ a gyakorlati kérdésre: Mit te-
hetünk mi egyháztagokként, illetve
politizáló PM tagokként ennek a ha-
talmas kihívásnak a láttán? Törté-
nelmi elemzések alapján alapvető
különbséget tett az üldözések formái
(fizikai, illetve szellemi-ideológiai,
lélektani eszközök alkalmazása), va-
lamint a források, illetve az üldözést
végrehajtók között (állami-hatalmi,
vallási-hegemóniára törekvő, egy-
házi-intoleráns, ideológiai-ateista ere-

detű üldözések). Sokoldalúan, olykor
a nagyon brutális megnyilatkozásokat
sem leplezve, négy blokkra tagolta
előadását: a keresztyénüldözés kezde-
tei, Jézus és kora, majd a keresztyé-
nek helyzete a Római Birodalomban,
aztán a keresztyénségen belülről in-
dult üldözések, középkori máglya-
gyújtások pusztítása, s az inkvizíció
által elkövetett üldözéshullámok. De
szólt a reformáció elleni, majd a re-
formáltak közötti üldözésről is, az
első protestáns mártírokról, s napja-
ink döbbenetes jelenségeiről friss vi-
lágstatisztikák tükrében. Végül a
gyakorlati teendők között néhány
máris kéznél lévő lehetőségre hívta
fel a figyelmet.

DR. PHD BÉKEFY LAJOS
A KDNP PM KÜLÜGYI KOORDINÁTORA

A családok gyarapodását célzó határozatot fogadott el az Európai Néppárt. A
KDNP-t is magába foglaló jobboldali pártszövetség választmánya ellenszavazat
nélkül hagyta jóvá a családok védelmében és azok gyarapodásának érdekében
született tervezetet. A brüsszeli ülésen Surján László a vitában hangsúlyozta,
hogy egyedül az ún. hagyományos családmodell az, amely egyaránt szolgálja az
egyéneknek és a társadalom egészének az érdekét.

A szövegjavaslatot az előkészítés során a KDNP számos ponttal egészítette
ki, így a határozat már azt a családpolitikai gyakorlatot ajánlja a tagpártok fi-
gyelmébe, amelyet a Fidesz-KDNP kormány 2010 óta folytat. A KDNP fontos-
nak tartotta megemlíteni a dokumentumban azokat az intézkedéseket, amelyek
Magyarországon a gyermeket nevelő családok helyzetén jelentősen javítottak.
Így fordult a néppártiak figyelme a családi adókedvezmények kiterjesztése, a
gyermekgondozás anyagi támogatása és a családok törvényi védelme felé.

A családok gyarapodását célzó néppárti határozat arra hívja fel az EU politi-
kai testületeit és a tagországok kormányait, hogy együttműködve támogassák a
családokat segítő politikai gyakorlatok átvételét. Az EPP ezen felül arra kéri az
Európai Bizottságot, hogy a családokat segítő szervezetek anyagi támogatását is
biztosítsa. A határozat jelentőségét fokozza, hogy elfogadására a család fogal-
mának a magyar alkotmányba foglalását és a hasonló elveket leszögező horvát
népszavazás győzelmét követően és a kérdésről tartott szlovák népszavazás előtt
került sor. A nyugat-európai tagpártok támogatása világosan megmutatja, hogy
nem lehet a hagyományos család fogalmát valamilyen elavult, keleties modell-
nek tekinteni.

Budapest, 2015. január 26.

A KDNP javaslatára tartja követendőknek a hazai 
családvédelmi intézkedéseket az Európai Néppárt

A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli az igenek
győzelmét a szlovákiai népszavazáson

Üdvözöljük az igenek győzelmét a szlovákiai népszavazáson. A szlovák nép
tanúságot tett a közös keresztény értékekről és a normalitásról. Véleményük visz-
szatükrözi, amit Magyarország Alaptörvényébe foglalt a család védelméről.

Budapest, 2015. február 8.
Semjén Zsolt elnök, Kereszténydemokrata Néppárt

Bagdy Gábor a KDNP fővárosi elnöke

Megújult a Kereszténydemokrata Néppárt budapesti
szervezetének vezetése. A fővárosi választmány teljes
egységben meghozott döntésével Bagdy Gábort válasz-
totta a KDNP budapesti elnökévé.

Az új elnök korábban a párt országgyűlési képvi-
selője volt, a főpolgármester helyetteseként pedig folytatja az előző ön-
kormányzati ciklusban megkezdett munkáját Budapest vezetésében. A
fővárosi választmány döntése a KDNP helyi szervezeteiben zajló tiszt-
újítási folyamat fontos állomása.

Budapest, 2015. január 16.
Kereszténydemokrata Néppárt
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Tisztújítást tartott 
a II. kerületi IKSZ

Az elmúlt csaknem másfél évben a II. kerületi IKSZ
egykori és új tagjai minden energiájukat a „háromvá-
lasztásos” időszak kampányaira fordították. Sokakban
azonban ott élt a tettrekészség, hogy a nagy megmé-
rettetéseket követően kivegyék részüket a szervezet-
építésből is, amely egy élő, tevékeny csoport
megújításában nyilvánult meg.

Erre kötöttek
szövetséget az
ifjú keresztény-
d e m o k r a t á k ,
mikor január 22-
én megtöltötték a
helyi KDNP iro-
dáját. Az egykori
és új tagokon kívül több vendég is eljött, akik szívükön vi-
selik a II. kerületi alapszervezet sorsát. Az ülést megtisz-
telte jelenlétével többek között Hollik István, az IKSZ
elnöke, Kerényi Csaba, a II. kerületi KDNP elnökségi tagja,
Kovács Péter, az IKSZ szervezetépítéséért felelős alelnöke,
valamint Varga Adrienn a budapesti elnökség tagja.

A négytagú elnökséget egyhangúlag támogatta a tagság.
Vida Zoltánt elnöknek, dr. Mikula Klaudiát és Gerlach-
falvy-Hajós Rékát alelnököknek, Mészáros Márkot pedig
titkárnak választották meg. 

FORRÁS: IKSZ.NET

Kőrösi Csaba volt a Morus Kör vendége
A Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője, korábbi
ENSZ-nagykövet, Kőrösi Csaba igazgató úr volt a Morus Kör vendége február 3-án az Ég-
hajlat Könyves Kávéházban. A teltházas beszélgetés szakmai kérdéseit Sáhó Eszter, az IKSZ
Környezet és Energia Munkacsoportjának tagja tette fel. A beszélgetés házigazdája Pálfalvi
Milán, a Morus Kör szervezője, az IKSZ alelnöke volt.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
Környezet és Energia Munkacsoportja Áder
János köztársasági elnök bejelentése után üdvö-
zölte az új igazgatóság létrehozását, mert a kör-
nyezeti fenntarthatóság ezáltal is a figyelem
középpontjába került. Az együttműködés lehe-
tőségét keresve és egymás kölcsönös megisme-
réséért a Morus Kör az új igazgatót hívta
beszélgetésre.

Kőrösi Csaba bemutatkozójában elmondta,
miért választotta a diplomata karriert, milyen ál-
lomásokon keresztül vezetett az út az ENSZ-
nagykövetségig, és miért kezdett el foglalkozni
éppen a fenntartható fejlődés problémájával. 

A környezeti fenntarthatóságról az igazgató
leszögezte, hogy korunk egyik legégetőbb kér-
déséről van szó, amely akkor is érint minket, ha
nem veszünk róla tudomást. A fiatalság dönt
arról, hogy gazdaságunk, társadalmunk és kul-
túránk alakulását végre a saját kezünkbe vesz-
szük, vagy kockáztatva akár a katasztrófát is

csak sodródunk az eseményekkel. Elmondta:
Magyarország előtt különösen is nagy lehetőség
áll a környezeti fenntarthatóság területén. Ha-
zánk nemzetközi összehasonlításban is számot-
tevő tapasztalatokkal és technológiával ren-
delkezik, tudósaink és mérnökeink már kiemel-
ten foglalkoznak a vonatkozó területekkel. Áder
János tehát igazán jól időzített, hogy most, a glo-
bális tervek készítésének és egyeztetésének ide-
jén hozta létre az igazgatóságot.

FORRÁS: IKSZ.NET

A keresztényekért elsőként a keresztényeknek kell kiállniuk

Az utóbbi napok leginkább felka-
varó híre a Líbiában brutálisan ki-
végzett egyiptomi keresztények
ügye volt. Mi, fiatal keresztényde-
mokraták mélyen elítéljük és eluta-
sítjuk az erőszak, a vallásüldözés
minden formáját. Az ártatlan áldo-
zatok előtt fejet hajtunk, hozzátarto-
zóiknak részvétünket nyilvánítjuk.

Az Iszlám Állam szörnyű bruta-
litása azonban nem ezzel az ese-
ménnyel kezdődött Líbiában sem.
Az észak-afrikai országban a fegy-
vertelen keresztény dolgozók hely-
zete az elmúlt években romlott, a
keresztény templomok és sírok el-
leni támadások már 2012-ben el-
szaporodtak, 2013-tól pedig a ke-
resztények elleni célzott gyilkossá-

gok is elkezdődtek. 2014 februárjá-
ban hét egyiptomi keresztényt talál-
tak meggyilkolva a tengerparton
Benghazi közelében. December
végén egy kopt keresztény családot
kivégeztek Sirt-i lakásában. 2015 ja-
nuár elején jelentették be, hogy húsz
egyiptomi keresztényt elraboltak,
többségük Minya tartományból sze-
gény falvakból származik. Lefejezé-
sükről február 13-án jelentek meg az
első képek, 15-én pedig a sokak által
megismert videó.

Mindezek a kereszténység kez-
deti időszakának vértanúira és a 
huszadik század tömeggyilkos, val-
lásüldöző diktatúráira emlékeztetnek
bennünket.

Meggyőződésünk, hogy nyugta-
lan világunkban csakis a kipróbált,
stabil értékekhez való ragaszkodás

jelenthet támpontot az emberiség
számára. Nagyon fontos ezért hatá-
rozottan kiállnunk nyugati civilizá-
ciónk gyökerét jelentő keresztény
értékeink mellett.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy
a világban vallási meggyőződésü-
kért üldözött keresztény emberek 
érdekében elsősorban a többi ke-
reszténytől várható el határozott és
hiteles kiállás, ezért soha nem hagy-
hatjuk szó nélkül az ilyen jelensége-
ket. Rendkívül fontosnak tartjuk a
világ és Magyarország közvélemé-
nyének a jelenleginél szélesebb körű
tájékoztatását a világban napjaink-
ban tapasztalható vallásüldözésről,
hiszen egy probléma orvoslása a
probléma megismerésével kezdődik.
Különösen helytelennek tartjuk
egyes európai politikai erőknek a ke-

resztények védelme érdekében tör-
ténő intézkedések lassítására irá-
nyuló megnyilvánulásait.

A muszlim világ vezetőitől pedig
a terror elleni hatékonyabb együtt-
működést várunk el a hasonló esetek
elkerülése érdekében.

Különösen szép gesztusnak tart-
juk ugyanakkor, hogy Egyiptom-
ban az elnök parancsára templomot
építenek a 21 vértanú tiszteletére
az állam pénzén, hiszen korunk
problémáira nem találhatunk igazi
megoldást a világvallások közötti
békés együttélés és kölcsönös türe-
lem nélkül.

A hamvazószerda a nagyböjti
időszak kezdete. Ilyenkor alkalmunk
adódik a szokásosnál mélyebb el-
gondolkodásra keresztényi felelős-
ségünkről a nagyvilágban.

FORRÁS: IKSZ.NET

A TASZ megint politizál – nem kéne

Ezért mi fiatal kereszténydemokra-
ták támogatjuk az egyházi és civil szer-
vezetek által szervezett Házasság Hete
rendezvénysorozatot. Az értékes és
hasznos rendezvénysorozat most a li-
berális, magát jogvédő szervezetnek
hívó Társaság a Szabadságjogokért

(TASZ) céltáblája lett. A szervezet em-
beri jogi köntösbe bújtatva nyilván-
valóan a Házasság Hetének ellen-
rendezvényeként meghirdetette
Mondj igent! elnevezésű kampányát.
A kampányt bemutató leírásban így fo-
galmaznak: „Jogfosztottak lettek a ma-
gyar mozaik családok, azaz mindenki,
aki nem házasságban, hanem élettársi
kapcsolatban él, hiszen ők a kormány
szerint nem is minősülnek családnak”.

Jogvédő szervezetként azt bizo-
nyára a TASZ-nál is tudják, hogy az
Alaptörvény így fogalmaz: „A családi
kapcsolat alapja a házasság, illetve a
szülő-gyermek viszony.” Azaz a szülő-
gyermek kapcsolat okán mind a mo-
zaik családok, mind pedig az élettársi
kapcsolatban élők családnak minősül-
nek az Alaptörvény szerint. A TASZ
fent említett állítása ezért a jog tudatos
félreértelmezése.

Felháborítónak tartjuk, hogy a „to-
lerancia bajnokai” kirekesztő és hazug
ellenkampányt szerveznek a családot
és a házasságot értéknek megjelenítő
rendezvény ellen.

Felszólítjuk a TASZ-t, hogy jog-
védő szervezetként ne értelmezze félre
a jogszabályokat, és azt ne használja
fel politikai motiváción alapuló táma-
dásaihoz!

Budapest, 2015. február 13.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) számára a család alapvető érték és hisszük, hogy a családok megerősítése a nemzet felemelkedé-
sének és sikerének kulcsa.

HOLLIK ISTVÁN, AZ IKSZ ELNÖKE
NACSA LŐRINC, AZ IKSZ

MUNKACSOPORT VEZETŐJE
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Félúton

„Dante a pokol második körébe
helyezi mindazokat, que la ragion
sommettono al talento, vagyis akik a
vágynak rendelik alá a rációt. Örö-
kös, fekete vihar tépázza őket, a sza-
kadék fölött lebegnek, s mint hűvös
télben a seregélyek, hosszú, sötét so-
rokat alkotva, köröznek-köröznek az
érzelmes, bűnhődő lelkek. Alapvető
romanticizmusunk árulkodó jele,
hogy amikor a szemünk előtt látjuk,
hogy egymásba karolva halad Paolo
és Francesca, s fekete madárként sze-
lik át a háborgó homályt, átterjed
ránk az elragadtatásuk, és szeretnénk
követni őket végzetes útjukon, mi-
közben saját hátunkon érezzük a po-
koli szélvihar ostorcsapásait.
Pontosan úgy, ahogy magával ra-
gadja a kisfiúkat a menetelő regi-
ment üteme, mire maguk is beállnak
a járdán formálódó csapatba.

A romantika felszabadította a
bennünk lakozó érzelmi teremtmé-
nyeket. Az érzéseknek ez a szentesí-
tése az oka például annak, hogy 1800
után megjelent az irodalomban két –
korábban teljesen hiányzó – csodás
tulajdonság: a szín és a hevület. (...)
Akik ma írunk, mind e két félisten-
nek a többé-kevésbé hű unokái va-
gyunk. (...)

De az érzések szentesítésének
első szakasza, a szigorúan vett ro-
mantika nem volt kielégítő. Mint már
említettem, jogot követel, de megfe-
ledkezik az azzal járó kötelezettség-
ről, s e nélkül minden jog
igazságtalan és meddő. A művészet-
ben mindenkinek szíve joga, hogy
kifejezze, amit érez. Helyes, de csak
akkor, ha a kötelességét is érzi.

A művészetben és a politikában is
csak átmeneti értéke van a felszaba-
dításnak, amint elvezet egy tökélet-
len rendből egy tökéletesebb rendbe.
A politikai liberalizmus az ancien ré-
gime-től, egy igazságtalan rendszer-
től szabadította meg az embereket,
ezért bizonyos minimális jogokat kö-
vetelt minden halandónak. Ha meg-
marad ebben az átmeneti állapotban,
aminek csak egy múltbeli elnyomó
rend tagadásaként van értelme, az
olyan, mintha félúton táborozna le.
Innen származik minden mai de-
mokratikus intézmény átmeneti, szo-
katlan jellege. De tovább kell lépni,
és létre kell hozni a nouveau régime-
et, az új társadalomszerkezetet, az új
hierarchiát. Nem elég törvénybe fog-
lalni minden közös, minimális jogot,
hisz sötétben minden tehén fekete:
szükség van megkülönböztető, ma-
ximális jogokra, hierarchiára is. A vi-

lágot ma nyugtalanító sok válság
mind arra kell, hogy ösztönözze a
társadalmat, hogy megszervezze az
új arisztokráciát.

Ugyanígy a romantikának az az
elképzelés a legalapvetőbb elve, mi-
szerint az érzelmek mélyebben fek-
szenek az emberi lélekben, mint a
múltban kizárólagos erőként számon
tartott ész és akarat, és hozzájuk ha-
sonlóan képesek rendet, szabályt,
hierarchiát, röviden: kultúrát alkotni.
Ebben az értelemben ma mindany-
nyian romantikusok vagyunk, jóma-
gam pedig végtelenül az vagyok.
Amikor Dante aláveti a ragiónt az ér-
zelemnek, az intellektuális rációra
utal. Csakhogy létezik érzelmi ráció
is, a pascali raison du coeur, ami
azért, mert a szívből ered, semmivel
se kevésbé rációszerű, mint az
előbbi társa. Ennek a feltárása és ki-

dolgozása korunk nagy feladata,
amit Comte már megsejtett az orga-
nisation des sentiments felvetése-
kor.

A felszabadító jellegű, első ro-
mantikát egy második követi, mely
évekkel ezelőtt már kisarjadt a mű-
vészetben, s a kiválasztás és a hie-
rarchia a jelszava. Így hát egyáltalán
nem közömbös számunkra, hogy mi
tetszik és mi nem ... (...).  Szembe
kell szállni az ízlésanarchiával,
mely mélypontra juttatta az európai
érzékenység szintjét.”

José Ortegay Gasset: Regény,
színház, zene  

A spanyol filozófus 1921-ben ve-
tette papírra a fenti sorokat, ame-
lyeket többekkel együtt beteljesült
próféciaként kedvtelve szoktunk
idézni a felismerés pillanataiban,
olyankor, amikor a sorok között ma-
gunkra ismerünk, felfedezzük a
közös vonásokat, amikor egy röpke
másodpercre megszűnik tér és idő,
hogy egyben és egyszerre láthassuk,
érezhessük meg a dolgokat: múltat,
jelent, jövőt, magunkat és másokat. 

Az 1800-as évek romantikus for-
radalmát a polgári kultúra, a polgári
erények egy új társadalmi struktúra
felépítése, megalkotása követte,
megteremtve a jogok mellé a köte-
lességet,  felébresztve az érzelmek
kifejezésével járó felelősségtudatot,
létrehozva a stabilitáshoz szükséges
hierarchiákat (értékek, képességek,
teljesítmények, pozíciók).

1989 őszén a berlini fal leomlá-
sával kezdetét vette a kommuniz-
mus bukása. Az egész világ feszült
figyelemmel követte a megállítha-
tatlan események láncolatát, majd
kitörő örömmel üdvözölte a szabad-
ságot, azt gondolván, hamarosan
felépül egy jobb világ, beköszönt a
jólét, az igazság, a világbéke stb.
Beköszöntött? Kinek, hogy. Attól
függően, hogy mennyire volt képes
elvégezni azt a bizonyos építkezést

(megkülönböztető maximális jogok,
új hierarchia, új társadalomszerke-
zet stb.).

Mostanság, aki nyomon követi a
magyar és nemzetközi közbeszédet,
sőt valószínűleg még azok  is, akik
nem igazán, sokszor hallják, hallhat-
ják, hogy bezzeg akkor! Magyaror-
szág igazi mintaország volt! A
régióban a legsikeresebb!  Elsőként
teremtettük meg a demokratikus in-
tézményeinket, elsőként nyitottuk
meg a piacunkat és most...?! 

A magyar politika baloldali fele
és az őt támogató szellemi közeg saj-
nos fejben is csak a felszabadításig
jutott el és azóta is ott vesztegel,
örökké a minimális jogot, a még több
jogot (Felelősséget ne firtassuk!)
mindenkinek nótát fújja, és ezzel
egyidőben örökké és állandóan fel-
szabadít valami alól.  Sajnos ehhez a
félúton ragadt ostobasághoz a ma-
gyarországi baloldalnak „megada-
tott” egy kulturális hegemónia és
majd a teljes nyilvánosság, bő ti-
zenöt-húsz éven keresztül. Nem
csoda hát, hogy ilyen-olyan hatás-
fokkal folyamatosan képes akadá-

lyozni, démonizálni minden olyan
törekvést, amely a továbblépést segí-
tené. Hosszan sorolhatnánk mi min-
dennel és hogyan tette és teszi
mindezt, az 1998-2002-es polgári
kormányzás ellen elkövetett gán-
csoskodásoktól, bűnöktől kezdve –
megbélyegzés, hazugságok, lejáratá-
sok, tudatos megosztás – a kötcsei
beszéd fogadtatásán át a napjainkat
izgalomba tartó vádaskodásig. (Ele-
gendő ha csak az értékek, teljesítmé-
nyek, bizonyos pozíciók, illetve azok
megteremtésére tett igyekezetek fo-
lyamatos lejáratására gondolunk.) 

Az elmúlt héten hazánkba látoga-
tott Angela Merkel, minek kapcsán
újfent felerősödtek a kormánnyal, a
kormányzással kapcsolatos szokásos
kritikák, és a felháborodás a minisz-
terelnök által többször megfogalma-
zott  és a találkozón újfent meg-
erősített kétségeit illetően a liberális
demokrácia kapcsán. Ha szétnézünk
a világban, nem jelenthetjük ki nyu-
godtan, hogy nincs semmi okunk az
aggodalomra. Az átmenet érzése
nem pusztán hazánkat jellemzi. Sok
európai nemzet újfent a felszabadítás
után vágyakozik, egyre gyakrabban
mutatkoznak meg az anarchia jele
(politikától való elfordulás, szélsősé-
gek térnyerése, erőszak stb.). Úgy
tűnik, hogy a rend, amit egykoron
felépítettünk (értékek, teljesítmé-
nyek, fontosság, pozíciók) veszen-
dőben van.

A posztmodern után sokan tűkön
ülve vártuk már az új romantikát,
ami meg is érkezett, velünk van már
egy jó ideje, sőt a felszabadító hul-
lám után már a második fordulót ta-
possuk. Ortega azt írja, az érzelmek
mellett abban a bizonyos második
fordulóban meg kell jelennie a fele-
lősségnek is. Mi viszont ennek a fele-
lősségnek vajmi kevés  jelét látjuk.
Érzelmeink újra és újra elragadnak.
Számunkra az érzelem rációja több-
nyire ismeretlen fogalom. Alacsony-
rendű ösztönöknek, sugalmazásoknak
hódolunk. Mindegy mit hallgatunk,
mit nézünk, mit mondunk. Érzelme-
ket akarunk! Elárasztanak bennünket
a hatásvadász képek, az erős, ütős
mondatok, a müllerpéterek, a giccses
történetek, és mi akarva, akaratlanul
együtt menetelünk Paoloval és Fran-
cescaval a pokol felé, mert képtele-
nek vagyunk elengedni őket, és
kintről, kellő távolságból átélni,
megcsodálni a vonulásukat.

Meddig tart, meddig tartható
vajon ez az átmenet, és vajon mi felé
haladunk? Hová és meddig ragad-
hatnak el vajon heves, állandóan ki-
törésre kész érzelmeink?

FORRÁS: MARKER

„A magyar politika baloldali fele 
és az őt támogató szellemi közeg sajnos
fejben is csak a felszabadításig jutott el 

és azóta is ott vesztegel, örökké
a minimális jogot, a még több jogot 

(Felelősséget ne firtassuk!) 
mindenkinek nótát fújja, és ezzel 
egyidőben örökké és állandóan 

felszabadít valami alól.”
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„Il”
A múlt évszázad közepén, mikor

Nyugat kommunista pártjai fényko-
rukat élték és meghirdették 
a hidegháború legsúlyosabb szaka-
szában, hogy „ha a szovjet csapatok
az ellenség üldözése közben orszá-
guk földjére lépnek, felszabadító-
ként fogják fogadni őket”. Sztálin
éppen súlyos nyelvészeti problé-
mákkal küzdött. A Béketábor saj-
tója, így a Szabad Nép is közölte,
hogy Sztálin elvtárs áruló nyelvé-
szeti iskolákkal szemben döntött
abban a kérdésben, hogy a nyelv al-
építményhez, vagy a felépítmény-
hez tartozik-e?

Azt ugyan nem magyarázták
meg az elvtársak, hogy mi az alépít-
mény és mi a felépítmény és miféle
„nyelvről” van szó, de a sajtóban, a
szemináriumokon és a Szabad Nép-
órákon hetekig erről volt szó.

Sajnos már nem emlékszem rá
hatvanöt év távlatából, hogy a
nyelv az al- illetve felépítményhez
tartozik-e, mégis most ez a história
jutott eszembe, amikor a Nyugat
elvtársainak unokái az „-il” fosztó-
képző jelentésével foglalkoznak.
Szerencsére talán nem tudnak Sztá-
lin nyelvészeti bravúrjáról. Mert
egyébként azonnal magához a nagy
Sztálinhoz hasonlították volna.

A miniszterelnök tusnádfürdői
beszéde még így is kétféle kötöz-
ködésre szolgál alkalmul. Az egyik
maga a nagy szent tehén, minden
demokráciák netovábbja, a liberális
demokrácia. A másik, egy fosztó-
képző, az „il”, amely jelzi, a kor-

mány nem hisz annak mindenható-
ságában. Mintha csak egyféle de-
mokrácia létezne, minden egyéb
politikai rendszer alacsonyabb
fokon állna. Holott sokféle teljes ér-
tékű demokrácia létezik. Ilyenek
például a kereszténydemokrácia,
vagy a szociáldemokrácia, amelyek
számos országban bizonyították-bi-
zonyítják létezésükkel, hogy a libe-
ralizmus csak egyik, lehetséges, de

nem kizárólagos formája a modern
demokráciáknak. 

Sőt, maga a szó már az ókorban
is létezett és az akkori viszonyok
között megfelelt elnevezésének. Ha
tehát egy politikai vagy állami
rendszer ilyen vagy olyan demok-
ráciának nevezi magát, példa rá a
„demokráciák” gyűjtőnév haszná-
lata, bizonyítja, hogy többféle de-
mokrácia is létezhet egymás
mellett, egyenjogúan.

Más a helyzet az „il” fosztókép-
zővel, ha a liberálishoz ragasztjuk.
A liberális szónak ugyanis többféle
jelentése van, ellentétben a libera-
lizmussal, amely egyféle politikai
és gazdasági ideológiát jelent. A li-
berális ugyanis nemcsak politikai
meggyőződést, hanem emberi ma-
gatartást is jelent átvitt értelemben.
Liberális lehet egy keresztény, sőt
katolikus ember is, ha türelmes

másféle, szigorúan megkövetelt
emberi magatartásokkal szemben.
Gondoljunk a manapság elszaporo-
dott családi vagy születéskorláto-
zási vitákra. De liberális lehet egy
kommunista is, a pártállami ortodo-
xia kérdésében. Sőt, liberális lehet
még egy liberális demokrata is, ha
elfogadja, hogy más is lehet de-
mokrata és szépen beáll – fölényes-
kedés nélkül – a többi lehetséges
demokraták közé a sorba. Mert a

demokrácia lényege, hogy nem
lehet kisajátítani és másokat le-
szólni, kizárni. 

A il-lel kapcsolatban azonban
merülhetnek fel kétségek. Ugyanis
az „il” nem csak egyszerűen fosz-
tóképző. A használatban egy pejo-
ratív képzet tapad hozzá. Például
il-logikus, vagyis logikátlan. il-le-
gális, vagyis törvénytelen. il-legitim
vagyis szabálytalan, törvénytelen.
il-luminált, vagyis zavaros. részeg,
homályos. Csupa l-hangú szavak
kapcsolódása az in-nel, illetve il-lé
hasonult fosztóképzővel, ahogy vi-
szont itt maradt az in-aktív, in-diffe-
rens, in-dolens, ugyancsak pejoratív
kifejezésekben.

Visszatérve házunk tájára, talán
jobb lett volna egy kicsit tovább
gondolkozni a jelenlegi politikai
irányzatot és gyakorlatot jellemző
kifejezésen. A negatív, ez meg ez
nem helyett egy pozitívumot kife-
jező szóval.

A Fidesz elnevezés valamikor
fiatal demokratákat jelentett. Az-
után a szó latin azonossága alapján
alakult hűséggé. A fiatalság és a
hűség egyaránt pozitív tartalmak.
Az illiberális, különösen nyugati
fülekben könnyedén hangozhat,
hogy nem liberális, vagyis türel-
metlen, egyszerűen csak azért, mert
fülükben az illiberális nem azt je-
lenti, hogy nem szeretjük a libera-
lizmust mint politikai irányzatot,
hanem azt, hogy türelmetlenek va-
gyunk más ideológiákkal szemben.
Vagyis in-toleránsak.

Amiben minden oldalon egy-
aránt van igazság.

D-Y O

Vejkey Imre elmondta: azt szeretnék, ha
az iskolák megemlékeznének március 27-
én, a fejedelem születésnapján, és valóban
zarándokhely lehetne a kassai dóm, ahol II.
Rákóczi Ferencet örök nyugalomra helyez-
ték. Támogatni szeretnék a Rákóczi-féle
szabadságharc kutatását is, fontosnak tart-
ják, hogy ezt az időszakot is megfelelően
megismerjék a mai fiatalok. Mint mondta,
bízik abban, hogy a határozati javaslatot
gyorsan, még februárban el tudják fogadni,

és már idén megemlékezéseket tarthatnak.
Három politikus a tavaszi ülésszak

kezdete előtti héten terjesztette be javas-
latát arról, hogy nyilvánítsák emléknappá
március 27-ét, a fejedelem születésnapját.
Semjén Zsolt és Vejkey Imre keresztény-
demokrata, valamint Lezsák Sándor fide-
szes honatya indoklásukban a magyar
történelem egyik legnagyobb alakjának
nevezik II. Rákóczi Ferencet, aki 
Magyarország állami önrendelkezéséért
vívott harcának vezéralakja volt a 18. szá-
zad elején.

Legyen emléknap Rákóczi születésnapja

„Más a helyzet az „il” 
fosztóképzővel, 

ha a liberálishoz ragasztjuk. 
A liberális szónak ugyanis 

többféle jelentése van
ellentétben a liberalizmussal,

amely egyféle politikai 
és gazdasági ideológiát jelent.”

– Folytatás az 1. oldalról –
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– Folytatás az 1. oldalról –

A kormány előtt a családi csődvédelemről szóló javaslat

A javaslatot, amely megóvja a le-
csúszástól azokat a családokat, ame-
lyek nehéz helyzetbe kerültek, de van
némi jövedelmük, „hosszan és alapo-
san” egyeztették, a Magyar Nemzeti
Bankkal, szakmai és civil szerveze-
tekkel egyaránt – közölte a frakció-
vezető.

Az érintettek csődbiztos bevoná-
sával és a pénzintézetekkel együtt-
működve ütemezhetik át a tartozást,
elérve, hogy ne kerüljenek a végre-
hajtók karmai közé – mutatott rá, ki-
térve  arra is, hogy az igazságügyi
miniszter azon az állásponton van,
hogy ez a lépés folytatása a devizahi-
teles-probléma megoldásának. A
KDNP úgy gondolja, ez igaz, de a
bajba jutott, nehéz helyzetben lévő
családoknak nyújtott támogatásoknak
is eszköze lehet a családi csődvéde-
lem intézménye.

A kereszténydemokrata frakcióve-
zető közölte, hogy a bírósági végre-
hajtás területén szükséges válto-
ztatásokat már az előző ciklusban
kezdeményezték, és akkor törvény-
módosítás is született. Ennek folyta-
tása várható – jelezte, hozzátéve: a
tárca vezetője máris kinevezett egy
miniszteri biztost a végrehajtói ka-
mara élére, aki igyekszik rendet
tenni. Reményének adott hangot,
hogy a törvénymódosítás segítségé-
vel egy olyan magatartás alakul ki a
végrehajtók körében, ami nem csu-
pán törvénytisztelő, de az emberi
méltóságot is tiszteli, és nem fordul-
hat elő, hogy a padlóra került ember-
ekbe még bele is rúgnak.

Rogán Antal, a Fidesz frakcióve-
zetője ezzel kapcsolatban kiemelte:
év végéig szeretnének rendet ezen a
területen, nem elégedettek ugyanis a
kialakult helyzettel. Átlátható, tisz-
tességes, az emberi méltóságot figye-
lembe vevő eljárásokra van szükség.
Nem akarnak államosítani, de állami
felügyelet kell, amihez jogszabály-
módosítás szükséges. A vonatkozó ja-
vaslatot az Országgyűlés nyár előtt
meg kívánja tárgyalni és el is kívánja
fogadni – jelezte.

Harrach Péter szerint látszanak a
szegénység elleni küzdelem eredmé-
nyei, 2014-re minden jövedelem-
egyenlőtlenségi mutató javult. A
konkrét kormányzati intézkedések
közül kiemelte a közmunkaprogra-
mot, a rezsicsökkentést, a devizahite-
lesek problémáinak megoldását és az
ingyenes gyermekétkeztetést. Szóvá
tette, hogy az ellenzéki pártok kam-
pánytémává tették ezt a területet.

Harrach Péter azt mondta, aki
ügyes és akar dolgozni, az ma is tud,
aki talán kevésbé ügyes és csak kicsit
akar dolgozni, az majd fog tudni dol-
gozni, ha másként nem, a közmunka-

programban. Ugyanakkor meg kell
teremteni a lehetőséget arra, hogy a
családi asztalnál a vesztesek is helyet
foglaljanak, ennek meglesznek az
eszközei – jelezte.

A menekültügyről szólva kie-
melte: különbséget kell tenni az éle-
tükben veszélyeztetett és az illegális,
megélhetési bevándorlók között. Ők
nem előbbiek ellen akarnak fellépni,
de látni kell, az európai gyakorlat ön-
pusztító. Európa jövőjéről van szó,
ami veszélyben van – jelentette ki.

Kérdésre válaszolva Rogán Antal
azt mondta, első olvasatban tárgyal-
tak az oktatás és a szakképzés kérdé-
séiről. Megállapították, hogy az
általános iskolai képzés színvonalá-
val komoly gond lehet, ugyanis a
szakképzésbe érkezők közel 40 szá-
zaléka nem tud szakmát szerezni, a
gimnáziumoknál pedig mintegy 30
százalékos a lemorzsolódás. Magyar-
ország nagyon jól áll az unióban a 
fiatalok munkanélküliségi adatait te-
kintve, de időben kell lépni, hogy ez
a helyzet ne változzon.

A képzési időtartam meghosszab-
bításának akkor látják értelmét, ha a
tartalom megváltozik. Ugyanakkor
más megoldásokat is mérlegeltek, és
azt kérték a kormánytól: a problémát
úgy kell kezelni, hogy az általános is-
kolai képzés színvonala javuljon, és
csökkenjen a leszakadók aránya.

Több megoldási javaslatot kell ki-
dolgozni, erről még ebben az évben
egyeztetni kell a pedagógusszerveze-
tekkel és a szülőkkel. A következő
tanévre vonatkozó törvényalkotási
kötelezettség biztosan nincs, ez azt
követően lesz lehetséges. A kérdésre
a szeptemberi kihelyezett frakcióülé-
sen térnek vissza.

Harrach Péter hozzátette: a kilenc
évfolyamos képzésről a KDNP-t nem
sikerült meggyőzni. Elsősorban nem

strukturális, hanem tartalmi változá-
sokra van szükség – mondta, és példa-
ként a pedagógus-továbbképzést és a
Nemzeti alaptanterv módosítását em-
lítette. Hozzátette: a pedagógusbére-
ket „csodálatosan megemelték", de a
Klik-en belül a „lövészárkok harcosai-
nak" fizetésemelésére is szükség van.

Rogán Antal megjegyezte: ebben
a kérdésben nincs ellentét, Pokorni
Zoltán és Hoffmann Rózsa vélemé-
nyét hosszasan megismerhették, és
mind a kettőben vannak méltányo-
landó pontok.

Rogán elmondta, Orbán Viktor
miniszterelnökkel egyetértésben kép-
viselik, hogy számukra a következő 3
évben a legfontosabb a bérből és fi-
zetésből élő emberek helyzetének ja-
vítása, segély helyett munkát kell
adni az embereknek, „törekedünk a
teljes foglalkoztatásra”. Fontosnak
tartják, hogy fenntartsák a rezsicsök-
kentés eredményeit, „és ha lehet,
folytassuk is azt, Brüsszel bármilyen
törekvésével szemben”. Ehhez, mint
mondta, szükség van a nemzeti köz-
műszolgáltatóra, ami márciustól
indul a Főgáz alapjain gázszolgáltató
profillal, egy év múlva pedig villa-
mosenergia-szolgáltatói profillal
bővül.

Mint a Fidesz-frakció első embere-
ket elmondta, ki kell segíteni az em-
bereket az adósrabszolgaságból, le
kell számolni a deviza-jelzáloghite-
lek korszakával, erre a későbbiekben
részletesen is kitért. Mint mondta, a
kormányzat általuk megismert szán-
déka szerint alacsony inflációra tö-
rekszik, és prioritást élvez a
munkahelyvédelmi akcióterv is, ami-
ben segíti a kabinet a kis- és nagy-
vállalatokat egyaránt.

Szerinte önálló és független gaz-
daságunknak köszönhetően szuverén
a külpolitikánk is. „Nem mások érde-

keit követjük, hanem a magyarok ér-
dekeit vesszük figyelembe”, ezért
szorosan összekapcsolódunk a néme-
tekkel, akikkel érdekezonos a külpo-
litikánk, „a német külpolitikával
összehangoltságra törekszünk”, és
mivel a legnagyobb gázellátónk
Oroszország, „stratégiai kapcsolatot
kell ápolni Oroszországgal”, tehát
folytatjuk a keleti nyitás politikáját is
a Távol-Kelet felé.

A bevándorlásról szólva hangsú-
lyozta: a megélhetési bevándorlás
tendenciái rendkívül aggasztóak Ma-
gyarországon, tavaly 40 ezer fölé
emelkedett a menedékkérők száma,
de csak most januárban már 10 ezer
fölött van azok száma, akik mene-
dékkérelmet nyújtottak be. Ha ez így
folytatódik, hamarosan 100 ezer 
fölött lesz a számuk – figyelmezte-
tett. Ezért a Fidesz kinyilvánította:
Magyarország kapuit be kell zárni a
megélhetési bevándorlók előtt. „Nem
tudunk nekik biztosítani munkahe-
lyet”, amíg munkanélküliség van, a
magyaroknak kell a munkahely.
Megoldási javaslatként elmondta:
mindenképpen konfliktusba kerülünk
a bevándorlást támogató Brüsszellel,
ezért nemzeti konzultáció indul a be-
vándorlásról. A konzultációs íven
kérdés lesz az őrizetbe vétel, az el-
lenőrzésben tartás, illetve a visszato-
loncolás kérdése, ezek azok a
kérdések, amelyekben fel tud lépni a
kabinet. Eddig csak az őrizetbe vétel
lehetőségével élt a kormány, de az
EU már ezt is kifogásolta. „Mi azt
gondoljuk, hogy ezzel szemben 
Európa érdeke a megélhetési beván-
dorlás megszüntetése. Nemzeti meg-
oldást kell alkalmaznunk, ezt a célt
szolgálja a nemzeti konzultáció.” A
politikai bevándorlókra, mint
mondta, a genfi egyezmény értelmé-
ben másként tekintenek.
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A Fidesz-KDNP győzelme biztos volt, 
de a mértéke nem

A szabad vasárnap fellendítheti a szabadidő-turizmust

A tavaszi ülésszakban az Országgyűlés elé kerülhet a kormánypárt családi csődvédelemről szóló javaslata – mondta Harrach Péter, a Keresztényde-
mokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője az MTI-nek adott évértékelő interjújában. A választási sikerekről szólva kifejtette: a kampányban az el-
lenzék rossz témát választott, a demokrácia hiányáról szóló kritikát. A magyar választóknál nem voltak sikeresek. A Fidesz-KDNP győzelme biztos volt,
de annak mértéke nem. Ilyen értelemben a kétharmados többség meglepetés volt.

A szabad vasárnap új lehetőséget teremt a turizmusban és a szabadidőiparban: fellendítheti a turisztikai szolgáltatók forgalmát – hívta fel a figyelmet
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) turizmusért felelős helyettes államtitkára több érintett intézménnyel, szervezettel tartott közös sajtótájékoz-
tatóján január 27-én Budapesten.

Harrach Péter az ősszel tapasztal-
ható népszerűségvesztéséről azt
mondta: a ciklus első felében minden
kormánypártnak csökken a népszerű-
sége. Jelen esetben ennek még két
okát látja: a népszerűtlen intézkedé-
sek, amelyek szükségszerűsége kü-
lönböző és a szervezet lejárató akciók.
Ezek intenzitása látható, végrehajtói
ismertek, megrendelői sejthetők. A
tüntetések jelszavai egybevágnak a
baloldal megváltozott stratégiájával.
Azt sulykolják, hogy a jobboldali po-
litikusok gazdagodnak, a nép pedig
szegényedik. Ennek érdekében nem
riadnak vissza a tények meghamisítá-
sától sem.

A KDNP alelnöke a vitatható in-
tézkedések között említette az inter-
netadót. Nem azért, mintha szerinte
ezt az adónemet az érintett cégek nem
tudnák megfizetni, hanem azért, mert
a polgárok úgy értelmezték, hogy az
internethasználókat terheli. Azért nem
volt bölcs húzás – jegyezte meg, hoz-
zátéve ebben a ciklusban ez a kérdés
már nem kerül napirendre.

Arról, hogy mennyiben folytat az
eddigieknél konfrontatívabb politikát
a kormány, azt mondta: az irány vilá-
gos, ennek mentén kell törvényeket
hozni. Adott esetben ezek konfrontá-
ciót eredményeznek. Ezt vállalni kell.
Az öncélú konfrontációnak természe-
tesen nincs értelme. Mivel a minisz-
terelnök nemcsak bátor, de józan is,
ettől a jövőben sem fél – mondta.
Ugyanakkor megjegyezte: sem az in-
ternetadó ötletének, sem az M0-s fize-
tőssé tételének nem tud örülni.

Harrach Péter a tervezett drogtesztről
úgy vélekedett: ha abból indulunk ki,
hogy a kábítószer-fogyasztás igen ko-
moly probléma Magyarországon, külö-
nösen a fiatalok körében, akkor
valamilyen megoldást találni kell ennek
csökkentésére. A felvázolt javaslatot csak

módosításokkal tudja a KDNP elfogadni
– jelezte, hozzátéve: a gyermekek eseté-
ben például meg kell fontolni a szülői
hozzájárulás szükségességét.

Arról, hogy a politikusokat és az új-
ságírókat is alávetnék ilyen vizsgálatnak,
azt mondta: előbbieknek vállalniuk kell,
hogy elsőként állnak be a sorba, de az új-
ságíróknál más a helyzet. Nehéz meg-
magyarázni, miért pont ők kerülnének
ebbe a körbe. Ahogy azt is nehéz feltéte-
lezni, hogy egy komoly véleményfor-
máló saját hitelessége érdekében ne
vállalná fel önként a tesztet. Várják a
végleges előterjesztést – tette hozzá.

A devizahitelesek megsegítésének
elhúzódásáról Harrach Péter azt
mondta: a probléma súlyos volt, a
megoldás sürgető. Az ország válságos
helyzete, a pénzügyi stabilitás hiánya
nem tette lehetővé a probléma korábbi
kezelését. Ilyen nagy lépést, ami a
pénzintézetek ellenállását váltotta ki,
csak egy megerősödött ország volt

képes végrehajtani. Nem kétséges, az
ellenünk irányuló mai támadások hát-
terében is részben ez áll – jelentette ki.
A végső rendezést az idén elfogadott
három törvény, a jövőt rendező fair-
bankokról szóló negyediket több 
intézkedés előzte meg – a végtörlesz-
tésről az eszközkezelőről és az árfo-
lyamgátról szóló. A végeredmény a
törlesztőrészletek 25-30 százalékos
csökkenése.

A vasárnapi pihenőnapról szóló
jogszabályról azt mondta: a törvény
alapgondolata, hogy az általános pihe-
nőnapon ne kelljen dolgozni, a család
minden tagja legyen együtt. Az eredeti
elképzelésünk nem változott, ha erre a
gazdaság további erősödése lehetősé-
get ad, minden magyar munkaválla-
lóra – természetesen a szükséges
kivételekkel legyen érvényes, hogy ne
dolgoztassák őket vasárnap. Ezt
előbb-utóbb kezdeményezni fogják, és
ahogy most, kivárják a megvalósítást.

Az elbocsájtásokra és a bérkiesé-
sekre vonatkozó félelmekre úgy rea-
gált: minden változásnál megszólal a
riogatók kórusa, később bebizonyoso-
dik, hogy nem volt igazuk. Különben
is a munkaadók egy része jobban
tenné, ha azon törné a fejét, hogyan
tudna tisztességesebb bért és kevesebb
túlmunkát adni az alkalmazottainak –
fogalmazott és közölte: szükséges
lenne a Munkaügyi Főfelügyelet tevé-
kenységének fokozása.

Harrach Péter elmondta: a tavaszi
ülésszakban várhatóan benyújtják a
családi csődvédelemről  szóló javasla-
tukat. Az egyeztetések lezajlottak, a
jogszabály elkészült, a Miniszterel-
nökség asztalán van. Lényege, ha egy
család nem képes törleszteni, viszont
úgy ítélhető meg, hogy a jövedelmük
mértéke, vagyoni helyzetük, életfor-
májuk megváltoztatása és a pénzinté-
zet bevonásával törlesztőrészletük
átalakítása lehetővé teszi a további
törlesztést, akkor egy csődbiztos se-
gítségével rendezhető a helyzetük. Az
önkéntesség természetesen feltétel –
mutatott rá a jogszabály lényegére.

Az egyházügyi törvényről azt
mondta: két eset lehetséges, vagy a
legszükségesebb módosításokat hoz-
zák meg a brüsszeli kifogások alapján,
vagy előveszik a KDNP eredeti, egy-
házakkal egyeztetett javaslatát. Arról,
hogy ez átmehet-e, azt mondta: az a
változtatási „buzgalom”, ami koráb-
ban jelentős változásokat eszközölt,
mára csökkent, most a körülmények
miatt elfogadható lehet az eredeti. A
német modell számunkra nem jó példa
– erősítette meg.

A két párt viszonyát a frakcióve-
zető működőképesnek nevezte, hoz-
zátéve: ez sikeres konstrukció, a
választások egymás után bizonyítot-
ták, hogy a Fidesz-KDNP szövetsége
eredményes. Értékrendjükben és a
gyakorlatban is össze tudják hangolni
a törekvéseiket – mondta.

FORRÁS: MTI

Ruszinkó Ádám azt mondta, a szállodaiparban
és a vendéglátásban dolgozók, azaz a turisztikai
szakma egyetért a pihenőnap bevezetésével, a sza-
bad vasárnap ugyanis a szabadidő-turizmus fellen-
dülését vetíti előre. Kitért arra, hogy az ágazatban

dolgozók – a munkavállalók mintegy 11 százaléka
– felkészültek a megnövekvő forgalom kiszolgálá-
sára.

A kormány alapvető célja az emberek életminő-
ségének javítása, amelynek több fontos tényezője
van, köztük a magasabb jövedelem, amiből egyre
több pénz marad a családoknál – mondta, hozzá-

téve: az életszínvonal javulá-
sának másik fontos tényezője,
hogy minél több szabadidő
álljon az emberek rendelkezé-
sére, amelyet a családok tar-
talmas, közös programokkal
tudnak eltölteni.

FORRÁS: MTI
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Cél: a diaszpóra magyarságának megszólítása
Folytatódik a diaszpóra magyarságának megerősítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Program – jelentette be Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára január 27-én a fővárosban. Gaal Gergely, a program koordinátora kiemelte: nagyobb hangsúlyt kap az unió, és elsősor-
ban azon országok, ahol a tagállamok diaszpóraszervezetei jelen vannak.

Potápi Árpád János a sajtótájékoz-
tatón elmondta: idén ismét száz fiatal
utazhat öt kontinensen a diaszpóra
magyar közösségeihez. Mindenkire
számítanak, a programnak felső kor-
határa nincs, és arra is lehetőség van,
hogy a korábban már kint járt fiatalok
térjenek vissza a közösségekhez – je-
lezte az államtitkár.

A program célországai bővültek,
az új helyszínek között szerepel Cip-
rus, Görögország, Olaszország, Por-
tugália és Spanyolország.

Potápi Árpád János reményei sze-
rint a program segítségével talán meg-
állíthatók, adott esetben vissza is
fordíthatók az asszimilációs folyama-
tok ezen közösségeknél.

Gaal Gergely, a program koordiná-
tora kiemelte: a külhoni szervezetek
kérésének eleget téve változásokról

döntöttek. A
déli féltekén a
májustól ok-
tóber végéig,
az északin au-
g u s z t u s t ó l
2016. május
végéig tartó
i d ő s z a k o n

belül legfeljebb kilenc hónapig tart
majd a kint tartózkodás. Nagyobb
hangsúlyt kap az unió, és elsősorban
azon országok, ahol a tagállamok di-
aszpóraszervezetei jelen vannak.

Jelezte: március 9. és 27. között
hallgatják meg a pályázókat, a kiérte-
sítéseket pedig április 5-éig várhatják
a jelentkezők.

A programra a 20. évét betöltött,
büntetlen előéletű magyar állampol-
gárok jelentkezhettek február 27-ig,
akik legalább középfokú végzettség-
gel rendelkeznek, kiemelkedő és a

magyar diaszpóra számára kiválóan
hasznosítható a szakmai felkészültsé-
gük és/vagy közösségszervező, ha-
gyományőrző tevékenységben
vesznek részt. A harmadik alkalom-
mal, egymilliárd forintos kerettel
meghirdetett program , nemzeti iden-
titásának megerősítése, a közösségi és
kulturális élet megszervezése, fejlesz-
tése. Az első évben negyvenhét, ta-
valy pedig száz fiatal vett részt a
programban.

A Kőrösi Csoma Sándor Program-
mal párhuzamosan a Kárpát-medence
szórványmagyarságát segítő progra-
mot indít a kormány tavasszal –
mondta el Potápi Árpád János az
MTI-nek. A program alapvetően nem
az emigráció magyarságát, hanem a
Kárpát-medencében élőket szeretné
megcélozni – jelezte a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára.

A program az egykori monarchia
területére terjed majd ki, érintve
Csángóföldet, Csehországot, Bosznia-
Hercegovinát, Macedóniát, Dél-Len-
gyelországot egyaránt.

A Kőrösi Csoma Sándor Program
mintájára a magyar közösségekhez
várhatóan ötven fiatalt küldenek ki,
akik a kulturális feladatok mellett a
szórványmagyarság közösségeinek
szervezésében, építésében, identitásá-
nak megerősítésében segítenek majd.

Potápi Árpád János tájékoztatása
szerint a program forrásigényének
meghatározása zajlik, ugyanakkor
várhatóan jóval alacsonyabbak lesz-
nek a költségek, mint az egymilliárd
forintos kerettel meghirdetett Kőrösi
Csoma Sándor programé.

A programot – amelyet Grezsa Ist-
ván miniszteri biztos koordinál – a
tervek szerint márciusban hirdetik
meg – jelezte az államtitkár.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány elítéli az aradi 
vértanúk szobrának 

megrongálását
A magyar kormány felháborodással ítéli el az aradi vér-
tanúk szobrának meggyalázását – közölte Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke február 16-án
az MTI-vel az előző hétvégén történtekre reagálva. A
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes közle-
ményében azt írta: ez a primitív és barbár cselekedet
semmivel sem mentegethető provokáció. Magyarország
kormánya elvárja, hogy a román rendőrség minél előbb
kerítse kézre a bűnösöket – szögezte le Semjén Zsolt.

Szintén felháborodását
fejezte ki az aradi Szabad-
ság-szobor meggyalázása
miatt Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős
államtitkár. Az államtitkár
az MTI-hez eljuttatott köz-
leményében azt írta: meg-
döbbenéssel értesültek
arról, hogy Aradon fényes

nappal ismeretlen tettesek meggyalázták a Megbékélési park-
ban lévő, a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-
szobrot. Felháborítónak tartják, hogy erre a szélsőséges
cselekedetre sor kerülhetett. Az államtitkár reményét fejezte
ki, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfor-
dulójának közeledtével nem kerül sor más hasonló, a magyar-
román viszonyt elmérgesíteni igyekvő szélsőséges, etnikai
indíttatású cselekedetre.

Bognár Levente, Arad alpolgármestere február 16-án  az
MTI-nek azt mondta: a térfigyelő kamerák felvétele szerint
szombat délelőtt 11 óra 15 perckor érkezett három álarcos
ember a szoborhoz, és mindössze 45 másodperc alatt piros,
sárga és kék színű festékszóróval befújta a vértanú tábor-
nokok bronzplakettjeit, valamint magyargyalázó szöveget
írt a talapzatra.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„A magyarság nem a test, a vér, hanem a lélek kérdése”
Második alkalommal rendezték meg február 14-én a Budapesti Székely Bált, az esemény részvevőit
Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Tarlós István főpolgármester köszöntötte. A házelnök, a bál
fővédnöke a Várkert bazárban tartott rendezvényen a Háromszéken közelmúltban történt medve-
támadást idézte fel, majd kiemelte: mindenkinek az életében mindig van egy kikerülhetetlen „sűrű”,
ami egyidejűleg vonz és nyomaszt, és mindig van olyan helyzet, amikor nincs hová futni.

Ilyenkor csak abban lehet bízni, hogy a gond-
viselés mindig ad olyan társakat, akiknek segít-
ségével legyőzhetik a veszélyeket – mutatott rá
Kövér László, hozzátéve: a bálon együtt vannak
azokkal, akik a székelyföldi, délvidéki és kárpá-
taljai hétköznapi élet sűrűjéből érkeztek, és oda
is térnek vissza. Nincs sehová futniuk, de nem
is akarnak menekülni, mert otthon vannak és ott-
hon akarnak lenni a szülőföldjükön.

Magyar árvákra vigyáznak Marosvásárhelyen,
magyar időseket gondoznak Székelyudvarhelyen,
az értékteremtő magyar nemzeti hűséget ápolják
rendületlenül – sorolta, hozzátéve: mindennapi
erőfeszítésükhöz a bállal jelképes anyagi segítsé-
get kívánnak nyújtani. A bál bevételét a marosvá-
sárhelyi Szent Erzsébet Társulás árvái, a
székelyudvarhelyi Református Öregotthon idősei,
az oklándi unitárius és a Hertelendyfalvára kite-
lepített székely közösségek számára ajánlják fel.

Kövér László köszönetét fejezte ki a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézetnek, hogy a bált a ma-
gyarok nemzeti összetartozását kifejezendő
hagyományteremtő céllal megszervezte és élteti.

Tarlós István főpolgármester úgy fogalma-
zott: egy éve azzal a céllal szervezték meg a bált,
hogy az megszilárdítsa a magyar-magyar és a
magyar-székely összefogást, fejlessze Székely-
föld és az anyaország kapcsolatát, közvetve se-
gítse a nehéz helyzetben lévő honfitársainkat.

A bál helyszínére, a megújult Várkert bazárra
utalva hozzátette: nincs olyan reményvesztett
helyzet, amiből hittel, akarattal összefogással ne
lehessen kikerülni.

A magyarság nem
a test, a vér, hanem a
lélek kérdése – idézte
a bál védnöke Győrffy
István néprajztudóst,
hozzátéve: a széke-
lyek magyar anya-
nyelvű és tudatú
magyarok, éljenek
bárhol is. Hangsú-
lyozta: az anyaország
folyamatosan kiáll
Székelyföld területi
autonómiája mellett, és megerősítette, a szé-
kelység mellett áll a főváros is, mindenkor szá-
míthatnak Budapest és a fővárosi önkormányzat
támogatására.

A főpolgármester úgy fogalmazott: olyan Bu-
dapesten, Magyarországon és Kárpát-medencé-
ben szeretne élni, ahol magyar a magyarnak,
ember embernek nem ellensége.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke azt mondta: azért szervezték meg a bált,
mert erőt, reményt és jókedvet szerettek volna
meríteni. Tévednek azok, akik úgy gondolják, a
nemzeti összetartozás és kultúra divatjamúlt, az
éppúgy nem az, mint a testvéri szeretet – muta-
tott rá, majd köszönetet mondott Kövér László-
nak, hogy a székely zászló kitűzésével a nemzet
házává avatta az Országházat.

A rendezvényen a Háromszék Táncegyüttes
Gábor Áron táncdrámával lépett fel. A bálon
megjelent Schmitt Pál volt köztársasági elnök,
aki a rendezvény díszvendége volt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Csakmem hetven egyházi intézmény megújulását támogatja a kormány
Határon innen és túl hetven egyházi intézmény megújulását támogatja a kormány összesen 1,3 milliárd forinttal – jelentette be Soltész Miklós, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára február 11-én. A kereszténydemokrata po-
litikus a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőn a XVII. században épült ferences kolostor felújítását műemlékvédelmi és hitéleti szempontból egyaránt
fontosnak nevezte.

A sajtótájékoztatón Soltész Miklós a
budapesti intézmények közül kiemelte a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bem
rakparti épületét, amelynek külseje 180
millió forintból fog megújulni. Nagyság-
rendileg ugyanekkora összeggel tá-
mogatja kormány a Belvárosi plébánia-
templom belső felújítását, valamint a
Regnum Marianum közel 100 éves Dam-
janich utcai épületének renoválását.

Az államtitkár a nyertes vidéki pá-
lyázatok közül szólt a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Szendrőn a XVII.
században épült ferences kolostor temp-
lomáról, amelynek felújítását műemlék-
védelmi és hitéleti szempontból
egyaránt fontosnak nevezte. Megemlí-
tette a göncruszkai Talentum Reformá-
tus Tehetséggondozó Általános Iskolát,

amely több mint húszmillió forintot ka-
pott, hozzátéve, hogy az intézmény az
ott élő szegény, rászoruló gyermekek
életét segíti, emellett pedig közösségi
teret ad a vallásos nevelés számára.

Soltész Miklós ismertette: a pályáza-
ton tíz határon túli szervezet is nyert,
összesen mintegy 190 millió forintot. A
nyertes pályázatok között szerepel a
kassai dóm, az érsekújvári katolikus
templom és a csíksomlyói zarándokhely,
amelynek felújítása minden magyar
ember számára fontos – hangsúlyozta az
államtitkár.

Soltész Miklós kitért arra is, hogy
négy évvel ezelőtt, amikor a második
Orbán-kormány elkezdte működését,
nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy felújít-
sák azokat az egyházi épületeket, ame-
lyek korábban nem kaptak támogatást.
Ezért a kormány rendkívüli és évente

visszatérő pályázatokkal igyekszik segí-
teni ezeknek az intézményeknek a meg-
újulását. Idén összesen kétmilliárd
forinttal támogatják a különböző egy-
házi intézményeket: iskolákat, egész-
ségügyi és szociális intézményeket.
Ezen felül ítéltek most oda összesen 1,3
milliárd forintnyi támogatást – mondta
az államtitkár.

„Nem csak hitéleti támogatásról van
szó” – hangsúlyozta Soltész Miklós –,
hiszen ezek az intézmények nemcsak a
hívőket szolgálják, hanem nem hívő
szegény, elesett embereket ápolnak,
gyermekeket nevelnek, a belvárosi épü-
letek megújítása pedig turisztikai szem-
pontból is fontos.

Kozma Imre, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat alapító elnöke hangsú-
lyozta: a Bem rakparton álló épületet,
amelyben a szeretetszolgálat időseket és

hajléktalanokat ápol, négyszáz évvel ez-
előtt építtették a Budára érkező Erzsébet-
apácák. Az épületben a rend 1950-es
feloszlatásáig szegény betegeket ápoltak.
A rendszerváltozás idején a szeretetszol-
gálat vállalta ezt a szolgálatot, azóta gon-
dozzák munkatársai azokat az embereket,
„akik senkinek nem kellettek”.

Kozma Imre úgy fogalmazott: ez az
épület sokaknak feltűnt, sokan szerették
volna más célokra használni, de ő „ma-
kacsul ragaszkodott” az apácák öröksé-
géhez, akik azt mondták, „amíg ez az
épület áll, addig a szegény betegeket
kell, hogy szolgálja”.

A szeretetszolgálat elnöke hozzátette,
hogy a vállalt küldetés során az épület
belsejében igyekeztek emberekhez
méltó körülményeket teremteni, a külső
felújításra azonban egészen mostanáig
nem volt lehetőségük.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ferenc pápa áldását küldte az
esztergomi hittani konferenciára
Az európai püspöki konferenciák hittani bizottsági elnökei január 13-15.
között háromnapos konferenciát tartottak Esztergomban. Ferenc pápa üze-
netben köszöntötte a találkozó résztvevőit. A rendezvény házigazdája Erdő
Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az Európai Püspöki Konferen-
ciák Tanácsának (CCEE) elnöke volt. A konferencia célja az volt, hogy „ér-
tékelje a helyi püspöki konferenciák felelős szerepét a hit egységének és
teljességének megőrzésében és a fiataloknak történő továbbadásában".

A katolikus egyházfő az üzenetben,
amelynek szövegét a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK) juttatta
el az MTI-hez, köszönetet mondott
Gerhard L. Müller bíborosnak, az
Apostoli Szentszék Hittani Kongregá-
ciója prefektusának a kezdeményezé-
sért, amelynek célja, hogy „értékelje a
helyi püspöki konferenciák, ezen belül
is a hittani bizottságok felelős szerepét
a hit egységének és teljességének meg-
őrzésében és a fiataloknak történő to-
vábbadásában”.

Ferenc pápa kitért arra: ahogyan
az Evangelii Gaudium kezdetű apos-
toli buzdításban fogalmazott, „a püs-
pöki konferenciák sokféle és
termékeny módon járulhatnak hozzá,
hogy a kollegialitás kézzelfoghatóan
is megvalósuljon”.

„Kívánom, hogy találkozótok járul-
jon hozzá egyes, az európai kontinen-
sen ma jelentkező doktrinális és

pasztorális nehézségek kollegiális meg-
tárgyalásához, hogy ebből a hívekben
új missziós lendület születhessen, vala-
mint az élet transzcendens dimenziója
iránti nyitottság, amely nélkül Európa
elveszítheti 'humanista lelkületét', ame-
lyet pedig szeret és védelmez" – tette
hozzá a katolikus egyházfő, áldását
küldve a résztvevőkre.

A Hittani Kongregáció boldog VI.
Pál pápa megbízásából 1967-ben kérte a
püspöki konferenciáktól, hogy hozzanak
létre saját tagjaik közül hittani bizottsá-
got, amely segítő szervezetként támo-
gatja a püspöki konferenciákat és az
egyes püspököket hittani kérdésekben.

Tizenöt évvel később született dön-
tés arról, hogy az említett bizottságok
elnökeivel földrészenként rendszeres
találkozókat szervezzenek. Az első ta-
lálkozót – Joseph Ratzinger bíboros, a
későbbi XVI. Benedek pápa vezetésé-
vel – Kolumbiában, Bogotában tartot-
ták, 1984-ben.

Az esztergomi konferencia hely-
színe a Szent Adalbert Képzési, Lelki-
ségi és Konferencia Központ volt,
amelyet az esztergomi várhegy oldalá-
ban, a bazilika lábánál fekvő egykori
Nagyszeminárium épületében alakítot-
tak ki. Az épületben működik az Esz-
tergomi Hittudományi Főiskola és
annak könyvtára.

Idén is útra kel a Boldogasszony és
a Fekete Madonna zarándokvonat

Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is útra kel a Boldogasszony za-
rándokvonat Csíksomlyóra és a Fekete Madonna zarándokvonat a lengyel-
országi Czestochowába és Krakkóba. Az erről szóló sajtótájékoztatón január
22-én Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár hangsúlyozta: a zarándokutak alkalmat adnak a lelki fel-
töltődésre, a közösségépítésre és a külkapcsolatok erősítésére egyaránt.

Az államtitkár kitért arra: az Emmi
tavaly gyermekvédelmi gondoskodás-
ban részesülő fiatalok zarándoklatát tá-
mogatta, idén pedig fogyatékkal élő
fiatalok és hozzátartozóik utazhatnak a
minisztérium segítségével. Hozzátette:
bízik abban, hogy zarándoklatuk nem-
csak számukra lesz majd lelki feltöltő-
dés, de üzenet lesz a társadalomnak is a
hitről, amely képes erőt adni a minden-
napok küzdelmeihez.

Roman Kowalski budapesti lengyel
nagykövet kiemelte: a magyar és a len-
gyel népet történelmük mellett keresz-
tény hitük köti össze, a czestochowai
zarándokút pedig szimbolizálja mind a
közös múltat, mind pedig a közös hitet.
Hozzátette: a magyar zarándokok az út
során olyan magyar történelmi városo-
kat látogatnak meg, amelyek ma Len-
gyelországban vannak, de minden
magyar szívéhez közel állnak.

A nagykövet hangsúlyozta, a lengyel
nép számára 2015 különösen fontos év,
hiszen Szent II. János Pál pápa tíz éve
halt meg. Ezért is fontos, hogy az út
során a zarándokok meglátogatják a
lengyel pápáról elnevezett, újonnan
épült bazilikát is. 

Székely János esztergom-budapesti
segédpüspök, a czestochowai zarándo-
kút ötletgazdája, aki lelki vezetőként

utazik majd a vonaton, úgy fogalma-
zott: a zarándoklat arról szól, hogy em-
berek közösen útra kelnek a lelki
forráshoz, s út közben megtalálják egy-
mást és a saját életük értékeit, kincseit.  

A Boldogasszony zarándokvonat
május 21-én negyedik alkalommal
indul Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba.
A zarándokok a Budapestről induló vo-
natra Hatvan, Szolnok és Püspökladány
állomásokon is felszállhatnak, illetve
hazafelé jövet leszállhatnak Nagyká-
rolyban és Debrecenben is. Erdélyben
a vonat Nagyváradon, Kolozsváron és
Marosvásárhelyen áll meg. A zarán-
doklat második napjának programja
Gyimesbükkön, az ezeréves határnál
lesz, majd a csíksomlyói búcsún való
részvételt követően, pünkösd vasárnap-
ján, Gyergyószentmiklós főterén sza-
badtéri szentmise zárja a zarándoklatot.  

A Fekete Madonna zarándokvonat
június 22-én ötödik alkalommal kel útra
a lengyelországi Czestochowába, a ma-
gyar pálos szerzetesek által alapított vi-
lághírű kegyhelyre. A zarándoklat
másik célpontja Krakkó lesz.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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FOTÓ: MAGYAR KURÍR
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Az elhurcoltakra
emlékeztek 

Zebegényben

Hetven évvel ezelőtt, 1945 
januárjában a Duna-kanyar három
településéről: Nagymarosról, Kis-
marosról, Zebegényből közel hat-
száz fiatal férfit és nőt hurcoltak el
kényszermunkatáborba, a Szovjetu-
nióba. Rájuk, a málenkij robot ál-
dozataira emlékeztek január 11-én
Zebegényben.

A helyi katolikus templomban
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye
megyéspüspöke celebrált szentmi-
sét. A szertartás után koszorút he-
lyeztek el az áldozatok emlékére a
templom mellett felállított kopjafá-
nál. Harrach Péter beszédében
hangsúlyozta: az őrült eszmék kö-
vetőinek, és a kegyetlen hatalmak
kiszolgálóinak tettei ellen legbizto-
sabb védelmet a keresztény érték-
rend elmélyítése nyújthat.

FORRÁS: KDNP.HU

A jog az erkölcs nélkül nem létezhet

Magyarország szeretne ismét vadászati világkiállítást rendezni

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a jog az erkölcs nélkül nem létezhet. Rétvári
Bence a Konrad Adenauer Stiftung és a Kommunizmus Bűnei Alapítvány Jog és kommunizmus címmel február 11-én
a fővárosban rendezett tanácskozásán kiemelte: a kommunizmus idején az emberek lelkiállapota és az eljárásjogbeli
megnevezés ugyanaz volt, a félelem. Rámutatott: a kereszténydemokratáknak alapértékük az antikommunizmus, a dik-
tatúra-ellenesség és a demokrácia. Nincs és nem is lehet más választásuk.

A jogot és az erkölcsöt kettéválasztották, a jogot er-
kölcstelenítették és ezzel az államot elembertelenítették –
fogalmazott, hozzátéve: ezzel szemben a keresztényde-
mokraták azt vallják, a jog az erkölcs nélkül nem létezhet.

Ha egy jogrendszer
elkezdi az erkölcsöt ta-
gadni, akkortól emberte-
lenné válik az állam, s
így válhatott akkoriban
az igazságszolgáltatás
jogszolgáltatássá. Nagy
kísértés volt a posztkom-
munizmus időszakában,

hogy ebbe beletörődjön a társadalom, ezért is volt fontos az
utóbbi időszak törvényalkotása – mondta az államtitkár.

Példaként említette a devizahitelesek megsegítéséről
szóló törvényt, amelyben előkerült és rögzítették a tisztes-
ség fogalmát is. A jogalkotóknak az is a feladatuk, hogy a
jog és erkölcs között az egészséges kapcsolatot fenntartsák
– hangsúlyozta az államtitkár.

Rétvári Bence rámutatott: nekik, kereszténydemokra-
táknak alapértékük az antikommunizmus, a diktatúra-elle-
nesség és a demokrácia. Nincs és nem is lehet más válasz-
tásuk.

Hozzátette: a kommunizmus mindent tagadott az em-
berben, ami emberi, s ezért volt útjában a jogászság is,
akikben a korábbi rend kiszolgálóit látták. Meghaladandó-
nak tartották a jogászságot, megpróbálták lecserélni, vagy
átformálni őket – fejtette ki a parlamenti államtitkár, aki
szerint a képzés is technokrata stílusú volt.

Rétvári Bence kitért a közjogi szervezet átalakítására,
a parlamenti formák kiüresítésére, és azt mondta: a rend-
őrség olyan korlátlan hatalommal bírt, ami demokráciá-
ban nem elfogadható. A magánviszonyokat és a
magántulajdont sem tisztelte a kommunista államhata-

lom, az ügyvédeket munkaközösségekbe kényszerítették
a jobb kontroll érdekében – sorolta.

Az államtitkár rámutatott: hazánkban nem egyik pilla-
natról a másikra omlott össze a kommunista államhatalom,
hosszabb konszolidációra volt szükség, a korábbi konst-
rukcióból és szemléletből sok minden tovább élt. Ez a jo-
gászok és a jogot kereső polgárok számára is óriási kihívást
jelentett, ezt ki kellett gyomlálni. Az elmúlt négy évben az
új alaptörvény, a polgári- és büntetőtörvénykönyv elfoga-
dásával véget ért a posztkommunista jogalkalmazási idő-
szak, és teljes egészében átalakult jogállami demokratikus
berendezkedéssé a közjog és a magánjog. Ehhez azonban
több mint két évtizedre volt szükség a rendszerváltozás
után - állapította meg.

Eötvös Péter, az alapítvány elnöke azt mondta: az a cél-
juk, hogy negyven éven át tartó elhallgatással dezinformált
magyar embereket valós információkkal közelebb hozzák
a valódi történelemhez.

Rámutatott: azt, hogy munkájukkal jó úton járnak, mi
sem bizonyítja jobban, minthogy az elmúlt időszakban kor-
mányzati segítséggel négy új intézet is létrejött e területen.
A kommunista propaganda, amely ma is érezteti hatását,
nemcsak a társadalmat, az egyes embereket nyomta el, bé-
nította meg, hanem igyekezett egyes szakmákat kiszorítani,
vagy az elnyomó rendszer gépezetévé tenni. Közéjük tar-
toztak a jogászok is - hangsúlyozta.

Frank Spengler, az alapítvány magyarországi képvise-
let-vezetője azt mondta: a kommunista diktatúrával és a kö-
vetkezményeivel való szembenézés világszerte fontos
feladat.

Hozzátette: a felelős európai emlékezetkultúra támoga-
tása kiemelt jelentőségű, és azt szeretnék, ha érthetően meg
tudnák mutatni, milyen alattomosan furakodott be a dikta-
túra az emberek hétköznapjaiba. Mindezt feldolgozni és to-
vábbadni a következő generációnak Magyarországon is
fontos feladat. Soha többé nem lehet Európában diktatúra
és elnyomás.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnöke nyitotta meg február 12-én 
a 22. FeHoVa (Fegyver, Horgászat, Vadászat) kiállítást, amelyre ötvenezer látogatót várnak idén.

Semjén Zsolt megnyitójában kie-
melte: várhatóan még ebben az évben
elkészül és az Országgyűlés elé kerül
az egységes szemléletű vadászati, er-
dészeti és természetvédelmi törvény.
Ez azért fontos – tette hozzá –, mert
biztosítja az egyes területek zökkenő-
mentes, harmonikus együttműködését.

A megnyitón részt vett Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszter, George
Aman, a Nemzetközi Vadászati és Vad-
védelmi Tanács (CIC) elnökhelyettese,
továbbá több magyar és külföldi szak-
mai szervezet vezető tisztségviselője.

Semjén Zsolt felhívta a figyelmet: a

Földművelésügyi Minisztériummal
(FM) együttműködve az OMVV és a
vadászkamara – megkérdezve a ma-
gyar vadászokat és vadászatra jogosul-
takat – elkészítette azt a koncepciót,
amely lehetővé teszi, hogy szakmai
alapon a vadásztársadalom véleményét
figyelembe véve szülessen meg a va-
dászati törvény. 

Kiemelte: a jogszabályban három
fontos szempontot célszerű érvényesí-
teni, rögzíteni. Így azt, hogy 3 ezer 
hektár alá nem csökkenthető a vadász-
terület nagysága, mivel gyakorivá válna
az úgynevezett átmenő vad lelövése,
ami veszélyeztetné a magyar vadállo-
mányt. Ezt a vadászati hatóság terület-

kijelölése garantálja majd az elképzelé-
sek szerint, az ökológiai szempontok fi-
gyelembevételével. Emellett az
üzemterv időtartamát és a bérleti idő-
szak idejét is meg kívánják emelni az új
törvényben 20 évre, gazdaságossági
szempontok miatt. Semjén Zsolt úgy
fogalmazott: „az arasson, aki vetett”, ez
ugyanis rövidebb időszak alatt nem le-

hetséges. Továbbá a vadak esetében az
elfiatalodás szembetűnő, ami a trófeák
minőségének romlásában mutatkozik
meg. Ezért a szakemberek szerint elke-
rülhetetlen a trófeabírálat szankciókkal
való visszaállítása. Ez utóbbi esetben –
jelezte a miniszterelnök-helyettes – nem
a túlzott szigor a cél, hanem a magyar
vadállomány minőségének javítását kí-
vánják ezzel segíteni.

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy
Magyarország szeretne ismét vadászati
világkiállítást rendezni, az 1971. évi
budapesti esemény 50. évfordulóján
2021-ben. Jelezte azt is, hogy a vad-
kárbecslést ugyancsak egységes szem-
léletűvé kell tenni.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KORMANY.HU
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