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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2015. MÁJUS-JÚNIUS
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, április 25-től Hargitai János tölti be. Az
első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, egy nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gábor adta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a
fizetési nehézségekkel küzdő magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-i
Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikánban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keresztény civil szervezetek immár tizenegyedik alkalommal megrendezett országos fórumán az Országgyűlés Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, akik ezt megteszik.
A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására,
2015. június 18-án került sor a Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Megjelent Ferenc pápa Laudato
si´ kezdetű enciklikája

A teremtett világ védelme
személyes ügy

– Folytatás az 1. oldalról –
Ezzel az enciklikával Ferenc pápa a mai
világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdéseket az egyházi tanítás első vonalába
emelte. A kérdés tárgyalása ugyanakkor nem
új keletű a Katolikus Egyházban, sőt szorosan együtt haladt az ökológia tudományának
fejlődésével. VI. Pál pápa 1972-ben a kérdés
alapos átgondolását tükröző üzenetet küldött
a stockholmi konferenciára, az ENSZ első
kimondottan környezetvédelmi témájú világrendezvényére. II. János Pál pápa 1987-es
enciklikájában (Sollicitudo rei socialis) már
külön szakaszt szentelt e kérdéskörnek, öszszefoglalva a teológiai kutatás addig elért
eredményeit e témában. Az 1990-es béke világnapi üzenetét pedig teljes egészében a teremtésvédelem ügyének szenteli, és
cselekvésre buzdít. XVI. Benedek pápa elődeihez hasonlóan nagy hangsúlyt fektetett a
humánökológiára, amely szerint a környezeti kérdés helyzete szoros összefüggésben
van azzal, hogy az ember hogyan tekint saját
magára és az őt körülvevő világra. 2010-es
béke világnapi üzenetében drámai hangú felhívást intézett az emberiséghez – de különösen a fejlett világhoz –, hogy vizsgálja felül
egész életformáját.
Hazánk azon kevés országok egyike,
amelynek Katolikus Püspöki Konferenciája
már külön dokumentumot szentelt e kérdéskörnek. 2008-ban jelent meg a Felelősségünk a teremtett világért című körlevél,
amely szakemberek bevonásával készült, és
alaposan elemzi az Egyház tanítását az
ember teremtett világgal kapcsolatos felelősségének kérdéséről.
A gyakorlati élet területén is több szép
eredményről tudunk beszámolni. Egyre több

Ferenc pápa Laudato si' kezdetű enciklikája megkerülhetetlen
iránymutatás a klímaváltozás elleni globális küzdelemben. A pápai
tanítás újszerű hangon szól a döntéshozókhoz, hívőkhöz és laikusokhoz egyaránt, és a személyes felelősséget hangsúlyozza a teremtett világ védelmében – írta közleményében június 24-én
Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője.
FORRÁS: KDNP.HU

plébánián újra bevezetésre került a hagyományos Termény-betakarítási ünnep (október első vasárnapja). Egyházi intézmények
részvételével és a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat szakmai támogatásával
indult el az őshonos gyümölcsfák újratelepítésére törekvő mozgalom, így pl. a Tündérkertek hálózata. A Katolikus Karitász
rendszeresen részt vesz a jótállás lejárta
előtti élelmiszerek megmentésében. Évente
sok fiatal vesz részt a 72 óra kompromiszszum nélkül mozgalom környezetvédelmi
akcióiban. Sok érettségi előtt álló fiatal vesz
részt a kötelező 50 óra keretében tereket,
parkokat, temetőket díszítő munkában.
2011-ben megalakult a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is, amely civil szervezeti oldalról törekszik arra, hogy növelje a
magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elkötelezettségét. Közreműködésükkel több plébánián, egyházi intézményben
indult meg ilyen irányú tevékenység. Szegeden például pár éve a város katolikus plébániái közös Családi teremtésvédelmi napot
tartottak. Az Assisi Szent Ferenc ünnepéhez
közel eső napokban évente megrendezik a
keresztény egyházak által közösen szervezett Teremtés hetét.

Szaúdi küldöttséget fogadott Semjén Zsolt
FORRÁS: KDNP.HU

A miniszterelnök-helyettes az Országházban fogadta június 2-án a
Szaúdi Súra Tanács Szaudi-Magyar
Baráti Csoportjának küldöttségét. A
szaúdi
parlament
képviselői

Dr. Fayez Abdullah Alshehry, a csoport elnökének vezetésével tájékoztatást adtak a két ország

kapcsolatainak alakulásáról és azok
bővítésének lehetőségeiről.
Semjén Zsolt nagy jelentőségűnek
és igen sikeresnek nevezte Kövér
László házelnök közelmúltban tett
szaúdi látogatását. A miniszterelnökhelyettes felhívta a szaúdi delegáció
figyelmét a turizmus,
azon belül a magyar
gyógyvizekben és
gyógyhelyekben
rejlő lehetőségekre.
Méltatta a magas
színvonalú, nemzetközi hírű magyar felsőoktatást, és örömét
fejezte ki, hogy nagyszámú szaúdi diák
tanul magyar egyetemeken.
A találkozón részt
vett Mohammad A. Al Matrafi, a
Szaúdi Arábiai Királyság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete.

A néppárti politikus rendkívül
időszerűnek nevezte az enciklika
megjelentetését. A világ ez év
végén Párizsban talán az utolsó
esélyt kapja arra, hogy megállítsa
a globális éghajlatváltozást,
amelynek pusztító hatása már
mindennapi realitás. A pápa konkrét üzeneteket fogalmaz meg az
idei fejlesztési és klímaváltozási ENSZ konferenciákra, melyben a
személyes felelősséget helyezi a Föld megóvásának középpontjába.
Az újszerű megközelítés hangsúlyozza, hogy a Katolikus Egyház
értelmezésében az ember maga is része és alakítója a teremtésnek.
Az első „zöld enciklika” további újdonsága, hogy személyes
iránymutatást ad a cselekvéshez, megszólítva a politikai és üzleti
világ felelőseit is. Az elméleti megközelítést meghaladva olyan
konkrét témákat vesz sorra, mint a víz, a biodiverzitás vagy az éghajlatváltozás kérdéskörei.
Hölvényi György emlékeztetett, hogy az utóbbi időben a magyarországi egyházi közösségek és civil szervezetek is hangsúlyosabban képviselik a természetvédelem ügyét. Egyre több jó egyházi
gyakorlat és kezdeményezés hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre, többek között közösségi beruházások és projektek fenntartható megtervezésével és kivitelezésével.
A képviselő szerint Ferenc pápa elérte, hogy a hitben élő ember
is aktív szereplővé váljon a környezetvédelem globális folyamataiban. A Laudato si ’ kezdetű enciklika megkerülhetetlen hivatkozási
pont lett az éghajlatváltozásról folytatott nemzetközi párbeszédben.
Hölvényi György kiemelte: néppárti kollégáival módosító indítványt terjesztett elő, hogy az Európai Parlament párizsi klímakonferenciára készülő határozata is utaljon a Szentatya tanítására.

Hazánkban járt XIX. Nerszesz Bedros
FORRÁS: KDNP.HU

Az Országházban fogadta május
22-én Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, a KDNP elnöke XIX. Nerszesz Bedros örmény katolikus
pátriárkát, aki négynapos látogatásra
érkezett hazánkba. Az egyházfőt – a
budapesti örmény katolikus közösség
kérésének eleget téve – Erdő Péter bíboros hívta meg. Hazánkban mintegy
ezer éve él örmény kisebbség, amely
aktívan segítette a magyarokat az idegen hatalmak elleni harcokban, és tevékeny részt vállalt a kulturális életben.
A mostani az első alkalom, hogy
magas rangú örmény egyházi vezető
látogat Magyarországra.

Semjén Zsolt a találkozó során történeti visszatekintés keretében méltatta
az örmény katolikusok magyarországi
hagyományait. Kifejezte örömét, hogy
helyi közösségük lelki életét megélénkítette a pátriárka – a magyarországi
hívek lelki gondozását segítő – személyes küldötte, Robert Badchah, aki a
római örmény szeminárium rektora is
egyben.

Június 25-én érkezett a szomorú hír, hogy az örmény egyházfő 75 éves
korában Bejrút egyik kórházában elhúnyt, ahová szívrohama miatt szállították gyógykezelésre. Emlékét tisztelettel őrizzük.
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„Egy multikulturális Európából nincs visszaút”
Orbán Viktor szerint ma egy modern kori népvándorlás zajlik, amellyel Európa civilizációs arculata alakulhat át, márpedig ha ez bekövetkezik, az „visszacsinálhatatlan”. A kormányfő erről június 2-án, a 85 éves Helmut Kohl tiszteletére szervezett konferencián beszélt a Pesti Vigadóban. A miniszterelnök a volt
német kancellár munkásságát méltatva hangsúlyozta: kinyitotta Európa újraegyesítésének lehetőségét, az Európai Unió bővítési politikáját.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI
FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR

A XX. Század Intézet és a Konrad
Adenauer Stiftung által szervezett
nemzetközi konferencián a Pesti Vigadóban a bevándorlásról szólva a
miniszterelnök azt is mondta: azért
kell a népvándorlás és a bevándorlás
kérdésével komolyan foglalkozni,
mert „a folyamatok utóbb nem lesznek visszafordíthatóak”, egy multikulturális Európából nincs visszaút se
a keresztény Európához, se a nemzeti
kultúrák világába.
Orbán Viktor beszédében kitért a
halálbüntetés kérdésére is, kijelentve,
hogy az nem vezethető be, Magyarországnak nincs is ilyen szándéka. A
helyzet egyértelmű, igaza van az Európai Bizottság elnökének – JeanClaude Junckernek –, „egyetlen tagállam sem vezethet be olyan szabályt,
amely ellentétes az EU alapdokumentumával” – mondta.
Európa jelenlegi gazdasági helyzetét érintve a miniszterelnök arról beszélt, hogy az euró projektje elakadt,
nem tört utat magának az a gondolat,
hogy a monetáris unió létrehozása kikényszeríti majd egy fiskális unió létrejöttét is.
Szerinte ma mérsékelt optimizmus
uralkodik az európai gazdaság jövőjét illetően, ami jó hír, „akkor is, ha
semmi okunk sincs rá”. Ezzel kapcsolatban kifejtette: Európában a
gazdasági válságkezelésnek két különböző kultúrája van, az északi és a
déli. Előbbi „nagyon racionálisan viselkedik”, logikus, helyzetet elemez,

majd reformál, ha
kell, strukturálisan –
részletezte, jelezve,
hogy ezzel szemben
a déli válságkezelés
lényege, hogy „majd
az élet hozzáigazítja
magát a változásokhoz”, a politikának
csak az a dolga,
hogy ehhez megadja
a teret, ami közgazdaságilag azt jelenti,
le kell értékelni a valutát.
Megjegyezte
ugyanakkor azt is a
monetáris élénkítéssel
kapcsolatban:
„hiába öntünk mi
pénzt egy versenyképtelen gazdaságba,
ha előtte nem reformáltuk meg, nem
alakítottuk át”.
A gazdaságpolitikát értékelő gondolatmenetét összegezve a kormányfő óva intett attól az
„illúziótól”, hogy megtalálták azt az
utat, amelyen az eurózónát ismét versenyképessé tudják tenni a világ más,
ma előrébb járó gazdasági régióval.
Orbán Viktor a konferencián a volt
német kancellár munkásságát méltatva
hangsúlyozta: Helmut Kohl arra vállalkozott, hogy az utolsó tégláig lebontja
az európai népeket egymástól elválasztó falakat, ő nyitotta ki Európa újraegyesítésének lehetőségét, az Európai
Unió bővítési politikáját. „Ma, amikor

az EU ismét súlyos betegséggel küzd,
nem is fordulhatnánk jobb orvoshoz,
mint ahhoz, aki egyszer már meggyógyította Európát” – fogalmazott.
Hangsúlyozta, a magyarok mindig
is úgy tekintettek a német egységre,
mint saját függetlenségük, szabadságuk garanciájára, mert „a német egyesítés az egyetlen, visszavonhatatlan
garancia arra, hogy Magyarországot
nem fogják újra megszállni, hogy
nem jön vissza a hidegháború”.
A kormányfő beszédében elmesélt
egy személyes történetet is: amikor

1998-ban, miniszterelnökké választásakor találkozót kért Helmut Kohltól,
hogy átbeszéljék a „szakmát”. Az akkori német kancellártól egyebek mellett azt kérdezte – idézte fel –, mi a
politikai és a személyes erkölcs viszonya. Erre Kohl azt mondta – emlékezett vissza –, „hagyjuk ezeket a
zagyvaságokat, a helyzet úgy áll: ami
jó a magánéletben, az a jó a politikában is”. Nincs kettős erkölcs, „nem alkalmazhatunk különböző mércéket” –
összegezte az akkori találkozójukon
elhangzottak lényegét Orbán Viktor.

Európai mércével is példaértékű a családi
csődvédelemről szóló KDNP-s javaslat
Európában példaértékű a Kereszténydemokrata Néppárt családi csődvédelmi javaslata – az Európai Néppárt június 3-án megszavazta a magyar kezdeményezést.
FORRÁS:
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Sikerrel ért véget a KDNP csődvédelmi határozatának megvitatása az
európai jobboldali pártszövetség fórumai előtt. Az Európai Néppárt választmánya elé a KDNP részéről
Pálffy István tavasszal terjesztette be
állásfoglalás tervezetét, amely a csődvédelmi törvény családokat segítő
szellemének megfelelően az európai
adósok helyzetének megkönnyítésével, az európai szegénységgel és
leszakadással, a növekvő jövedelmi
különbségekkel foglalkozik. A határozattervezet elfogadása egy KDNP-s

törvényjavaslatot tehet nemzetközi
téren is példaértékűvé.
Az EPP elnöksége márciusban befogadta a tervezetet. Pontosítást kért

abban a tekintetben,
hogy láthatóan váljanak külön a
magáncsődök okai (az
ország-specifikus sajátosságok
Románia,
Lengyelország vagy
éppen Magyarország esetében), illetve,
hogy az országonként alkalmazott
egyedi megoldások használható részeinek átvételére szülessen ajánlás. A to-

vábbi egyeztetés az EPP szociális és gazdasági munkacsoportjában zajlott. A
KDNP nemzetközi titkára, Pálffy István
olyan szövegjavaslatot készített, amely a
családok csődtől való védelmének legjobb gyakorlatait kérte támogatni a Néppárttól és az Európai Bizottságtól. A
néppárti szakbizottság vita nélkül elfogadta az újabb tervezetet, így a KDNP
javaslatát az Európai Néppárt közgyűlése végül ellenszavazat nélkül egyöntetűen támogatta.
A dokumentum elfogadottsága
újabb példa arra, hogy az európai
jobbközép politikában a Magyarországról érkező kezdeményezéseknek
van pozitív nemzetközi fogadtatásuk.
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Fontos az érdemibb kapcsolattartás
– Folytatás az 1. oldalról –
A feladatkör a pártszervezet operatív irányítását takarja, továbbá az
adminisztráció működtetését. Az én
hatásköröm nem szűkíti a testületek,
az Országos Választmány, az Országos Elnökség és az Ügyvezető Elnökség hatáskörét.
Az ügyvezető alelnök másik feladata, hogy a Fidesszel alkotott pártszövetségen belül a helyben nem
megoldható érdek-összeütközéseket
kezelje, a konfliktusokat megoldja.
Elteltek az első hónapok, mik a
tapasztalatai?
Nyilvánvalóan az eltelt rövid időszak a tapasztalatszerzés ideje volt.
A pártban késve vagy sokszor nem
történtek döntések megfelelő időben,
példa erre a Számvevőszék megállapításaira történő reagálás. Ezeknek a
helyzeteknek a megoldását szeretném elősegíteni. El kell érnem, hogy
adminisztratív szempontból kifogástalanul működjön a párt.
Min kell változtatni a működésében?
A Kereszténydemokrata Néppárt
politikáját továbbra is a hatáskörrel
rendelkező testületek határozzák
meg, az én feladatom a szervezet
működtetése. Ezért szükséges a szervezetépítést is átgondolnom. A ma-

gyar választási rendszer a választókörzetekre épül, ezért az esetleges
pártépítést választókörzetekre épülő
tudatos szervezetépítéssel kell felváltani.
Mivel mi hosszú távon is a Fidesszel szövetségben szándékozunk
működni, ezért a Fidesszel való kapcsolatainkat az eddigieknél célszerű
jobban szabályozni.
Fontos az érdemibb kapcsolattartás az országos vezetői tisztséget betöltők és a megyék között, ennek
jegyében történt az alelnökök megyejárása, és történnek majd regionális találkozások is.
Tűzött-e maga elé célt, minek a
megvalósulásakor lenne elégedett,
ha egy év múlva újra beszélgetnénk?
Nyilvánvalóan csak akkor lennék
elégedett, ha a pártszervezetek és a
tagok azt tapasztalnák, hogy működésünk eredményesebb és hatékonyabb lett.

Soltész Miklós Szombathelyen

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnökei megyejárásának keretében június
30-án Szombathelyre látogatott Soltész
Miklós. A párt Vas megyei választmányának kibővített ülésén baráti hangvételű
politikai
elemzést
tartott,
hangsúlyozva, hogy a politikai munka,
amelyet a KDNP végez, küldetésértékű
hazánkban és az elvilágiasodott Európában. Kiemelte, hogy korunkban rendkívül fontos a fiatalok megszólítása, a jövő
nemzedékének felkarolása. Ebben a

A KDNP Esztergomi és Budapest II. kerületi szervezetének találkozója Esztergomban június 18-án

munkában nagy jelentősége van az
IKSZ-szel való együttműködésnek.
Az elemzést követő hozzászólásokban a választmány tagjai elmondták az
alelnök értékelésével sok helyütt egyező
véleményüket, felvetették annak szükségességét, hogy a szövetségessel a 2018as választásig szülessen meg az új
megállapodás, amely pontosítja és szabályozza a jelöltállítást mind az országgyűlési, mind pedig az önkormányzati
választások esetében.

A KDNP veszprémi szervezete látta vendégül a Budapest II. kerületi szervezetet június 20-án.

Bagdy Gábor, a KDNP Fővárosi Választmányának elnöke és Semjén Zsolt
pártelnök a Fővárosi Választmány ülésén
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Jubileumi ünnepség Székesfehérváron
A Kereszténydemokrata Néppárt a szociális igazságosság szempontjából mérsékelten baloldali felfogást képvisel, mert a munkát elsődlegesnek tekinti
a tőkével szemben – mondta a KDNP elnöke május 12-én a párt székesfehérvári alapszervezete megalakulásának huszonöt éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Semjén Zsolt közölte: hamarosan a KDNP lesz az egyetlen olyan politikai formáció, amely az 1990-es évek elején meghirdetett programpontjai közül valamennyit megvalósítja.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy
a politikai jobb- és baloldal csak két
„koordinátarendszerben” helyezhető
el. Az egyikben, amely a tradicionális értékeket veszi figyelembe, a
KDNP markánsan jobboldali párt, de
a másik koordinátarendszer szerint,
amelyet a munka-tőke tengely jellemez, mérsékelten baloldali felfogást
képvisel. Utóbbi megközelítés szerint a néhai SZDSZ szélsőjobboldali
volt, hiszen a tőkét képviselte a munkával szemben. Megjegyezte: a Prohászka Ottokár által megtestesített
szociális igazságosság tekintetében a
Kereszténydemokrata Néppárt lényegesen baloldalibb, mint a magát
baloldalinak mondó társaság, mert a
multik érdekeit képviselik, a bankok
extraprofitjáért aggódnak.
A pártelnök kiemelte, hogy Székesfehérvárhoz a magyar történelem
három olyan óriása (Szent István király, Szabó Dezső protestáns gondolkodó, Prohászka Ottokár püspök)
kötődik, akik személyükben szimbolizálják a kereszténydemokraták
három legfontosabb alapértékét,
a kereszténységhez, a nemzethez és
a szociális igazságossághoz való hűséget. Semjén Zsolt rámutatott, hogy
Szent István a kereszténység örök
fundamentumára építette fel a magyar államot, ezért a magyarhoz hasonló keleti népekkel szemben
hazánk máig fennmaradhatott. Szerinte nem keresztényi felfogás, hogy
hívő emberként valakit nem érdekel
hazája sorsa, senki nem lehet közömbös a jövő iránt, tehát keresztényi kötelezettség és küldetés a világ,
a haza és a szűkebb környezet sorsá-

val törődni. Szabó Dezsőre utalva kiemelte, „Isten az égi haza mellett
földi hazát is adott az embernek,
ezért égi hazájához hűtlen, aki földi
hazájával nem törődik”.
A pártelnök elmondta, hogy ma a
KDNP az egyetlen történelmi párt
Magyarországon. 1944-ben alapították meg a náci és nyilas uralommal
szemben, 1947-ben parlamenti választást nyert, de nem kormányozhatott, majd 1989-ben újraszerveződött,
rendszerváltó párt lett és a Fidesszel
alkotott szövetségi konstrukcióban
ma a legsikeresebb pártok egyike Európában és a magyar történelemben.
Semjén Zsolt közölte: hamarosan a
KDNP lesz az egyetlen olyan politikai formáció, amely az 1990-es évek
elején meghirdetett programpontjai
közül valamennyit megvalósítja.
Akadt, amelyet az Antall-kormány

vagy az első Orbán-kormány idején,
többségét pedig az elmúlt években.
Mint mondta, jelenleg is zajlik a nemzet közjogi egyesítése, a határon túli
magyarok állampolgársághoz juthatnak és a ciklus végére meglesz az
egymillió új magyar állampolgár.
Szólt arról is, hogy megvalósult a szabad vasárnap intézménye, amely a keresztény kultúrkörben történelmileg
kialakult pihenőnap, csakúgy, mint az
iszlámnak a péntek, vagy Izraelben a
szombat. A pártelnök az utolsó, megvalósulás előtt álló programpontként
a családok csődvédelmét jelölte meg.
Földi Zoltán, a KDNP székesfehérvári elnöke elmondta, hogy az
alapszervezet 1990. február 7-én alakult meg a Prohászka-templom hittantermében húsz-huszonöt ember
jelenlétével. Úgy vélte, teendőjük
volt az elmúlt huszonöt évben is, de

maradt belőle a jövő emberének,
amely értéket akar alkotni, a gyermeket értéknek tekinti és arra is neveli őket.
Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök szerint huszonöt év alatt
nemcsak elindult egy élet, egy mozgalom, egy harc, hanem életképes,
felnőtt, jelen van és jövője is van.
Az egyház megpróbál kovásza lenni
a társadalomnak és a maga eszközeivel – igehirdetés, hitoktatás, családtámogatás – erősíti a társadalmat,
valamint formálja és alakítja, hozzátéve, további ezerféle módja van
ezeknek, de azok már nem egyházi,
hanem politikai eszközök. Hangsúlyozta, hogy az egyház természetes
szövetségese annak a közösségnek,
amely a maga sajátos eszközeivel
próbálja megvalósítani az egyház
társadalmi tanításait.

Újra megalakult a gyöngyösi alapszervezet
FORRÁS: DOMJÁNNÉ
DR. NYIZSALOVSZKI RITA
KDNP GYÖNGYÖSI ALAPSZERVEZETÉNEK
ELNÖKE

Négy hónappal a Kereszténydemokrata Néppárt gyöngyösi alapszervezetének megszűnése után, április 29-én
tizenöt új alapító taggal ismét megalakult a párt helyi csoportja. Az új
alapszervezet megválasztotta tisztségviselőit, az elnök Domjánné Dr.
Nyizsalovszki Rita, a titkár Kissné
Varga Ildikó, a gazdasági vezető Kozmári Imre lett. A tagság Megyei Választmányi küldöttként Domjánné Dr.
Nyizsalovszki Ritát, Országos Választmányi tagjelöltnek Kozmári

Imrét választotta meg. Az alakuló ülés
levezető elnöke Habis László, a párt
Heves megyei választmányának elnöke volt, aki mind a megyei, mind az
országos vezetés nevében támogatásáról biztosította az új alapszervezetet.
Gyöngyösön a kereszténydemokrata
értékek mindig is meghatározóak és
hangsúlyosak voltak. A város rendszerváltó pártjai között volt a KDNP, amely
a város első polgármesterét adta. Gyöngyösön a rendszerváltás után, az 1990-es
években erős alapszervezet működött,
amely kiemelkedő tevékenységével
hozzájárult a város fejlődéséhez.
Az elmúlt években az alapszervezet visszafogott tevékenysége, illetve

az alapszervezet 2014 őszi megszűnése következtében jelentős igény
mutatkozott a keresztény, konzervatív
és egyben politizálni kívánó polgárság részéről egy tevékeny, jól működő, erős alapszervezetre.
Felgyorsult, globalizálódó világban, társadalomban élünk, ahol a
keresztény alapok és identitás felvállalása és megélése alapját képezheti
az igazi polgári eszmék megőrzésének. De egy erős kereszténydemokrata párt egyben csatlakozást is jelent
a keresztény, polgári Európához.
Alapcélkitűzésük a KDNP alapszabályával összhangban, a magyar nemzet
és a magyar haza szolgálata a keresz-

tény-keresztyén erkölcs és értékek
alapján a politikai életben. Ugyanakkor mint helyi alapszervezetnek
fontos cél a helyi társadalom szolgálata is, a párt eszmeiségével összhangban a kereszténydemokrata
értékek megőrzése, a közösség gazdasági-társadalmi fejlődésében való
tevékeny részvétel. Különös figyelemmel
szeretnének
fordulni
a családok, mint a társadalom alapsejtjei felé. Céljuk a város polgárai
irányában történő minél szélesebb
körű nyitás, valamint a város érintő
fontos ügyekben a kereszténydemokrata értékeken alapuló párbeszéd kialakítása.
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Az IKSZ teljes jogú tag a YEPP-ben
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), a KDNP társult ifjúsági szervezete teljes jogú tag lett az Európai Néppárt ifjúsági szervezeteit tömörítő YEPPben (Youth of the European People's Party). A portugáliai kongresszus hatalmas többséggel hagyta jóvá az IKSZ teljes jogú tagságát.
FORRÁS: KDNP.HU

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke beszédében kiemelte, hogy a közös európai, keresztény értékek mentén kell
megtalálni az utat a fiatalokhoz, bevonni őket a közélet alakításába. Elmondta, hogy a YEPP fő feladata
európai szinten felerősíteni a tagok
hangját a fiatalokat érintő ügyekben
és közösen dolgozni a hiteles európai
politikán. Beszédében megköszönte
az IKSZ korábbi vezetőinek a sok
munkát, ami a jelentős eredményhez
vezetett.
Az IKSZ az elmúlt két évben megfigyelő tagként volt jelen a szervezetben. A mostani kongresszus megválasztotta az új vezetőséget és elfogadta közös politikai programját az elkövetkező két évre.

Célegyenesben a generációváltás folyamata az agrárszektor területén
NACSA LŐRINC
AZ IKSZ ELNÖKE
HARANGI FÜLÖP
AZ IKSZ VIDÉKÉRT
MUNKACSOPORT VEZETŐJE

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség egyetért és támogatja Magyarország új, 2014-2020 közötti uniós
költségvetési időszakára vonatkozó vidékfejlesztési programját, a fiatal gazdákra fordított kiemelt figyelmét, sőt a
vidékfejlesztési program külön alapprogramját is, amely a fiatal gazdák támogatásával foglalkozik.
Úgy gondoljuk, az élethivatásszerűen mezőgazdasági tevékenységgel

foglalkozó fiatalok számára minden
lehetőséget meg kell adni a kormány
és az Európai Unió mindenkori döntéshozóinak, hogy a magyar vidék
jövője biztosítva legyen, amellyel az
agrárszektor területén régóta indokolt
és várt generációváltás folyamatát felgyorsíthatjuk, illetve elősegíthetjük.
Garantálni kell a vidéken élő fiatalok
számára kormányzati eszközök által a
mezőgazdasági termelői tevékenység
jövedelmezhetőségét, hogy az új
nemzedék tagjai apáik és nagyapáik
hagyományát követve a mezőgazdasági termelői tevékenységet válaszszák hivatásuknak.

Örömtelinek tartjuk, hogy a kormányzatnak a fiatal gazdák induló támogatását az elmúlt időszak alatt az
eredetileg előirányzott összeg helyett
sikerült a nyolcszorosára növelnie. Ezáltal a rövidesen induló támogatási
körrel együtt mintegy 70 milliárd forintot fordított a FIDESZ-KDNP kormány a fiatal gazdák támogatására.
Miközben a szocialisták kormányzati
idejük alatt mindössze 8,25 milliárd
forintnyi keretösszeget szántak erre a
célra, amely összeggel a generációváltozás folyamata soha nem indult
volna el. Azonban szerencsére ez a folyamat nemcsak elindult, hanem a tá-

mogatási lehetőségeknek köszönhetően a fiatalok ma már nem elvándorolnak vidékről, hanem sikeres családi
gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók lesznek és családot alapítva biztosítják a magyar falvak és a magyar
tanyák jövőjét.
A baloldali ellenzék és a Jobbik politikusait pedig felkérjük, hogy az elmúlt évek gyakorlatával szakítva ne
folytassanak boszorkányüldözést a fiatal gazdák és a generációváltás folyamatával szemben. Minden egyes
nemtelen támadástól, ahogy eddig is,
úgy a jövőben is meg fogjuk védeni a
fiatal gazdákat.

Fogjunk össze a természet és a környezet védelméért
NACSA LŐRINC
AZ IFJÚSÁGI KERESZTÉNYDEMOKRATA
SZÖVETSÉG ELNÖKE

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) örömmel tapasztalja, hogy mind nemzetközi, mind
hazai viszonylatban egyre több szó
esik bolygónk jövőjéről. Mi, fiatal
kereszténydemokraták valljuk, hogy
a természet és a környezetvédelem
nem magánügy, hanem az egyik legfontosabb közügy.
Azt gondoljuk, hogy az országok
vezetőinek kötelessége és felelőssége, hogy foglalkozzanak a mi és az
utánunk jövő generációk jövőjével.
Éppen ezért üdvözöljük, hogy
Áder János köztársasági elnök úr elindította az Élő Bolygónk kam-

pányt, melynek célja, hogy a decemberi párizsi klímacsúcs résztvevőit
minél
ambiciózusabb
megállapodás elfogadására ösztönözze. Mi is arra kérjük a magyar fiatalokat, hogy csatlakozzanak a
www.elobolygonk.hu honlapon elindított kampányhoz!
Külön üdvözöljük, hogy Ferenc
pápa új enciklikáját a környezetvédelem ügyének szentelte, melyben
egyfajta új szemléletet sürget és a teremtésvédelmet helyezi a központba. Ferenc pápa kiemelte, nem
szabad azt gondolni, hogy erőfeszítések nem változtathatják meg a világot. Ezért hívjuk a magyar
fiatalokat, hogy közösen, kis dolgokkal kezdve együtt dolgozzunk a
jövőnkért!
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Parkoló volt, közösségi tér lesz
Végéhez közeledik Egerben a belvárosi rehabilitáció utolsó projektje, a Végvári vitézek terének kialakítása. Ismert: a huszonöt projektelemből álló, több
mint ötmilliárd forintos munka egyik legfontosabb célkitűzése teljesen új térrendszer kialakítása a belvárosban. Az egykori Szúnyog köz a nyárra egészen új arcát mutatja majd: lépcsős-rámpás lejáratot alakítanak ki a patakhoz, ide kerül a névadó lovasszoborcsoport, és láthatóak lesznek a munka
során feltárt régészeti leletek is.
FORRÁS: EGRI MAGAZIN

Korábban parkoló volt, hamarosan közösségi tér lesz az egykori
Szúnyog köz, amely a Végvári vitézek tere nevet kapja. Habis László
Eger kereszténydemokrata polgármestere úgy fogalmazott: ez lesz
Eger egyik leghangsúlyosabb közterülete, kihasználva a csodás adottságokat.
Ismert: a munka során feltárást
végeztek a régészek, akik a megfigyelés, majd azt ezt követő próbafeltárás során különböző korszakokból
származó épületek falaira bukkantak.
A rétegekből előkerülő nagy meny-

nyiségű leletanyag kora a
középkortól
a 19. századig terjed. E
feltárás az
első alkalom
volt a város
régészeti kutatástörténetében, amikor lehetőség adódott nagy, többszáz
négyzetméteres felületen, egyszerre
több városi teleknek megfelelő nagyságú területen ásatást végezni. A
szakemberek úgy ítélték meg, hogy
a kialakítandó tér nyugati és keleti

részén fellelt, török hódoltság-kori
épületek falmaradványait meg kell
tartani, ezek is láthatóak lesznek
majd a területen. A keleti falat viszszatemetik, jelzése a burkolaton jelenik majd meg. A nyugati fal új
falazattal egészül ki, folytatódik a járószint fölött, és úgymond „leülős”,
felső kialakítást kap. Emellett elhelyeznek egy tájékoztató táblát a régészeti feltárásokról és a megtartott
falrészekről. Ezen falak miatt az eredeti tervekhez képest némileg változik a lépcsős rész geometriája és a
támfalak kialakítása.
Elmondható, hogy a Végvári vitézek terének eredeti koncepciója

a vízi játék kivételével megvalósul:
egy, a fiatalok számára (is) vonzó,
lépcsőzetes elrendezésű, amfiteátrum-jellegű közösségi tér alakul ki.
Ide költözik – a belvárosi rehabilitációs program során teljes egészében restaurált – szoborcsoport,
Kisfaludi Strobl Zsigmond, korábban a Városháza előtt álló alkotása.
A posztamens néhány régi elemét
pótolni kell, helyükre új, a korábbival teljesen megegyező elemeket
kell készíteni. A posztamens elkészültét követően emelik be a szoborcsoportot, s ezt követően indul
a tér és a park kialakítása az alkotás
körül.

Felújítják a tatai városközpontot
Megkezdődött Tata központjának felújítása, a Kossuth téren és környékén két rendezvényhelyszínt, új parkot, valamint vállalkozók bevonásával kávézót hoznak létre
– mondta Michl József, a város kereszténydemokrata polgármestere július 7-én újságíróknak a kivitelezési szerződés aláírása után. Schmidtmayer Richárd, a Kuny
Domokos Múzeum igazgatóhelyettese elmondta, a megelőző feltárásokon megtalálták a középkorban emelt, 24 méter hosszú Szent Balázs-templom alapjait.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Michl József tájékoztatása szerint a
három és fél hónap alatt elkészülő beruházásra 827 millió forintot számolhat el az önkormányzat, ebből 679
millió forint uniós támogatásból érkezik. A tér városháza előtti oldalán, a
parkolók helyén kisebb rendezvényteret alakítanak ki, amely egy parkosított

területen folytatódik, majd a Szent
Kereszt-plébániatemplom
előtt
egy nagyobb, kör
alakú, díszburkolattal ellátott területet létesítenek, szintén rendezvényeknek. A téren a városi
hagyományoknak megfelelően ivókutat emelnek.
Az önkormányzati beruházáshoz
kapcsolódva egy Tatán szállodát üzemeltető vállalkozó kávézót és cukrászdát létesít az egyik műemléképületben.
Korhű formában nyitják újra a tér újságos pavilonját, valamint az egyik
házban egy gyűjtő kályhakiállítást rendez be. A projekt során felújítják a
téren található Mária Immaculataszobrot.
Schmidtmayer Richárd, a Kuny
Domokos Múzeum igazgatóhelyettese

elmondta, a megelőző feltárásokon
megtalálták a középkorban emelt, 24
méter hosszú Szent Balázs-templom
alapjait. Az épület köré nem temetkez-

tek, csak kápolnának használták.
A templomot 1778-ban elbontották,
majd a szomszédságában felépült a most
is álló Szent Kereszt-plébániatemplom.

Tata kész befogadni
Szent II. János Pál szobrát
Amennyiben Franciaország elutasítja az európai kultúra keresztény gyökereit és lerombolásra ítéli az északnyugat-franciaországi Ploermel terén állított Szent II. János Pál szobrot, úgy az Európa Díjas Tata városa otthont
ad a lebontásra ítélt műalkotásnak. Tata kereszténydemokrata polgármestere kész befogadni a szobrot, mert a városban a szent pápát tisztelet övezi,
korábban már teret is neveztek el róla.
A Kereszténydemokrata Néppárt támogatja a polgármestert ebben a törekvésében. Napjainkban különösen időszerű felidézni Robert Schuman,
az EU alapító atyja gondolatát: „A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy
nem is lesz. Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, amely
vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed”.

Olimpiai helyszín lehet az új szombathelyi sportkomplexum
Bemutatták Szombathelyen július 13-án a Haladás új sportkomplexumának végleges látványterveit. Puskás Tivadar Szombathely kereszténydemokrata polgármestere a sajtótájékoztatón köszönetét fejezte ki a csaknem tízmilliárd forintnyi kormányzati támogatásért, ami szavai szerint ötven évre meghatározza annak a
városrésznek a képét, ahol majd az új sportkomplexum áll.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, SZOMBATHELY.HU

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi Rohonci úti Haladás stadion 1975-ben épült, az avató annak
idején egy labdarúgó Európa-bajnoki-selejtező volt, amelyen a magyar válogatott 8-1-re legyőzte a luxemburgi csapatot.
Puskás Tivadar elmondta, a – várhatóan 2016 végére
elkészülő – sportkomplexum a 2024-es olimpián, amenynyiben Budapest elnyeri a rendezés jogát, információi
szerint a női labdarúgó-selejtezők és a gyeplabda-mérkőzések egyik helyszíne lehet.
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Középosztály és disszimiláció Sátrat a főtérre, ezeret…
(részlet)
D-Y-O

A korszak, a maga neobarokk tekintélytiszteletének hangján azzal a biztatással fordult a középosztály felé, hogy
szálljon le a géphez, ami azonban magyarán a középosztály elmarasztalása
volt egy igen súlyos hivatáselleni bűnben és nemzeti kötelességmulasztásban,
abban tudniillik, hogy a középosztály
elszakadt a néptől, amelynek gondviselése létének igazolása, értelme. Szekfűn
és még inkább Szabó Dezsőn kívül alíg
akadt más vezető elme a szellemi élet
fórumán, aki döntő erővel állította és bizonyítékokkal is alátámasztotta volna,
hogy nálunk a középosztály kérdés
megoldásának kulcsa nem ennek a rétegnek anyagi talpra állításában és a
néphez való leszállásában van, hanem
az osztály újjáteremtésében, egy új középréteg kiképzésének módozataiban.
Szabó Dezső félreérthetetlen nyíltsággal tagadta a középosztály vezető szerepre való alkalmasságát és könyörtelen
következetességgel, mint a nemzet fölemelkedésének föltételét hirdette a középosztály leváltásának szükségességét
egy, főként a népből szelektált új vezetőréteggel. A világos ítéletű lelkiismeretek jól látták, hogy mai középosztályunk olyan hibákban szenved, amelyeknek okán sokallta képtelenebb
hivatásának kielégítő teljesítésére, mint
puszta anyagi megrokkanása miatt.
Idestova két évtizeddel a neobarokk
középosztálymítosz megteremtése után
világtörténelmi rengések hatására egyszerre egyik legsúlyosabb és legmaibb
nemzeti sorskérdésünkként mered
elénk a középosztály problémája.
A disszimilációs folyamat és a nemzet
történeti eszményeitől, a magyarság létértelmétől dezertáló mozgalmaknak a
középosztály soraiban való hódítása
olyan tünetek, amelyek már lehazudhatatlan tanúi az osztály betegségének,
amelyet az epidermisen való jelentkezések előtt nehéz lehetett felismerni,
most pedig már nehéz gyógyítani.
Mindkét tünetnél csupán alárendelt, sőt
elhanyagolható jelentőséggel bír a középosztály háborús anyagi összeomlása. Sem a disszimiláció, sem az örök
Magyarországtól való – föltesszük –
öntudatlan elpártolás nem lenne más,
mint bűnügy, amely a kriminalisztika
hatáskörébe tartozik, ha az anyagi
szempont lenne rúgója és irányítója.
Persze, ilyen természetű disszimilició
és dezertálás is akad nemcsak a középosztály, hanem a többi osztályok soraiban is. De a társadalmi jelenség
méreteire, a nemzet jövendőjét hatalmasan befolyásolni képes jelentőségre
mindkét tünet elsősorban a középosztályban nőtt meg, a nemzeti problémát
is ez jelenti és nem a kérdés bűnügyi
vonatkozásai. Vizsgálódásunk során a

problémát csak a középosztály keretei között szemléljük és igyekszünk fölfejteni.
Mind a disszimilációt, mind a mai
válságos időszakban az örök Magyarországtól való elpártolást kétségkívül
rendellenes időszerű hatások váltották
ki, de mindkét folyamat föltételei már
adva voltak a középosztály struktúrája,
vérségi összetétele szellemi, erkölcsi
magatartása által. Ezek a mai riasztó jelenségek azoknak a keveseknek középosztály-szemléletét igazolják, akik a
múltban sem kizárólag erkölcsi bűnt
láttak abban, hogy a középosztály elmulasztotta a nép gondviselését, hanem
ezt is egy sokkal szövényesebb okhálózat okozataképp fogták föl. Elméletileg egyébként is kétségtelen, hogy
először is a közös és valamely osztályra
nézve jellegzetes magatartásnak sohasem az egyedi tulajdonságok az elsődleges okai, hanem azok az egymásra
ható társadalmi, vérségi, kulturális, nevelési stb. tényezők, amelyek az osztályt együttesen formálták olyanná,
aminő és aminőként megnyilatkozik
tagjaiban. Másodszor pedig az erkölcsi
valőr csak erkölcsi feladatok teljesítésére képesít, a középosztály feladata
pedig nem ilyen egysíkú, hanem igen
összetett, szintetikus feladat.
A disszimiláció lelki, szolidaritási
optálást jelent ama rég, már egyszer elhagyott vagy elfeledett közösség javára, amelyhez a disszimiláns
származása folytán tartozott. A disszimiláció tehát mindenekelőtt letagadhatatlan bizonyíték a származásnak, a
vérnek rendkívüli, olykor elsődlegessé
váló közösségteremtő ereje és szerepe
mellett. De rámutat arra is, hogy az
asszimilációs folyamat a múlt hatalmának föléledése által leginkább olyan
időszakokban áll meg, amikor a régi
közösség tekintélye fölemelkedik és
elsősorban azoknál fordul vissza diszszimilációvá, akiknél az asszimilációs
út egybeesik a társadalmi fölemelkedés útjával. Természetesen a disszimilációnak nemcsak tiszta származási és
társadalmi, valamint tekintély okai
vannak, hanem kulturális és erkölcsi
okai is, minő különösen a múltnak hatalma rajtunk, melyet az élő hagyomány reprezentál. Az idegen múlt, az
eleven származási hagyomány különösen abban az esetben fejti ki majdnem akadálytalanul a maga döntő
hatását, ha az elbocsátó nép kultúrája
a befogadó nép kultúráját állandó alakító hatások alatt tartja. Bizonyos
fokig determináltak vagyunk: a holtak
élnek bennünk. Annál nagyobb a múlt
hatalma rajtunk, minél tudatosabb és
életalakítóbb élményünk a hagyomány.
(Az Ország Útja, 1938)

Még valamikor a hetvenes években a fejlett szocializmus felfelé
ívelő korszakában a Népszabadság
egy különös bűnüggyel foglalkozott.
Egy középkorú férfiú sajátos vállalkozást alapított. Eladta budai villáját és a pénzen valahol vidéken több
hektár földet vásárolt. Ezt úgy tudta
az akkoriban tilos ingatlanszerzés ellenére megtenni, hogy csináltatott
egy cégbélyegzőt valami hangzatos
névvel. Az akkor ugyancsak tiltott
volt – és céges papíron megrendeléssel – egyszóval abszolút „szabályosan” bonyolította le az ügyletet,
amint azt is, hogy a hatalmas területet vaskerítéssel vette körül. Majd
ugyancsak a bélyegző és a papírok
segítségével a Nemzeti Banknál
számlát nyitott, mert akkoriban minden vállalati számlát az MNB vezetett. Majd tekintélyes cégtáblát is
csináltatott, talán még az OTP-től hitelre pénzt is kapott. Adót viszont
nem fizetett és vagy az OTP, vagy az
adóhivatal pert indított ellene.
A bíróság valószínűleg tanácstalanul állt az eset előtt. Ugyanis a
derék magánvállalkozó nem produkált semmit, csak utánozta a pártállam vállalatalapítási formaságait, de
az egésznek nem volt semmi értelme. Szegény ember valószínűleg
sültbolond volt.
Hogy mi lett a história vége, nem
tudni, de azt igen, hogy utóbb az
állam kezdte utánozni a szegény bolondot. A nyolcvanas években a kormány hatalmas dollárkölcsönöket
vett fel, a pénzen nyugati licenszeket
vásárolt, gyárakat épített, de ezek
olyan huzavonával valósultak meg,
hogy mire termelni kezdtek, nyugaton már három fokozattal korszerűbb
cikkeket állítottak elő és a miénk
nem kellett senkinek.
Hála jó memóriámnak, ez a bolond história jutott eszembe, mikor
egyik nap a Klubrádió betelefonálós
műsorát hallgattam. Egy illető, Bolgár György úr ismerőse boldogan
mesélte, hogy megkapta az engedélyt a Kossuth téren felállított sátrának fennmaradására október
végéig. De máris beadja az engedélykérelmet a továbbiak érdekében,
mert csak így lehet megbuktatni a
kormányt, amely a Kossuth teret
tönkretette, elrondította, akadályozza
és megtiltja, hogy az emberek a Kossuth téren gyűléseket tartsanak és
tüntessenek a szabadságért, az emberi jogokért és a kormány bukásáért. Világszerte ugyanis mindenütt,
minden főtéren tüntetni lehet és tüntetnek is az ottani kormány ellen,

csak nálunk lehetetlen tüntetni a kormány ellen a ronda, elcsúfított, tönkretett Kossuth téren, illetve most már
lehet kitartó munkával az összes hatósági nehézségtámasztás ellenére
kiharcolni a főtéren való tüntetés
jogát. Számos más hatóság ellenében
maga az országos rendőrfőkapitány
engedélyezi a sátor fennmaradását.
– És sokan vannak? – kérdi Bolgár úr.
– Igen. Egyik nap harmincan voltunk, aztán tizenkilencen, most százharmincan. Az emberek jönnek,
megállnak, érdeklődnek. Külföldi turisták is megállnak, nézik a sátrat.
Vagyis növekszik az érdeklődés. Hamarosan tömegek hömpölygése várható, az emberek tüntetni fognak itt a
szabadságért a diktatúra ellen.
A sátorállító telefonáló elmondja,
hogy innen a sátorból fel fogja szólítani az ország népét, hogy mindenütt
állítsanak fel sátrat a főterükön, ahol
tüntetni lehet és kell a szabadságért és
tüntessenek a sátorállítás jogáért.
Mindenütt, a nagyvárosokban, a kisebb városokban, a nagyobb, a kisebb
községekben, a legkisebbekben is állítsanak sátrat a főtéren és az emberek
menjenek el a sátrakba és tüntessenek
a kormány bukásáért és a szabadságért. Ha mindenütt lesznek sátrak a
főtéren és az emberek elmennek és
tüntetnek a kormány bukásáért, akkor
lesz két és félmillió ember, és akkor
megbukik a kormány.
Így állunk tehát. Már csak az kell,
hogy az ország minden főterén, a
legkisebb falvakén is sátor álljon,
amelyben tüntetnek, akkor bukik a
kormány.
– És te most mit csinálsz? Miből
lesz erre pénz? – kérdi végül Bolgár úr.
– Eladtam a lakásomat – válaszolja a sátorépítő. – Az élettársamhoz költöztem. Ha elfogy a pénz,
legfeljebb visszamegyek az eredeti
szakmámba. Azután majd folytatom.
A telefonáló büszkén megjegyzi,
hogy mi az eredeti szakmája. Nem
lesz egyszerű a visszatérés, a szakma
az emberek egészségét, testi épségét
veszélyeztetheti. Szélsőséges esetben akár az életét is. Meg a sátorépítő diplomáját, ha egyáltalán
hosszabb kiesés után majd érvényesíteni tudja.
Így hát várni kell, amíg az ország
legkisebb falvának főterén is sátor áll
majd és összegyűlik az a két és félmillió tüntető, aki megbuktatja a kormányt. És reméljük, hogy akkor a
Klubrádió betelefonálójának is telik
majd új lakásra, ha netalán az élettársa ebbe az irányba megpróbálná
befolyásolni.
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Ösztönösen?
FORRÁS: MARKER 21-22 HÉT

Konrad Lorenz egy helyütt azt
írja, az egyetlen nagy felfedező,
aki alábecsülte az általa fellelt magyarázó elvet, Charles Darwin
volt. Pavlov például sok más felfedezőhöz hasonlóan azt hitte, hogy
a feltételes reflex valamennyi állati és emberi viselkedés magyarázatául szolgálhat. Vajon miért? Az
igazi nagy korszakalkotó felismeréseket szinte mindig túlbecsülik,
túlértékelik, legalábbis a lángelmék, akikben megfogalmazódott,
biztosan. „Ez, úgyszólván a géniuszok előjogaihoz tartozik.” Eme
előjog azonban nem kevés veszélyt
rejteget. Amennyiben ugyanis a
felfedező nem talál kritikus követőkre, hanem sokkal inkább hívőkre, képtelen lesz saját hibái
felismerésére, korrigálására és
könnyen vallásalapítóként végezheti. Darwin esetében a visszautasítás, az éles kritikák további
kutatásokhoz vezettek. (Pavlov,
Freud és más korszakos tudósok
hibáit tanítványaik csökkentették,
javították.) Amíg egy véleményt,
egy felfedezést kollektíven el nem
fogadunk, mint az inga, folyamatos mozgásban van. Érvek, ellenérvek mozgatják egészen addig,
amíg nyugvópontra nem jut. Hol
a felfedező véleményét gondoljuk
igaznak, hol az egyik ellenlábas
vélekedése tetszik hihetőbbnek,
hol pedig a tanítvány éles szeme
mozdítja el meggyőződésünket
újabb és újabb irányba. Amíg ezt
a keresést, ingadozást az igazság
utáni vágyakozásunk hajtja, biztosak lehetünk abban, hogy az ingadozás
csillapodik,
és
a
megfelelő ponton megnyugszik.
Mihelyt azonban erősebb, ösztönös késztetések is szerephez jutnak, egymással szembenálló, sőt
elszántan harcoló táborokra szakadhat a kollektíva. A szakadás
veszélye csöppet sem jelentéktelen, hiszen egy önmagát gerjesztő, egyre erősebben mozgó
ingát eredményez, ami könnyen
katasztrófához vezet. (agresszió,
szabályozhatatlanság etc).
A héten igen sok írás jelent meg
a Fideszen belül zajló hatalmi csatározásokról, illetve a párt helyi
szervezeteinek felszámolásáról.
Miről árulkodnak egy külső
szemlélőnek ezek a konfliktusok?
Arról, hogy túl sok az ösztön.
(Bayer Zsolt egyik írásában nemrégiben ezt úgy fogalmazta meg,
hogy „elveszett a lélek”.) Állandó
küzdelem folyik az életben mara-

dásért, a pozíciók, a befolyás és
egyéb előnyök megszerzéséért,
megtartásáért. Mindez azt is jelenti, hogy az igazságkeresés,
vagyis a lélek – problémák feltárása, megoldása, hatékonyság növelése, a valódi célok szem előtt
tartása etc. – komoly károkat szenvednek, hiszen az ösztön nem tűri
a kritikát, ellenben kedveli a híveket. A forgatókönyv innen elég
egyértelmű. Klánok, szekták alakulnak, a hozzáértést mindenkoron
felváltja a lojalitás, minek köszönhetően egyre gyakoribb lesz az információk elhallgatása, torzítása,

Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
Emlékszünk a 1998–2002-es
időkre? Akkor bizony túlsúlyban
volt a lélek, aludtak az ösztönök,
minek köszönhetően egy tudatos,
átgondolt, felelős és előrevivő kormányzás után a jobboldal elbukott.
Ma az ellenkezőjét látjuk. A súlypont átkerülése nem érthetetlen
dolog azok után, amin a jobboldali
politika keresztülment, ellenben
veszélyes, akár csak a másik véglet. A kritika és az újítás, az igazság keresése, legyen bár jó-

„Orbán Viktor ötéves
értékelőjében új politikát
hirdetett, legalábbis
annyiban, hogy az erő
mellé rendelte a figyelmet,
hiszen ösztön és kulturális
gyökerű felelős uralom
egyaránt jellemzi
a jó és sikeres politikát.”
majd elkerülhetetlenül megjelenik
az alulteljesítés, az agresszió,
a szabályozhatatlanság.
„Régi hasonlatommal élve: egy
lelkileg egészséges és egy pszichopata nem különbözik egymástól jobban, mint egy kompenzált és egy
dekompenzált szívhibával élő ember.
Miként azt Arnold Gehlen oly találóan mondotta, az ember természeténél fogva, azaz törzsfejlődéséből
eredően kulturális lény. Más szavakkal, ösztönös vágyai és az azok feletti
kulturális gyökerű, felelős uralom
olyan egységes rendszert képeznek,
melyben a két alrendszer funkciói tökéletesen illeszkednek. Egy kis többlet vagy hiány zavart okozhat az
egyik vagy másik oldalon, mégpedig
könnyebben, mint azt a legtöbben
gondolnánk, akik hajlamosak vagyunk hinni az emberi értelem és tanulás mindenhatóságában.”

szándékú, illetve fergetegesen
sokat ígérő, minden szervezetet kibillent az egyensúlyából, éppen
ezért érthető, hogy a politika nem
nagyon kedveli, főleg akkor, amikor az ellenféltől kap csőstül, és
elég nagy erőfeszítésébe kerül az
ezek okozta ingásokat kivédeni,
ám ez a stabilitás hamis, bármikor
megmozdulhat alatta a föld.
A bugyuta közlemények, reakciók, megnyilvánulások, végletekig vitt állásfoglalások etc. szintén
a Konrád Lorenz által említett
megbomlott egyensúlyt mutatják,
az ösztönök javára.
Amikor újabb és újabb híveket
kell toborozni, a politika a lehető
legegyszerűbb módon igyekszik
előadni vélt avagy valós igazságát:
kórusban skandálható, egyszerű
üzenetekkel, erős érzelmi hatásokkal etc. Az egyszerűsítés okán
azonban a vélemények itt is, ott is,

egyre felszínesebbé válnak, minek
eredményeképpen az ellenfelek, és
a „hallgatóság” egyre kevésbé
lesznek képesek elfogadni azt.
A tábor megtartásának, növelésének ez a féle lebutulás gátja lehet.
Egyrészt hiteltelenít és nem pusztán az értelmiség szemében, másrészt elősegít egyféle kódolt
mechanizmust, ami szélebbre, a
Jobbik felé mozdíthat.
„...a közvélemény gyakran
olyan szélsőséges pozíciót foglal
el, melyet sohasem tekintene magáénak, ha nem kellene az ellenvéleményt
kompenzálnia.
Ha
ugyanakkor összezúzzák az uralkodó véleményt, ami egészen hirtelen
szokott
bekövetkezni,
a mutató az ellenzék ugyancsak eltúlzott állásfoglalása felé leng ki.
A liberális demokrácia mai
torzképét egy kilengés kulminációs
pontja jelenti. Az ellentétes oldalt
– melyen a mutató nem is olyan
régen haladt át – Eichmann és
Auschwitz, euthanázia, fajgyűlölet,
népgyilkosság és lincsbíráskodás
adják. Tisztában kell lennünk
azonban azzal is, hogy annak
a pontnak mindkét oldalán, melyre
a mutató akkor állna be, ha egyszer nyugalmi állapotba kerülne,
valódi értékek vannak: a »bal« oldalon a szabad egyéni kibontakozás, a »jobb« oldalon a társadalmi
és kulturális egészség. Csak a túlzások válnak emberellenessé mindkét
irányban. A lengés tovább folytatódik, és Amerikában már kirajzolódik annak a veszélye, hogy a
fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, azonban
túlzásba vitt lázongása alkalmat ad
arra, hogy a régi, javíthatatlan mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet.”
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
A baloldali végletek után nem
véletlen a társadalom fogékonysága az EU-ellenes hangulatra, a
rendre, a szabadságharcra, az ország szuverenitásának megvédésére etc. Aki olvassa vagy nézi az
emberek véleményét feltérképező
riportokat, illetve videófelvételeket, az láthatja azt a bizonyos
másik végletet.
Orbán Viktor ötéves értékelőjében új politikát hirdetett, legalábbis annyiban, hogy az erő
mellé rendelte a figyelmet, hiszen
ösztön és kulturális gyökerű felelős uralom egyaránt jellemzi a jó
és sikeres politikát.
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Rendezvények

A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell

– Folytatás az 1. oldalról –
A szellemi-lelki környezetszennyezés ellen is védekezni kell – jelentette
ki Harrach Péter.
Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője –
korábban rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, állandó ENSZ-képviselő, az ENSZ Nyitott Munkacsoport
magyar társelnöke – tolmácsolta Áder
János köztársasági elnök üdvözletét,
majd feltette a teremben ülőknek azt a
provokatívnak nevezett kérdést: „Ki
az, aki úgy gondolja, hogy a világ fejlődése fenntartható pályán halad?”.
Talán nem meglepő, de egyetlen kéz
sem emelkedett a magasba.

Kőrösi Csaba – mintegy megerősítve a szavazás végeredményét, ami
szerint a világ fenntarthatatlan fejlődési pályán halad – előadásában arra
hívta fel a figyelmet, hogy globálisan
1,7 Föld erőforrásait használjuk időarányosan, a probléma az, hogy csak
egy Földünk van, amelynek lakossága naponta 220 ezer fővel gyarapszik, ez akár áldás is lehetne, de a
jelenlegi gazdálkodással olyan mértékben terheljük túl bolygónk erőforrásait, hogy az már nem képes
regenerálódni. 1978 óta folyamatosan
csökken a természeti tőke, a természet megújuló képessége.
Kitért arra is, hogy hihetetlen gyors
urbanizációs folyamat közepén vagyunk, jelenleg a világ lakosságának

52 százaléka él nagyvárosokban, ez az
arány 2050-re 70-75 százalék lesz.
Hetente egymillió ember költözik
nagyvárosokba, de csak töredéke tud
infrastruktúrára, energiára, szolgáltatásokra, közbiztonságra, ivóvízre és
biztonságos élelmiszerellátásra támaszkodni, s 1,5 milliárdan várnak
arra, hogy hozzáférjenek az elektromos áramhoz. Megjegyezte: 2030-ra
50 százalékkal több élelmiszerre, legalább 35 százalékkal több vízre lesz
szükség a Földön, eközben kétharmad
Magyarországnyi termőterületet veszítünk el évente a rossz gazdálkodás
miatt. Azért, hogy ezt pótoljuk, erdők
fölégetése folyik, az esőerdők pusztításával pedig a klímaproblémákat súlyosbítjuk.

Hangsúlyozta: vízválság előtt állunk, az 1900-as évek eleje óta a Föld
lakossága háromszorosára növekedett,
a vízkivételünk pedig hatszorosára.
A 20. század elején egy főre még 12
ezer köbméter édesvíz jutott, mára ez
a szám 5 ezer köbméterre csökkent,
néhány országban pedig már csak a
kritikusnak számító fejenként 1500
köbméternyi vagy még kevesebb
édesvíz áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban az
ember alapvető szükségleteit sem tudják biztosítani.
Kőrösi Csaba összegzésében kifejtette: sok konfliktus középpontjában már megjelentek a víz- és a
klímaproblémák. Gyorsuló ütemben
haladunk a klímakatasztrófa felé. Re-
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ményét fejezte ki, hogy nem fogunk
odáig eljutni. Emlékeztetett arra,
hogy mindezzel egyidejűleg a társadalmi egyenlőtlenségek tovább növekedtek az elmúlt 30, 40 évben.
Az igazgató szavai szerint ma már
a fenntarthatóságot illetően rendszerszerű bajok van, így azokat csak a
gazdasági, a környezeti és társadalmi
problémák együttes kezelésével lehet
orvosolni.
Rámutatott: ha a fenntartható fejlesztési célokról szóló javaslatcsomagnak csak a felét sikerülne
megvalósítani az elkövetkező 15–20
évben, akkor az olyan ugrás lenne,
mint az ipari, illetve a digitális forradalom. Erkölcsi kötelességünk a ránk
bízott világ fenntartása, utódainknak
átadása – jelentette ki Kőrösi Csaba.
A klímaváltozás elindult, ma a világban a széndioxid kibocsátás 55
milliárd tonna évenként. Ahhoz, hogy
valamelyest kontroll alatt tudjuk tartani a folyamatokat, 40–42 milliárd
tonnára kellene csökkenteni a mostani mennyiséget. A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy az utóbbi száz év
legmelegebb 13 éve ebben az évszázadban, a feljegyzett történelem legmelegebb negyedéve pedig 2015 első
felében volt. A felmelegedés ma már
teljesen egyértelmű, a világ országai
együttesen évente 4000 milliárd dollárnyi veszteséget szenvednek a klímaváltozás
miatt
bekövetkező
katasztrófák során.
Kőrösi Csaba kijelentette: mi vagyunk az első generáció, amely már
érzi a klímaváltozás következményeit, s valószínűleg mi vagyunk az
utolsók is, akik még tehetünk valamit
az elszabadult folyamatok lassításáért, megállításáért.
Aradszki András, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára a nemzeti energiastratégia fő célkitűzéseit
összegezte. Előadása szerint a globális klímavédelmi kihívások, a világviszonylatban csökkenő fosszilis
energiatartalékokkal való fenntartható, felelős gazdálkodás és az erőforrásokért folyó verseny aláhúzza a
biztonságos energiaellátás szavatolását mint elsődleges energiapolitikai
prioritást. Ezért minden nemzetnek
stabil értékeken nyugvó, jövőbe mutató stratégiával kell rendelkeznie,
amely irányt mutat az energetikai kihívások megoldására. Az energiastratégia Magyarország földrajzi
adottságaira és a hagyományos energiahordozók versenyképesen kitermelhető készleteire vonatkozóan
határozza meg a hazai energiapolitika szükségszerű irányait. Iránytűként megmutatja, miként lehetséges
az elsődleges nemzeti érdekeket
szolgálva garantálni az ellátásbiztonságot a legkisebb költség elvének
figyelembevételével, miközben a
környezeti szempontoknak is teret
biztosít.
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A vasfüggöny nem védelmet,
hanem rabságot jelentett
Létének négy évtizede alatt a vasfüggöny és az azt megjelenítő határzár nem védelmet, hanem rabságot jelentett
– hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kereszténydemokrata parlamenti államtitkára a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer Stiftung által szervezett, A vasfüggöny hatásai és következményei című szimpóziumon május 21-én.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt
alelnöke arról beszélt: története során
az emberiség mindig azért épített falakat, kerítéseket, hogy távol tartsa a hívatlanul, rossz szándékkal érkezőket.
Ezzel szemben a vasfüggöny feladata
– megfordítva a több tízezer éves logikát – az volt, hogy bentről ne tudjanak
kimenni, hiszen nem azért építették ezt
a kerítést, amiért a világtörténelem
összes többi kerítését, hanem azért,
amiért a börtönök falait. „Az, hogy ezt
fel kellett építeni, a kommunisták részéről is beismerése volt annak: itt rab
nemzetek élnek, akik nem élnek szabadságban, és szívesebben élnének a
világ egy másik országában, főleg, ha
az a Lajtától nyugatra esik” – fogalmazott Rétvári Bence.
Mint mondta, ez is mutatta, hogy a
kommunista vezetők végtelen hatalomimádata legyűrte azt a tényt, hogy
a lakosság rabságban, nélkülözésben
érzi magát, hiszen a vezetők jól tudták, milyen körülmények között tartják az embereket, de egyetlen céljuk
saját hatalmuk megőrzése volt. Rétvári Bence kijelentette: azért is volt

óriási lehetőség és vágy a magyarok
számára az Európai Unió, mert úgy
gondoltuk, hogy az EU a falakat
örökre le fogja bontani a kontinensen
belül, és a szabadságot igazán megadja Magyarországnak. Hozzátette: a
hidegháború végével és az integráció
kiterjedésével nem sikerült legyőzni
annak a veszélyét, hogy a földrészen
háború pusztítson. Semmiképpen nem
jó, ha Európában bárhol fizikai vagy
virtuális választóvonal jön létre, abból
nekünk, magyaroknak csak hátrányunk származhat, ez pedig annál nagyobb lesz, minél közelebb ez a vonal.
Schmidt Mária történész, a Terror
Háza Múzeum alapító főigazgatója a
szimpóziumon arról beszélt: a huszadik század világháborúinak narratíváját a győztesek határozták meg; a mai
napig általánosan elfogadandó értelmezési keretnek tekintendő, hogy ők
mindkét világégésben a zsarnokság
megszüntetéséért, a nemzetek önrendelkezési jogainak biztosításáért,
vagyis a szabadságért és a demokráciáért harcoltak. Mint mondta, ezen
az sem változtat, hogy az első világháborúban a parlamentáris berendezkedésű liberális jogállam Német-

ország és Ausztria-Magyarország
ellen az alkotmányosság útján épp
csak elindult Oroszországgal fogott
össze a nyíltan rasszista politikát folytató Egyesült Államok és Nagy-Britannia, de a nyugati demokráciák a
második világháborúban is egy totális diktatúrával fogtak össze a másik
totális diktatúra ellen.
Schmidt Mária megjegyezte: míg
a brit és a francia politika 1938-ban
nyilvános tanácskozáson mondott le
Közép-Európáról Hitler és szövetségesei javára, Churchill hat évvel később cinikusan, suttyomban adta el a
térség országait; a kontinens felosztásáról is döntő konferencia miatt Jalta
mára egyet jelent azzal, hogy a Nyugat elárulta Közép- és Kelet-Európát,
noha ez az egyezség csak betetőzte
a korábbi megállapodásokat.
Szavai szerint a vasfüggöny ezer
kilométernyi bizonyítéka annak, hogy
a diktatúra nem elégedett meg a szellem tereinek kisajátításával, hanem fizikailag is birtokolni akart bennünket,
meg akarta akadályozni, hogy elszökjünk. Ez a fal nekünk szólt, akik
a rendszer foglyai voltunk az elejétől
a végéig.
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Frakció

Felelősek vagyunk a rendezett társadalom alakításáért
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának végén az elmúlt hónapok munkájáról kérdeztük Harrach Pétert, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjét.
FORRÁS: AA

Véget ért az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, hogy értékeli
a kereszténydemokrata frakció
munkáját, milyen hónapok vannak a képviselőcsoport mögött?
Ebben az időszakban sok fontos
kérdés került napirendre, a KDNP
frakció igen aktív volt. Megszólalásaink és előterjesztéseink elsősorban a nehéz helyzetbe került
társadalmi csoportok megsegítését
szolgálták. A szabad vasárnap a
munkavállalók, a családi csődvédelem a padlóra került családok, az
árubemutatók szélhámosainak viszszafogása az idős emberek védelmét
szolgálta. De aktívan közreműködtünk olyan kérdésekben is, amelyek
kormányzati vagy frakciószövetségi
szinten kerültek napirendre, mint
például a bírósági végrehatások
visszásságainak rendezése.
Erre az időszakra esett, amikor
a magyar nyilvánosságban teret kapott az Európát célzó migráció kérdése. Volt a közbeszédnek egy jól
körvonalazható része, amelyben a
keresztény társadalmi tanítás egyik
fundamentumát, a szolidaritást
próbálták szembeállítani a kormánytöbbség e területen képviselt
véleményével, s ennek éle gyakran
fordult a KDNP ellen. Mi a pártfrakciójának véleménye erről?
Az évszázad talán legnagyobb kihívása a modern kori népvándorlás.
Különböző okok miatt, például a de-

mográfiai helyzet alakulása következtében ez a jelenség várható volt.
A folyamatot felgyorsították olyan
politikai akciók, amelyek a helyi hatalmi és társadalmi viszonyokat felforgatták. A problémát kettős
felelősségünk tudatában kell kezelnünk. Egyrészt az emberi személy
méltóságának tisztelete, másrészt
polgáraink biztonsága iránti felelősség kötelez minket. Nem lehetünk
érzéketlenek azzal az emberrel
szemben, akinek élete és biztonsága
került veszélybe, ugyanakkor egy
távoli kultúra tömegeit nem vagyunk képesek befogadni. A nyugati
országok tapasztalata, hogy a képzettségében, életformájában, munkaerő-piaci alkalmasságában különböző csoportok képtelenek a multikulturális társadalom igényeinek
megfelelni. Zárt, monokulturális közösséget alkotva nem tudják átvenni
a befogadó társadalom normáit. A
saját polgáraink iránti felelősség
arra késztet minket, hogy az üldözötteknek határainkon kívül nyújtsunk segítséget. Ez rövid távon azt
jelenti, az üldözött és a gazdasági
bevándorló közötti különbségtételt
a nyugati nemzetek már a beléptető
országban tegyék meg. Hosszú
távon viszont tartós megoldást a
saját hazájuk viszonyainak rendezése jelent.
Tovább tart a polémia a szabad
vasárnap bevezetése kapcsán, ami
az egyik emblematikus megvalósult kereszténydemokrata célkitű-

növekszik. A kezdeményezésnek egy
másik motívuma is volt, a magyar
kisvállalkozások versenyhátrányának csökkentése a multinacionális
cégekkel szemben.
A kérdés utolsó részére válaszolva
azt tudom mondani, felelősek vagyunk a rendezett társadalom alakításáért. Meggyőződésem, hogy ezt
csak kis lépésekben tudjuk megtenni.

zés volt. Immáron beszélhetünk
a bevezetés utáni tapasztalatokról,
melyek ezek, illetve Ön szerint
lehet-e, kell-e hasonló intézkedéssel alakítani a közkultúrát?
A szabad vasárnap biztosítása
régi kereszténydemokrata gondolat.
Szándékunkat erősítette az a tény,
hogy a hagyományos szociáldemokrata párt hiánya politikai képviselet
nélkül hagyta a munkavállalói érdekeket. Az sem véletlen, hogy az ellenérdekeltek – a multinacionális
cégek és a rendezetlen társadalmi
viszonyokban érdekelt ideológusok
– heves támadást indítottak a javaslat ellen. A forgalom csökkenésével
és nagyarányú elbocsátásokkal riogattak. Ezzel szemben beigazolódott, hogy a kereskedelemben
többen dolgoznak, és folyamatos
munkaerőhiány van, illetve a kiskereskedelmi forgalom változatlanul

Újabb évek óta forszírozott kereszténydemokrata program valósult meg azzal, hogy az Országgyűlés elfogadta a családi csődvédelemről szóló törvényt. Mit várnak ettől?
A törvény célja az ellehetetlenült
és végrehajtással fenyegetett családok megmentése. Ennek eszköze a
fizetőképesség helyreállítása. Az
ötéves folyamat két legfontosabb
sajátossága a megindult végrehajtás
leállítása, illetve az adósság egy részének elengedése. Az igaz, hogy
cserébe az életformaváltás önmérsékletet igénylő vállalása, és ezt
megelőzően egy bátor döntés szükséges. Ma még nehéz megítélni,
hogy a több tízezer érintett közül
hányan fognak erre vállalkozni. Az
alternatíva világos, az említett vállalás vagy a teljes családi csőd.
Milyen feladatok állnak a frakció előtt az őszi ülésszakban?
Ahogy eddig, ezután is elsősorban
elvi és szociális kérdésekben fogunk
kezdeményezni. Olyan korban élünk,
amikor mindkettőre szükség van.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
– Folytatás az 1. oldalról –
A magáncsődeljárás elsősorban
a hiteladósok, illetve a többfelé fizetési késedelmet felhalmozók adósságcsapdából kikerülését tűzi célul, mivel
őket a végrehajtási és kényszerértékesítési eljárások nehéz helyzetbe sodorják – írták javaslatuk indoklásában
az előterjesztők.
Magáncsődvédelmet az az adós
kezdeményezhet, akinek vagyona és
törlesztésre fordítható jövedelme van,
de az nem elég adóssága törlesztésére.
A csődvédelem kérelmezésének feltétele egyebek mellett az, hogy az adós
összes tartozása 2 millió és 60 millió
forint között legyen, a tartozásállománya meghaladja a vagyona értékét, de
ne legyen több annak duplájánál, és legyen legalább egy olyan tartozása,
amely három hónapja lejárt, mértéke
pedig több mint félmillió forint.
A kritériumokkal kapcsolatban az
előterjesztők hangsúlyozták, hogy a
magáncsődtörvény nem célozhatja
sem a többszörösen eladósodott, sem
az átlagosnál jóval nagyobb vagyonú
lakossági csoportok megmentését.
Csődvédelem alatt az adósnak nem
kell számolnia végrehajtási, zálog-

tárgy kényszerértékesítési és egyéb
igényérvényesítésekkel, tetemes végrehajtói költségekkel, továbbá nem
kell tartania kilakoltatástól.
A magáncsőd jogintézménye bíróságon kívüli és bírósági eljárásra
egyaránt lehetőséget ad.
A KDNP szerint a törvény arra ösztönzi az adóst és a hitelezőket, hogy az
adósságrendezést először bírósági eljáráson kívül, rugalmasabb és költségtakarékos formában, megállapodás
megkötésével kíséreljék meg. Ennek
során megegyezhetnek a fizetéskönynyítő megoldásokról, a hitelszerződést
átstrukturálhatják, az adós kedvezőbb
fizetési ütemezést kaphat, mentesülhet
a késedelmi kamat megfizetése alól,
sőt részbeni tartozáselengedésben is
részesülhet.
Bíróságon kívüli sikertelen egyezkedés esetén indul meg a bírósági
adósságrendezési eljárás. Ebben az
esetben az adós mellé kirendelt, a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt, úgynevezett fizetésképtelenségi
szakértő, a családi vagyonfelügyelő
látja el az adós gazdálkodásának felügyeletét, támogatja őt eljárási kötelezettségei és jogai gyakorlásában.
A vagyonfelügyelők feladatai között

van a bírósági döntéshozatal előkészítése is, továbbá a magáncsődegyezség
előkészítése, az egyezségkötési eljárás
lebonyolítása és az értékesítési bevétel hitelezők közötti felosztása.
A családi vagyonfelügyelői tisztség
csak jogi vagy közgazdasági végzettséggel tölthető be, 2018-ig pedig
közigazgatási vizsgát vagy jogi szakvizsgát is elvárnak tőlük.
Ha az adós az ötéves adósságtörlesztési időszak alatt fegyelmezetten

törleszt – és ha a hitelezők hozzájutottak a meghatározott minimális megtérüléshez –, a bíróság mentesítheti őt a
fennmaradó adósságai megfizetése
alól.
A törvény lépcsőzetesen lép hatályba: idén szeptemberétől azok kérhetnek csődvédelmet, akiknek az
otthonuk van veszélyben, a második
ütemben, 2016 őszétől pedig minden
eladósodott magánszemély, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Tízezreknek segíthet a családi csődvédelem intézménye
Benyújtotta a Kereszténydemokrata Néppárt az Országgyűlésnek a családi csődvédelemről szóló törvényjavaslatát, amely tízezreknek nyújthat segítséget adósságuk rendezéséhez. A változások, ha a parlament jóváhagyja, lépcsőzetesen lépnek életbe. 2015 szeptemberétől azok kérhetnek csődvédelmet, akiknek az otthonuk van veszélyben – mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője Vejkey Imre országgyűlési képviselővel közösen tartott
sajtótájékoztatóján május 21-én.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter kiemelte: a javaslat
mentőöv a fuldoklóknak, célja a fizetőképesség helyreállítása. Azoknak
szól, akik enélkül csődbe jutnának –
fogalmazott Harrach Péter, aki jelezte: adósságrendezés például akkor
kezdeményezhető, ha a tartozás legalább 2 millió, de legfeljebb 60 millió
forint.
Arról, hogy az adósnak mit jelent
a védelem, a frakcióvezető elmondta:
a folyamatban lévő végrehajtást felfüggesztik és újat nem lehet indítani.
Részleges moratóriumot rögzítenek a
törlesztésre, és minden hitelező csak
az adósságrendezési eljárásban érvényesítheti követelését. A lakóingatlanra jelzálog elkülönítést kaphat az
adós, ez is segíti, hogy időt nyerjen.
Öt év lejártával az adósság jelentős
részét elengedhetik, ez elérheti – kivéve a jelzáloggal érintett ingatlan
adósságát – akár a 60 százalékot is –
ismertette Harrach Péter.
Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő elmondta: az MNB által
összegyűjtött banki adatszolgáltatások alapján a 90 napon túl lejárt hitel-

tartozások meghaladják az 1000 milliárd forintot, ezek mintegy 45 százaléka lakáshitel, 55 százaléka pedig
szabad felhasználású jelzáloghitel.
A hitelintézeteknél jelenleg az
éven túli lejárt hitelek esetében a lejárt tartozás összege meghaladja a 660
milliárd forintot, a teljes tartozás
pedig a 900 milliárd forintot. A fedezetül szolgáló ingatlanok értéke azonban nem éri el az 570 milliárd forintot
– jegyezte meg Vejkey Imre, aki szerint a fenti számok azt jelzik, hogy jelentős azon adósok száma, akik

a fedezetként felajánlott, azaz az
adósságrendezésre felhasználható vagyonukhoz
képest „túladósodottak”.
Rögzítette: magáncsődvédelmet
olyan adós kezdeményezhet, akinek vagyona és
törlesztésre fordítható jövedelme
van, de az nem
elégséges a felhalmozott adósságával
kapcsolatos törlesztési kötelezettségének teljesítésére, és az együttműködés szándéka vezérli. Az adósságrendezés az adós feletti állami felügyelet mellett, bírósági polgári
nemperes eljárás keretében történik,
elsősorban egyezségkötéssel, ennek
hiányában a törvényben meghatározott követelményeket érvényesítő bírósági határozattal – fejtette ki.
A magáncsődeljárás alatt a bíróság
feladatainak ellátását a Családi Vagyonfelügyelői Szolgálat által kijelölt

családi vagyonfelügyelők segítik.
Feladatuk a bírósági döntéshozatal
előkészítése, támogatása, az adós
pénz- és vagyongazdálkodásának felügyelete, az adós esetleges visszaélései esetén eljárások kezdeményezése.
Feladatuk lesz még a hitelezők számára a követeléseik nyilvántartásával
és kezelésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása, a magáncsődegyezség
előkészítése, az egyezségkötési eljárás lebonyolítása, az egyezségben
meghatározott vagyontárgyak ellenőrizhető nyilvános értékesítése, az értékesítési bevétel hitelezők közötti
felosztása – sorolta.
Harrach Péter az MTI kérdésére elmondta: első körben 100 csődgondnokot képeznek ki, a továbbiakról az
esetleges igényeknek megfelelően
döntenek.
Vejkey Imre megjegyezte: azon
adósok részére, akik nem tudnak élni
a csődvédelemmel, jogszabály-módosítással lehetővé kell tenni – akár a
Nemzeti Eszközkezelő további erősítésén keresztül – azt, hogy bérlőként
legalább öt évig tovább használhassák
a lakóingatlant.
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Sikeres lehet a családi csődvédelem
A családi csődvédelem ötlete a KDNP-től származik, célja pedig, hogy több tízezer bajba jutott adós fizetőképessége helyreálljon. Elsőként azok kérhetnek csődvédelmet, akik elveszthetik az otthonukat – mondta a Magyar
Hírlapnak Szászfalvi László kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a javaslat egyik benyújtója.
FORRÁS:MAGYARHIRLAP.HU

Mi vezérelte a KDNP-t,
hogy megalkossa ezt a törvényjavaslatot?
Európában ez nem egyedi
dolog, több évtizede jól működik
a családi csődvédelmi rendszer.
Magyarországon is több tízezer
család veszi majd igénybe, az
már most látszik. A javaslatot benyújtottuk, kezdődik az általános
vita a törvényről, több módosító indítvány is várható hozzá.
Előzménye a banki elszámoltatás, a forintosítás, de így is sok
még a bajba jutott ember. A kormány megpróbál tovább segíteni rajtuk. A bajbajutottaknak egy lehetőség marad, ha
magáncsődöt kérnek. Az adósságrendezés akkor kezdeményezhető, ha a tartozás minimum kétmillió forintos, maximum pedig hatvan. A csődvédelmet több lépcsősre tervezzük,
szeptembertől indul, és azok vehetik igénybe, akiknek veszélyben van az otthonuk.
A csődvédelem ideje alatt – noha most még kilakoltatási
moratórium van – nem lesznek kitéve a családok végrehajtásnak, kényszerértékesítésnek, végrehajtásnak, valamint nem lehet felmondani alapvető közszolgáltatási
szerződéseiket sem.
Hogyan indul a csődvédelmi eljárás?
Terveink szerint az első lépés egy vagyonleltár elkészítése
lesz. Hozzá jön a jövedelemfelosztási terv, a folyamatot az
Igazságügyi Hivatalon belül a Családi Csődvédelmi Szolgálat felügyeli majd. Számuk több lesz az országban, régiókra
elosztva. Az ott dolgozó munkatársak tartják a kapcsolatot a
családdal és a hitelezőkkel. Őket vagyonfelügyelőnek hívják.

Miniszteri biztost
kapott a családi
csődvédelem

Az a család, amely belép a csődvédelmi rendszerbe, vállalja,
hogy öt évig a vagyonát átlátható és ellenőrizhető módon az
adósságainak törlesztésére fordítja majd.
Ez a legkényesebb pont: jön egy kirendelt vagyonfelügyelő, és mindennap belenéz a pénztárcába, hogy a családból ki, mire és mennyit költött?
A család érdeke, hogy a hiteltől megszabaduljon. A vagyonfelügyelő nem ellenség, hanem segítő szándékú, komoly
képzésen átesett szakember. Közvetítőszerepet tölt be a család
és a hitelező között. Nyilvánvalóan nem szabályozza, hogy a
napi fogyasztási cikkekre mennyi pénz megy el, de abba beleszólhat, hogy egy családi házba éppen ne a második televíziót
vásárolják meg, illetve ne újabb kocsira költsenek. Sokkal szorosabb, barátibb kapcsolatra és őszinteségre számítunk a vagyonfelügyelővel a család részéről, hiszen ő lesz az, aki
rendezheti a bajbajutottak sorsát. A hitelező örülhet, hogy viszszakapja a pénzét, a család meg boldog lehet, hogy megmaradnak az értékei. A nagy pénzügyi kiadást tehát valóban
egyeztetni kell vele. Ha a vagyonfelügyelő azt mondja, az autót
kisebbre kellene cserélni, mert az árából lehet törleszteni, akkor
bizony kisebbre illik cserélni. Fontos: a vagyonfelügyelő nem
dönthet a család helyett. Ezért használtam az „illik” szót.
Amennyiben a család nem mutat semmiféle együttműködést
a vagyonfelügyelővel, akkor a szerződést felbontják. Kvázi
elvesztik a mentorukat. A vagyonfelügyelő mellett természetesen bekapcsolódhat az önkormányzat szociális részlege is.
Mennyire lehet zökkenőmentes az együttműködési folyamat?
Úgy gondolom, ha az adós az első körben önállóan tárgyal a hitelezőivel, ha a vagyonát nem titkolja el a kellő felügyelet mellett, akkor minden rendben lehet. A családi
csődvédelem a lakosság számára segítség.

FORRÁS: KDNP.HU

Miniszteri biztossá nevezték ki június 15-én Szekér Juditot a családi
csődvédelem területére. Trócsányi
László igazságügyi miniszter utasítása
a Hivatalos Értesítőben jelent meg.
A miniszteri biztos egyebek mellett
közreműködik a családi csődvédelmi
szolgálat munkatársainak oktatásában
és továbbképzésében, irányítja a képzési és továbbképzési anyag összeállítását, közreműködik a központi és
helyi csődvédelmi szolgálatok szabályozási rendszerének kialakításában.
Az utasítás szerint a biztos együttműködik az Igazságügyi Hivatallal a
magánszemélyek adósságrendezési eljárásában használt nyilvántartó rendszerek
kialakításában,
továbbá
kialakítja az adósságrendezési eljárásokban magánszemélyeknek támogatást nyújtó civil szervezetekkel történő
együttműködés rendszerét.
Szekér Judit – akinek kinevezése
június 15-ével hatályos – korábban a
bírósági végrehajtói kamara mellett
dolgozott miniszteri biztosként.

Törvényjavaslatot nyújt be a csaló termékbemutatók ellen a KDNP
Ügyfélszolgálatot kell fenntartaniuk a jövőben az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést folytató vállalkozásoknak, és az ilyen cégek nem
nyújthatnának fogyasztói hitelt – javasolja a Kereszténydemokrata Néppárt csaló termékbemutatók visszaszorítását célzó előterjesztése, amelyet július
2-án nyújtottak be az Országgyűlésnek.
FORRÁS: KDNP.HU

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke július 2-án sajtótájékoztatón
elmondta: a javaslat három törvényt
érint, módosulhat a kereskedelemről szóló szabályozás, a gazdasági
reklámtevékenységről és a hitelintézetekről szóló jogszabályok. A javaslatot szeptember közepén kezdheti tárgyalni a parlament és október
végén, november elején válhat hatályossá.
A KDNP alelnöke a problémát érzékeltetve rámutatott: míg 2010-ben
228, tavaly 780 írásos panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz.
Kifejtette: a fogyasztói beadványok jelentős része arról szól, hogy
az érintett cégek a szerződéskötést
követően elérhetetlenné válnak. Ezt
szeretnék megakadályozni azzal,
hogy az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítést folytató vállalkozások ügyfélszolgálatot legyenek kö-

telesek fenntartani, és telefonos elérhetőséget is biztosítaniuk kelljen. Az
indítvány szerint az állandó ügyfélszolgálati irodának a hét legalább
egy napján este nyolc óráig nyitva
kell tartania.
Ezzel biztosíthatóvá válna, hogy a
fogyasztók élhessenek a gyakorlat-

ban is az elállási jogukkal. Rögzítenék, hogy az ügyfélszolgálati előírások betartását a fogyasztóvédelmi
hatóság ellenőrzi – mutatott rá.
A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény úgy változna, hogy
az árubemutatóval egybekötött termékértékesítésnél tilos lenne az aján-

dékjuttatás és az ajándéksorsolás reklámja. Jelentős mértékben ugyanis
ezen juttatások miatt népszerű ez az
értékesítési forma – jelezte.
Rétvári Bence ismertetése szerint
változna a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló törvény is.
Tilos lenne, hogy az árubemutatóval
egybekötött termékértékesítést szervező cég a fogyasztóknak pénzügyi
szolgáltatást, azaz fogyasztói hitelt
közvetítsen.
Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője hangsúlyozta: a tervezet az árubemutatókkal kapcsolatos visszaélések
visszaszorítását célozza, az esetleges kiskapukat szeretnék bezárni.
Hozzátette: a termékbemutatók
során gyakran olyan komoly visszaélések, szélhámosságok történnek,
amelyek elsősorban a nyugdíjasok
„megkopasztását" célozzák, s nagyrészt egészségüket féltő embereket
csapnak be.
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A tanári pálya minden más pályánál tágasabb
Akikről szólni akarok, azok az
óvodapedagógusok, a tanítók és a
tanárok, az apropót pedig az adja,
hogy mint tudjuk, és mint hallottuk
is az első napirend előtti felszólalásban, a mögöttünk hagyott hétvégén és a megelőző napokon a tanító
embereket ünnepelte az ország,
akikről sokat, de mégsem eleget beszélünk.
Nem kívánom folytatni azt a nem
igazán méltó megközelítést, amit az
első napirend előtti felszólaló tett,
hogy tudniillik a kötelező pedagógusnapi köszöntő mondatokat felhasználta arra, hogy saját pártjának
az elképzeléseit elmondja az oktatásról, és megismételje tizedszer,
huszadszor, ötvenedszer az oktatáspolitika iránti kritikáját. Én erről
nem fogok szólni, hanem a tanáremberekről, a tanítókról, akiket rengeteg jelzővel illettek írók és
gondolkodók. Nevezték őket lámpásoknak, a nemzet napszámosainak,
gyémántcsiszolóknak, vagy szívesen idézem a 16. századi költő szavait, aki így írt: A tanári pálya
minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a
Nílus termékeny vize, túlárad saját
partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus,
esztétikus, lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben, s
nemcsak tudását közvetíti, bár ez
sem kevés, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és

szemez, mint a kertész, életet visz
a könyvekbe, a könyveken keresztül
a tanításba, állandó és eleven hidat
épít az eszmény és a mindennap, az
elvontság és a tapasztalás közé.
Nagyon szép ez a megközelítés,
és sorolhatnám a szebbnél szebb és
találóbbnál találóbb idézeteket,
amelyek mind a tanár munkáját
érintik, mégsem tudom megállni,
hogy Antoine de Saint-Exupéry
egyik gondolatát még ne hozzam
ide, aki valahogy úgy ír, hogy ha a
tanár azt akarja, hogy a tanítványai
hidat építsenek, akkor nem fát és
szerszámot ad nekik először, hanem

Vita a halálbüntetésről
HARRACH PÉTER
A KDNP FRAKCIÓVEZETŐJE

Sokan megkérdezik, van-e értelme vitatkozni azon, amit úgysem
lehet bevezetni. Mások azt kérdezik,
el lehet-e fojtani a vitát arról, ami az
emberek nagy tömegének fejében
felmerül. A kérdést mindig az élet
veti fel egy-egy súlyos bűncselekmény kapcsán, és ha már felvetődött, érdemes arra elvi, jogi és
gyakorlati szempontból válaszolni.
Az államnak kötelessége polgárai biztonságának védelme és a társadalom nyugalmának biztosítása.
Ehhez hatékony eszközt kell választania. Ha van ilyen eszköze a halálbüntetésen kívül, akkor azt kell
alkalmaznia. Az élet tisztelete arra
kötelez minket, hogy kíméljük meg
a bűnözők életét is. Ezzel nem vitatjuk el az államnak azt a jogát,
hogy éppen az ártatlan életek védelmében és más eszközök hiányában
alkalmazhatja a legsúlyosabb büntetést. Ez azonban ma Európában csak
elvi lehetőség.

Nemcsak az uniós jogi tilalom
miatt, hanem amiatt is, mert az államok a halálbüntetésen kívül rendelkeznek más hatékony eszközökkel.
Így nincs morális oka a kivétel alkalmazásának. Más a helyzet az
egyén életét veszélyeztető támadás
esetében. Természetesen az arányosság elvét a védekezés során is
figyelembe kell venni, de a megtámadott akkor is védheti életét, ha
ennek áldozatul esik a támadó élete.
Magyarországnak kiváló eszköze
van arra, hogy kizárja a társadalomból a polgárok életét veszélyeztető bűnözőket. Ez, a tényleges
életfogytiglan tartó fogvatartás és a
biztonságos őrzés. Ezért a halálbüntetés ellen megfogalmazódó
morális szempontokat, mint az emberi méltóság tisztelete, a megváltozás lehetősége, a téves ítélet
helyrehozhatatlansága, figyelembe
kell venni.
A rendelkezésünkre álló hatékony eszközökkel pedig a jogalkalmazásban bátran kell élni.

fel kell hogy keltse a vágyukat a tenger iránt.
Nos, ez a tanári hivatásnak talán a lényege,
hogy felkeltse a vágyát a
tanítványoknak a tenger
iránt, a jövő iránt, a kutatás, a tanulás iránt.
Hogyan képes ennek
eleget tenni egy pedagógus? Bizony, nem könynyű mesterség, nem
könnyű hivatás ez!
A saját személyiségében,
emberségében ott vannak azok a tartalékok, de
azért nem mindegy, hogy
mennyire segíti őt az
állam ebben. Hallottuk
az első napirend előtti
felszólalásban itt, hogy
az állam milyen központosítást hajtott végre. Hadd idézzem
Eötvös Józsefet – nem idézem, csak
a gondolatát –, aki már 1840-ben,
február 23-án tartott beszédében kifejtette azt, hogy az államnak generális felelőssége van a tekintetben,
hogy hogyan zajlik egy országban a
nevelés, és nem vitatta, miközben
ugyanez az Eötvös József természetesen az iskolák önállósága mellett
is érvelt. Nos, mi pontosan ezt
tettük a 2010-ben elkezdődött
kormányzás idején, hogy megerősítettük az állam szerepét, de az iskoláknak, a szellemi műhelyeknek az
önállóságát is fenntartottuk. Szintén

Eötvös József nevéhez fűződik a tanárképzés deklarálása és intézményrendszerének a megteremtése.
1848-ban már szót emelt a tanárképzés érdekében, és az ő elképzeléseit végül csak gróf Klebelsberg
Kunó tudta megvalósítani.
Mi is megújítottuk a tanárképzést, aminek eredményeképpen már
az elmúlt évben és az idén is lényegesen több hallgató, fiatal jelentkezett a tanári pályákra, amelyben
mind a tanári pálya megbecsülése
testesül meg. És folytathatnám
mindazokat az intézkedéseket
a pedagógus életpályán keresztül,
amelyről szintén sok szó esett, de
inkább azt emelném ki, hogy az
állam és az önkormányzatok és az
igazgatók és a civil társadalom minden évben nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy
minél több kiváló pedagógus kapja
meg az őt megillető kitüntetést.
Nagy öröm volt az elmúlt héten a
Bonis Bona-díj átadásán részt
venni, a Balog Zoltán miniszter úr
által átadott kitüntetések átadásakor
részt venni, és bizony látni, hogy
nemcsak a tanárok, hanem a szülők
és a diákok is örültek.
Isten éltesse a kollégákat! Kívánok nekik további erőt, hitet és kitartást.
Hoffmann Rózsa
(Napirend előtti felszólalás, elhangzott a Magyar Országgyűlésben, 2015. június 8-án.)

Tisztelgés Szabad György emléke előtt
Megrendüléssel értesült a Kereszténydemokrata Néppárt Szabad György professzor
úr, a rendszerváltozást követő szabadon választott parlament első elnökének haláláról.
Személyében a történelmet kiválóan ismerő
tudóst és egyetemi tanárt, a reá váró történelmi feladatot felkészülten vállaló, magas
tisztségét méltósággal ellátó embert tiszteltünk.
Szabad György az egyetemi katedrán és az
elnöki pulpituson egyaránt tanított, visszaidézte a magyar parlametarizmus – általa kiválóan ismert – fényesebb időszakának emlékét.
Szavaival, gesztusaival stílust adott a kommunista diktatúrából ébredő stílustalan világnak.
És neki köszönhetjük azt is, hogy az új magyar demokrácia születésénél számos alkalommal felidézte pártunk alapító atyjának, Barankovics Istvánnak történelmi küzdelmét a nyilas és kommunista
diktatúrákkal szemben.
Személyére tisztelettel emlékezve osztozunk Családjának gyászában.
Budapest, 2015. július 3.
a Kereszténydemokrata Néppárt nevében
Semjén Zsolt elnök
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Magyarországnak rendkívül fontosak a határon átnyúló fejlesztések
Elkészült az M43-as autópálya Makó és az országhatár közötti szakasza. A sztrádát, a Csanádpalota–Nagylak határátkelőhelyet, valamint román oldalon a Nadlac (Nagylak) és Pecica (Pécska) között megépült 16 kilométeres A1 gyorsforgalmi útszakaszt Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Marius Nica, a román kormány európai alapokért felelős minisztere adta át július 11-én. Magyarország számára alapvető
fontosságú a szomszédos országokkal fenntartott jó viszony, ezért arra törekszünk, hogy Romániával is minél több olyan projektet valósítsunk meg, amely
előbbre viszi közös dolgainkat – hangsúlyozta beszédében a KDNP elnöke. Az átadáson részt vett Victor Ponta, Románia miniszterelnöke is.
FORRÁS: KDNP.HU, KORMANY.HU

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes avatóbeszédében hangsúlyozta,
Magyarország számára kiemelt fontosságú a határon átnyúló fejlesztések
megvalósítása. A kormány célul tűzte
ki, hogy minden autópályát kiépít a határig, és ebben a magyar–román autópálya-kapcsolat megteremtése jelentős
mérföldkő.
Magyarország számára alapvető
fontosságú a szomszédos országokkal
fenntartott jó viszony, ezért arra törekszünk, hogy Romániával is minél több
olyan projektet valósítsunk meg, amely
előbbre viszi közös dolgainkat – emelte
ki a kereszténydemokrata politikus, aki
különösen fontosnak mondta a közlekedési, a kommunikációs és az energetikai hálózatok összekapcsolását.
Úgy fogalmazott, hogy az uniós integrációnak köszönhetően az elmúlt
években kezdett kibontakozni a határok nélküli Európa. Bár az utóbbi hónapok eseményei rámutattak az uniót
érő kihívásokra, az illegális migráció
problémája és kezelése nem tántoríthat
el minket az akadálymentes kapcsolattartás elősegítésétől. Semjén Zsolt
hangsúlyozta: várja az észak-erdélyi

autópálya megépülését is, annak érdekében, hogy Erdély magyarok által
nagy számban lakott területein is áthaladjon egy gyorsforgalmi út.
Marius Nica, a román kormány európai alapokért felelős minisztere történelmi mérföldkőnek nevezte a
magyar–román kapcsolatokban a két
ország autópálya-összeköttetésének
megteremtését. Az autópályák és a határátkelőhely megépítése kézzelfogható
bizonyítéka annak, hogy a két kormány
képes együttműködni a két ország kö-

Pedagógusok is üdülhetnek az Erzsébet-program keretében
Több mint négyezer jelentkezést regisztráltak az Erzsébet-program idei új kezdeményezésére, amelynek keretében pedagógusoknak is lehetőségük nyílik családjukkal az üdülésre – közölte az Emmi kereszténydemokrata parlamenti
államtitkára, a KDNP alelnöke Ikotity István, LMP-s országgyűlési képviselő
írásbeli kérdésére július 12-én. Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: az Erzsébet-programban idén új elemként jelent meg
a Köznevelési intézményben foglalkoztatottak számára szóló üdülési pályázat.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Mint rámutatott: ezzel a kezdeményezéssel is meg kívánják becsülni a pedagógusokat, és ez a lehetőség nagy
segítség az érintett családok számára.
A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány azon magánszemélyek számára írta ki, akik köznevelési intézményekben dolgoznak, továbbá köznevelési intézmény működtetésében
közreműködő gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak, valamint akiknek a családjában az egy főre
jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2015. január 1-jén érvényes
minimálbér összegét.
Az egyhónapos pályázati idő alatt
több mint négyezer kérelem érkezett az
alapítványhoz. Rétvári Bence közlése
szerint az elnyert támogatás esetén a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa, valamint a pályázat
benyújtásakor a 14. életévét már betöl-

tött
gyermeke ötezer
forint/fő, a
pályázat benyújtásakor
3–14 életév
közötti gyermeke 2500 Ft/fő befizetésével vehetnek
részt az üdülésen, amely a 3 év alatti
gyermekeknek ingyenes. A lehetőség
legkésőbb 2016. augusztus 31-ig megkezdett üdülésre vehető igénybe a postai
úton kiküldendő Erzsébet Kártya segítségével.
Rétvári Bence értékelése szerint a pályázat egyértelműen sikeres kezdeményezés, iránta jelentős volt az
érdeklődés. A sikeresen pályázó családok országosan több mint 40 szálláshely
közül választhatják ki pihenésük helyszínét. A szálláshelyek családi programokat, sporteszközöket biztosítanak, a
vendégek kirándulásokon vehetnek
részt.

zötti kapcsolatok szorosabbra fűzése
érdekében – mondta.
A Makó és az országhatár közötti
sztrádaszakasz az e-matricás rendszerben 2015 végéig díjmenetesen
használható, a 3,5 tonnát meghaladó
legnagyobb össztömegű tehergépjárművek számára díjköteles. A Csanádpalota-Nagylak határátkelőhely a
román oldalon épült meg. Mindkét
irányban négy-négy sávot alakítottak
ki a személygépjárműveknek, illetve
a teherforgalomnak, valamint két

sávot az autóbuszoknak. Két-két mérleget is építettek, és kialakítottak egy
több mint száz férőhelyes kamionparkolót is.
A veszélyes anyagot és élőállatot
szállító kamionoknak továbbra is a
43-as úton lévő nagylaki határátkelőt
kell használniuk. A Nagylak (Nadlac)–Csanádpalota autópálya-határátkelő megnyitása nyomán Arad és
Temesvár lett Románia első két nagyvárosa, amelyet bekapcsolnak az
európai gyorsforgalmi úthálózatba.

A megszerzett tudást itthon
érdemes kamatoztatni
Olyan ország épül, amelynek kiművelt emberfőkre van szüksége – mondta Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, a KDNP alelnöke a Budapesti Corvinus
Egyetem (BCE) társadalomtudományi karának július 14-én tartott diplomaosztóján. Kifejtette: senkit nem próbál lebeszélni arról, hogy külföldön próbáljon szerencsét, hiszen bizonyára hasznos, ha bővül a látókörük. Ám mindenkit
szeretne rábeszélni arra, hogy megszerzett tudását itthon kamatoztassa.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarország olyan hely, ahol bármit elérhetnek, lehet, hogy kicsit nehezebben, mint máshol, de mindenki
önöknek drukkol. Sok múlik önökön –
mondta miniszter a végzősöknek. Hozzátette: az itthon elérhető legjobb és
nemzetközi viszonylatban is keresett tudást szerezhetnek a Corvinus diákjai,
hiszen az egyetem a régióban is az
egyik legszínvonalasabb. Összetett tudásanyagot és szemléletet nyújt, amely
alkalmassá tesz összetett társadalmi
problémák megértésére és megoldására.
Seszták Miklós – ahogy mondta,
gyermekei inspirálására – a Punnany
Massif nevű pécsi zenekar egyik dalszövegével zárta a végzőseket köszöntő beszédét: „Benned is rejtőzik
valahol egy hős. Próbáld ki, te vagy a
felelős!”
Délután a társadalomtudományi kar
kommunikáció- és médiatudomány,

nemzetközi tanulmányok, politikatudomány és szociológia mesterszakos
végzős hallgatói vehették át diplomájukat. Délelőtt a nemzetközi tanulmányok alapszakos és politológia
alapszakos végzős hallgatók diplomaosztó ünnepségét tartották.
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A nemzetiségek megmaradása a cél
A magyarországi nemzetiségek költségvetési támogatásának jövő évi növelésével a kormány fő célja, hogy megmaradjanak a nemzetiségek – mondta Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára július 9-én az M1 reggeli műsorában.
Soltész Miklós azzal kapcsolatban,
hogy 2016-ban a nemzetiségi terület
támogatására több mint nyolcmilliárd
forint áll rendelkezésre – kétmilliárd
forinttal több, mint az idén –, azt
mondta: három év alatt szinte megduplázódott a nemzetiségek támogatása. A fő cél a nemzetiségek
megmaradása anyanyelvük, iskoláik,
kultúrájuk megőrzésén keresztül –
hangsúlyozta az államtitkár.
Közlése szerint a többlettámogatáson belül a legfőbb csoport a települési és a megyei nemzetiségi önkormányzatok támogatása. Szintén
nagy részt tesz ki a nemzetiségi civil
szervezetek pályázati támogatásának
emelése. Egy további fontos terület,
amelyen óriási elmaradások halmo-

zódtak fel az elmúlt évtizedekben:
a nemzetiségi oktatási, kulturális vagy
egyházi intézmények fenntartásához
szükséges támogatás – emelte ki.
Soltész Miklós kitért arra: a támogatás egy részének szétosztásáról az
államtitkárság, a nemzetiségi szószólók és a nemzetiségi önkormányzatok
közösen döntenek. Vannak „hirtelen
felmerülő nagyobb beruházások”,
ezeket a nagyobb célokat a többi, nem
érintett nemzetiség is támogatja, mert
“zudják, hogy „rájuk is sor kerül” –
hangsúlyozta. Példaként említette a
szekszárdi német nyelvű színház, illetve a bolgár ortodox templom
2016-ban esedékes felújítását. Tájékoztatása szerint jövőre erre a területre is többet szánnak.

Simicskó István látogatása az Európa Játékokon
Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke június 25-én meglátogatta az Európa Játékokon a magyar csapatot. A Bakuban zajló rangos sporteseményen Magyarország 8 arany-, 2 ezüst- és 6 bronzéremmel hetedik helyen állt az éremtáblázaton.

Elcin Safarov, a sportolói falu polgármestere fogadja Simicskó Istvánt a
bakui I. Európa Játékokon

Simicskó István és Fábián László, a bakui I. Európa Játékokon részt vevő
magyar csapat vezetője a dicsőségfalnál a magyar csapat szállásán Bakuban,
a sportolói faluban

Soha nem fordított az állam ekkora összeget a nyári étkeztetésre
Mintegy 144 ezer gyerek kap a nyári szünet idején napi háromszori étkezést a települési önkormányzatokon keresztül – közölte Rétvári Bence, az EMMI
parlamenti államtitkára június 30-án Kocsis Mátéval, Budapest VIII. kerületének polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón. Az államtitkár
elmondta: a meghirdetett nyári étkeztetési pályázatra az önkormányzatoktól éppen annyi támogatási igény érkezett, amennyinek a hárommilliárd forintos keretből eleget tudnak tenni, így a programból egyetlen jelentkező önkormányzat sem maradt ki.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az állam korábban még soha nem
fordított ilyen jelentős összeget a nyári
étkeztetésre, a hárommilliárd forint
360 millióval több annál, mint amenynyi tavaly jutott erre a célra, és 600
millió forinttal több a tavalyelőtti öszszegnél. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára
jelezte, az állami forrást a különböző

adóerő-képességre és a rászorulók
számára való tekintettel osztották szét
az önkormányzatok között. Arra hívta
fel a figyelmet, azért működik jól a
nyári gyermekétkeztetési rendszer,
mert az önkormányzatok sokszor
a saját forrásaikból is támogatják
a programot.
A józsefvárosi Lakatos Menyhért
Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón a kerület polgármestere azt

közölte, az idei nyáron mintegy 300
gyereknek tudnak napi háromszori étkezést adni a szeptemberig a napközis
jelleggel nyitva tartó iskolában. Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a kormányzati 6,2 millió
forintos pályázati forrást az önkormányzat 11 millió forinttal egészítette
ki. Hozzátette, összesen 14 ezer adag
ételt tudnak adni a gyerekeknek a
nyári szünidőben.

A sajtótájékoztató előtt nem sokkal
Balog Zoltán miniszter azt mondta,
szeptembertől nem fordulhat elő Magyarországon, hogy egy gyereknek
anyagi okok miatt nem biztosítják a napi
háromszori étkezést. Erre utalva Rétvári
Bence emlékeztetett arra, hogy az év
közbeni szociális gyermekétkeztetésre
biztosított összeg 2010-ben 29 milliárd
forint volt, az idén 58 milliárd, jövőre
pedig mintegy 71 milliárd forint lesz.
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Százmillió forint értékű segélyszállítmány indult Ukrajnába
Nyolckamionnyi, nagyságrendileg százmillió forint értékű segélyszállítmány
indul június 2-án Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára május 26-án Budapesten. Soltész Miklós a sajtótájékoztatón elmondta: a segélyszállítmányban gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és tartósélelmiszer-csomagok vannak.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A segélyszállítmány fele Kárpátaljára, a másik fele pedig a Kárpátokon
túlra indul.
Az államtitkár közlése szerint
a márciusi adománygyűjtő felhívásra
a Karitatív Tanács öt tagszervezete –
a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat
– egy napon belül reagált. Ezt követően
több szervezet is csatlakozott az adománygyűjtéshez, így például az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH), a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, valamint a Johannita Segítő Szolgálat.
Soltész Miklós a résztvevő szervezetek száma és a segélyszállítmány értéke miatt egyedülállónak nevezte az
összefogást.
Szólt arról is, hogy „az ukrajnai adminisztrációs háttér” miatt nagyon
nehéz megszervezni a segélyszállítmány útját, de biztosak akartak lenni

abban, hogy az adományok valóban
eljutnak a bajban lévő emberekhez.
Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija elmondta, hogy 2500 doboz
gyógyszerrel, továbbá 150 különböző
gyógyászati segédeszközzel járultak
hozzá a segélyszállítmányhoz. Reményét fejezte ki, hogy mostani csatlakozásuk a Karitatív Tanács munkájához
csak az első lépés, hiszen – mint
mondta – fontos, hogy az EMIH részt
tudjon venni abban a karitatív munkában, amely határokon belül és kívül segíti a rászorulók életét. A zsidó
közösségnek, mint minden más egyháznak, fontos, hogy a „saját berkein
kívülre lépve részt vállaljon az általános társadalmi felelősségvállalásból” –
hangsúlyozta Köves Slomó.

A kormány támogatja az adó és illetékmentességet
a vajdasági magyarok támogatásainál
A magyar kormány támogatja a vajdasági magyaroknak juttatandó források adó- és illetékmentességét, és a kölcsönösség elvén ez vonatkozna a
szerb kormány magyarországi szerbeknek nyújtandó támogatásaira is –
mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes július 3-án az MTI kérdésére. A kormányfő helyettese jelezte, hogy mindez az adójogszabályok módosítását vonhatja maga után.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ismertetése szerint Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
vetette fel, hogy a Vajdaságba, az ottani
magyarság részére érkező támogatások, segélyek legyenek adó- és illetékmentesek. A kölcsönösség elvén
ugyanez vonatkozna a szerb kormány
által a magyarországi szerb kisebbségeknek nyújtott támogatásokra. Ezt a
magyar kormány támogatja, és fel is
vetette a magyar-szerb kormány ülésen,
ahol pozitív fogadtatásra talált, és rögzítették a megoldandó kérdések között.
Semjén Zsolt jelezte, hogy mindez
az adójogszabályok módosítását vonhatja maga után – hozzátette: elfogadták a kisebbségi vegyes bizottság
felállítására vonatkozó javaslatát, és
Aleksandar Vucic szerb kormányfő
utasítást adott a szerb bizottsági elnök
kinevezésére tíz napon belül. Magyar

részről a testületet Kalmár Ferenc vezeti majd.
A vegyes bizottság a felvetést várhatóan megvitatja majd és remények
szerint a jogszabályokat is módosíthatják – mondta a miniszterelnök-helyettes.
Ugyanakkor ha egy országgal nincs
ilyen egyezség, akkor értelemszerűen
a hatályos adó- és illetéktörvények a
mérvadóak – jegyezte meg Semjén
Zsolt, például a kárpátaljai magyar támogatásokkal összefüggésben.
A kormány azt szeretné, hogy amit
Magyarország nyújt a külhoni magyaroknak támogatásként, az ne legyen
adó és illetékköteles, és ebben az esetben természetesen ezt a magyar fél is
biztosítja az itteni kisebbség esetében.
Ahol egyelőre nincs ilyen megállapodás, ott addig a hatályos törvényeket
kell figyelembe venni – jelentette ki
Semjén Zsolt.

750 ezer állampolgársági kérelem, 700 ezer eskütétel
Elérte a 750 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és a 700 ezredik
ember is letette az állampolgársági esküt – jelentette be a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az MTI-nek adott nyilatkozatában.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt a számok alapján tarthatónak látja azt a célt, hogy a ciklus végére, azaz 2018 elejére – a
kedvezményes honosítással – meglegyen az egymillió új magyar állampolgár. Ők azok, akik korábban nem voltak
magyar állampolgárok, de a magyar kultúrához kötődnek, beszélik a nyelvünket, és a felmenőik a Magyar Királyság
területéről származtak – mondta.
Ezen kívül – folytatta a KDNP elnöke – a tervek szerint a ciklus végére
megközelíti majd a százezret azoknak a
száma, akik esetében nem honosítanak,
hanem megállapítják az állampolgárságukat. Ők jellemzően olyanok, akiknek
a szülei vagy a nagyszülei a mai Magyarország területéről mentek ki például
az Egyesült Államokba, Kanadába vagy
Ausztráliába. Ezek a leszármazottak
születetten magyar állampolgárok –
hiszen magyar állampolgártól származnak –, de nem volt megállapítva a magyar állampolgárságuk – ismertette.
A miniszterelnök helyettese a legszigorúbb államigazgatási folyamatnak nevezte az állampolgársági eljárást, amit
azzal indokolt, hogy minden kérelmezőt
legalább háromszorosan ellenőriznek:
közigazgatási, közbiztonsági és nemzetbiztonsági kontroll alatt zajlik a procedúra. Szavai szerint a honosítás
a magyar állam történetében példátlan
munka, amelyet „Magyarország a jövőben is töretlen lendülettel folytat”.
„Fontos látni azonban, hogy az utódállamok ellenérdekeltek a honosításban,
ezért például dezinformációkkal igyekeznek azt akadályozni, de nem sok
sikerrel, sőt úgy tűnik, mostanra többékevésbé ők is beletörődtek abba, hogy a
honosítás egy példátlanul sikeres, elgáncsolhatatlan folyamat” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Beszámolt továbbá arról, hogy a külhoni magyarok körében a konzulátusok
konzuli napokat szerveznek – jellemzően kisebb településeken is – a honosítási eljárás intézése érdekében.
A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta azt is: a nemzetpolitika
„egységes ívet alkot” 2010-től kezdve,
amikor lefektették az alapokat az alkotmányban, az állampolgársági, valamint
a nemzeti összetartozásról szóló törvényben. A kormány pedig egy jottányit
sem fog változtatni e sikeres nemzetpolitikán – jelentette ki.
Semjén Zsolt jelezte ugyanakkor,
hogy a nemzetpolitikai munka bővül.
Erre példaként említette a Kőrösi
Csoma Sándor-programot – amelyben
magyarországi fiatalokat küldenek ki a
diaszpóra magyar szervezeteihez,
hogy segítsék azok közösségépítő
munkáját –, továbbá a különböző, például a külhoni óvodákra, iskolákra fókuszáló tematikus éveket.
Megjegyezte azt is, hogy nagy
hangsúlyt kívánnak helyezni a külhoni fiatalok szakképzésének támogatására, valamint a gazdaságra, ami
szerinte kulcsfontosságú az egzisztencia megteremtésében.
A miniszterelnök-helyettes végül
nyomatékosította: Magyarország senkinek sem ad ki állampolgársági információt. Ezért arra biztat, hogy aki
olyan országban él, amely nem ismeri
el a kettős állampolgárságot – ilyen például Szlovákia –, az jöjjön át bátran
Magyarországra, itt elintézik a honosítás államigazgatási eljárását, és megkapja a magyar útlevelét.
Jelezte azt is, hogy a Demokrácia
Központok mellett megállapodtak az
RMDSZ-szel is a honosítást támogató
irodahálózatról, ami segít annak biztosításában, hogy a kérelmek száma változatlanul magas maradjon.

A gazdaságpolitika eszközeinek
szerepe a nemzetpolitikában
A gazdaságpolitika eszközei egyre nagyobb szerepet kapnak a magyar kormány nemzetpolitikájában – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára július 8-án a harmadik Martosi
Szabadegyetem nyitófórumán.
FORRÁS: MTI

A felvidéki magyarság legnagyobb
nyári rendezvényének számító Martosi
Szabadegyetem fórumán Potápi Árpád
János, Kövér László az Országgyűlés elnöke, és Berényi József a Magyar
Közösség
Pártjának
(MKP) elnöke vettek részt.
Mindhárman az elmúlt egy év legjelentősebb bel-, kül- és nemzetpolitikai tör-

ténéseit értékelték. Potápi Árpád János
a fórumon rámutatott: az elmúlt egy
évben a nemzetpolitika eszközeinek
sorában komolyabb hangsúlyt kapott
a gazdaságpolitika és ez a trend folytatódni fog. „A szülőföldön
való boldoguláshoz nemcsak szimbolikus – a jogi
környezetet megteremtő –
eszközökkel lehet hozzájárulni, hanem gazdaságpolitikai eszközökkel is” – jelentette ki.

Hazank_B4:Layout 1

2015.07.21.

7:27

Page 19

AZÁNK

Nemzetpolitika

19

A magyarságnak összpontosítania kell erőforrásait
A nemzet, a nyelv és a tudomány összefüggéseiről beszélt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes július 7-én az ELTE Kárpátmedencei Magyar Nyári Egyetemének ünnepélyes megnyitóján. A rendezvényen Kövér László, az Országgyűlés elnöke kijelentette: a magyarság akkor
lehet nyertes a 21. században, ha összpontosítani tudja a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a szerte a nagyvilágban élő magyar közösség szellemi, lelki és anyagi energiáit, erőforrásait.
FORRÁS: KDNP.HU

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a nemzet, a nyelv és a tudomány egymással
szoros összefüggésben áll, és az első
kettőnek az állapota, valamint a tudomány minősége sokkal erősebben öszszetartozik, mint elsőre gondolnák.
Kifejtette: ha a magyar nyelv kikopik a
tudományos, művészi használatból,
akkor visszaszorul a mindennapok tekintetében is, ez pedig a nemzet visszaszorulásával, életerejének, befolyásának
drámai csökkenésével jár. Ugyanakkor
ez fordítva is igaz, ha a magyar nyelv
erősödik, akkor a magyar nemzet öntudata, egésze és az állam intézményes
struktúrája is erősebbé válik.
A magyar megmaradás és a magyar
nyelv szoros összefüggésben van – öszszegzett a kormányfő helyettese, aki
szerint akkor tud valaki tudományos
eredményt elérni a nyelvén, ha azt a
nyelvet a tudományos közösség kiművelte szókészletében, fogalomrendszerében. Az anyanyelv sokkal alkalmasabb a legelvontabb gondolatok
megfogalmazására, mint egy tanult idegen nyelv, bármilyen jól is beszélik azt.
Semjén Zsolt kitért arra is: a magyar
állam feladata és küldetése, hogy a magyar nyelvet erősítse. Fontosnak nevezte, hogy a különböző nemzetrészek
képviselői a magyar nyelvet tudományos szempontból is kiműveljék.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében kiemelte: a 20. századot mi magyarok a Kárpát-medencében
elveszítettük. „Ez a huszadik század a
magyar erők és lehetőségek történelmi

szétforgácsolódásának a százada volt,
keserves árat fizetett érte Magyarország
és a magyarság, mely árnak a jelképes
és nagyon is valóságos kamatait sajnos
az önök nemzedékének is fizetniük
kell” – fordult a fiatalokhoz a házelnök,
hozzátéve: kérdés, hogy a 21. században az európai közösségi térben nyertesek leszünk vagy ismét veszteseknek
bizonyulunk. Kiemelte: az erőgyűjtés
egyik alapkövetelménye a felelős nemzetpolitika, és egyik leghatékonyabb
eszköze az oktatás. Rámutatott, a felelős nemzetpolitika jegyében valósították
meg a nemzet határokon átívelő, európai módon történő közjogi egyesítését.
A magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztése a külhonban élő
magyarokra annak a legitim magyar
nemzeti erőgyűjtésnek a része, amely
nemcsak egy elvont gondolat vagy egy
politikusi ékesszólás, hanem a fiatalok
holnapi és holnaputáni életminőségét is
befolyásoló tényező Magyarországon
és külhonban egyaránt – jelentette ki
Kövér László.
Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a 21. századi közös magyar teljesítménynöveléséhez elengedhetetlen
közjogi kereteket az elmúlt esztendők-

ben megteremtették, a jövőben ezen kereteket az élet
minden területén ki kell tölteni tartalommal, mindenki
számára érzékelhető, mindenki javát szolgáló magyar
együttműködésekkel. Mindezt egy rendkívül bizonytalan
és borús, válságokkal terhelt,
minden eresztékében recsegő-ropogó világpolitikai és világgazdasági helyzetben kell megtenni
úgy, hogy a magyar állam korlátozott
anyagi eszközeivel növeljék a szülőföld
megtartó erejét és javítsák a szülőföldön
való élet minőségét minden magyar
számára, Magyarországon és a Kárpát-medencében egyaránt. A feladat
rendkívül nehéz, a jogos elvárás nagy,
az eszközrendszer szűkös és a felelősség alól nincs kimentési lehetőség –
emelte ki Kövér László, hozzátéve:
mi, mai magyarok nem engedhetjük
meg magunknak a lélekvesztést vagy
kishitűséget.
Kitért arra is, hogy egy negyedszázada a nemzedéke abban bízott, hogy a
rendszerváltoztatással Magyarországon
sikerül békésen leváltani a kommunista
rendszert a hazugságaival együtt. Voltak, akik a nagyvilágban és itthon is
akkor azt hirdették, hogy a történelem
véget ért, kitört az örök demokrácia,
béke és jólét kora - fogalmazott Kövér
László, aki felidézte: sokan mondták
akkor, hogy minden rossz forrása az
állam, az állam a rossz gazda, az államot kell lebontani és mindent a piacra
bízni, így minden gond megoldódik.
Két évtized alatt sokak számára kide-

rült, az állam mi vagyunk, az állampolgárok közössége. Magunkat kellene lebontani? Mi ne lennénk jó gazdái a saját
erőforrásainknak? – tette fel a kérdést
az Országgyűlés elnöke, aki hozzátette:
2010-ben a politikai nemzedékük megbízást kapott a magyarországi választópolgároktól, hogy építsék újjá a magyar
államot, építsenek olyan államot, amely
nem kiszolgáltat, hanem szolgál valamennyiünket. Ennek az államépítésnek
kellett egy új eszmei és közjogi keretet
teremteni, ez lett Magyarország új alaptörvénye.
Mezey Barna, az ELTE rektora kiemelte: jubileumot ünnepel idén a programsorozat, húsz éves múltra tekint
vissza a nyári egyetem. Hozzátette:
nemcsak a tudományos munka iránti elkötelezettségük okán vannak itt, hanem
azért is, mert a tudományt magyar nyelven művelik és ez hasonló kihívásokat,
hasonló feladatokat jelent számukra.
„Mindenkor a tudomány és az anyanyelv lesz a két legfontosabb eszköz a
kezünkben ahhoz, hogy megőrizzük
kultúránkat és nemzeti identitásunkat”
– fogalmazott a rektor, aki rámutatott:
nemzetközösségünk nem igazodik államhatárokhoz, de a nyelv és a kultúra
összetartó ereje folytán mégis egységes
lehet. Ezt fejezi ki a nyári egyetem jelszava is: egységben a tudomány.
Idén már 151 hallgató érkezik
a programra, és megfelelő létszámmal
a 20. után is folytatják a munkát –
mondta Mezey Barna, aki azt ígérte,
azon lesznek, hogy a magyar anyanyelvű hallgatók munkáját, szakmai
előmenetelét segítsék.

Kárpátaljai diákok az Országházban
Az Erzsébet-tábor szervezésében kárpátaljai magyar diákok látogattak Budapestre, a fiatalokat Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes fogadta a kormány nevében július 3-án az Országházban. Köszöntőjében a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar diákok nehéz helyzetből érkeztek, Ukrajnában és Kárpátalján háborús állapotok vannak. Hangsúlyozta, minderről a kárpátaljai
magyarság nem tehet, nem ők vették el az Ukrajnában élő több tízmillió orosztól a nyelvi jogokat.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt kiemelte, hogy a háború, ami ott folyik, nem az ukrajnai
magyarság háborúja, és nem a mi háborúnk, hozzátéve: bármi történik, az
ottani magyarság számíthat Magyarországra, ha kell, a magyar kormány
biztosítani fogja a magyar pedagógusok járandóságát, a magyar kisgyermekek étkeztetését vagy a lelkészek
megélhetését. Ha szükséges, a magyar
állam biztosítani fogja, amit az ukrán
államnak kellene megtennie, hogy a
diákok ellátást kapjanak, magyarul,
magyar intézményekben tanulhassanak. Ha a helyzet úgy alakul, átjöhet-

nek Magyarországra, itt nem bevándorlóként tekintenek majd rájuk, itt itthon vannak. Bármi történik, van
országotok, van hazátok, Magyarország
– szólt a fiatalokhoz a nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: az Országgyűlés talán most még
csak egy érdekes épület számukra, de
ha elmúlnak tizennyolc évesek, az ő
szavazatuk is dönteni fog arról, hogy mi
történik ebben az épületben.
A most budapesti látogatásra érkező
több mint kétszáz gyermek megtekintette a Sándor-palotát, a Halászbástyát,
a Mátyás-templomot. Megismerkedtek az Országház történetével, megtekintették a Szent Koronát, a koroná-

zási jelvényeket és a kormányőrség bemutatóját.
Az esemény háttéranyaga
szerint a magyar kormány háromezer 8-14 év közötti kárpátaljai magyar gyermek
üdülését támogatja, ezzel is
kifejezve segítő szándékát.
A pályázat lebonyolításában
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyújt segítséget.
A kárpátaljai magyar diákok
június 20-tól augusztus 28-ig
tíz héten át, hétnapos turnusokban magyarországi fiatalokkal üdülnek együtt. Rajtuk kívül
még közel 1200 gyermek érkezik

Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból,
Horvátországból, Szlovéniából a Határtalan túra részeként.
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A lengyelek nagy ünnepén Több mint kilencszáz hívővel
elindult a zarándokvonat

FORRÁS: MAGYAR HÍRLAP

Az a történelmi csillagpár Európa
egén, mely Szent Adalberttől, Hedvigen, Szent Kingán, Báthory Istvánon keresztül napjainkig jellemzi a
magyar és a lengyel nép történelmi
múltját, barátságát, példanélküli.
Szentjeink, uralkodóink, a nemzeti függetlenségért vívott küzdelmeink, elbukott forradalmaink
történetei az elmúlt évszázadok
során elválaszthatatlanul összefonódtak. Az eszmék, amikért itt
Közép-Európában közösen hullattuk
vérünket, népeinket is közös egységbe kovácsolták.
Rákóczi lengyel földön fogalmazta meg a szabadságharc megindítását megelőző híres kiáltványát.
Az 1848–49-ben a magyar szabadságért harcoló lengyelek, az 56-os Poznańi munkásfelkelés és az 1956.
októberi forradalmunk, Walesa, a
Szolidaritás és a magyarországi
rendszerváltó mozgalmak mutatják,
hogy a nemzeti függetlenségért és a
társadalmi átalakulásokért vívott,
sokszor reménytelen harcunk mindig
inspirálóan hatott a másik nemzetre.
Nem volt ez másként a XVIII.
század utolsó évtizedében sem, amikor lengyel barátaink 1791. május
3-án a függetlenségi törekvés, a hazaszeretet és a nemzeti egység szimbólumaként elfogadták Európa első
kartális alkotmányát.
Ez az észak-amerikai jogfejlődés
és a francia felvilágosodás legmagasztosabb értékeit magába foglaló
dokumentum a hatalommegosztás elvére épülő, egy modern nemzet megszületését elősegítő, alkotmányos
monarchiát hozott létre akkor, amikor kontinensünk arculatát még a kiforrott önkényuralom eszmeisége
határozta meg.
Az, amit 1791-ben a lengyelek
véghez vittek, nemcsak nekünk,
hanem egész Európának példaként
szolgált.
Lengyelország
május
2-án,
a Zászló ünnepén és a Külhoni Lengyelség Világnapjának ünnepén, valamint május 3-án, Istenanya,
Lengyelország királynéja és az Alkotmány ünnepén rájuk is emlékezik.
Emlékeznek mindazokra, akik
életüket áldozták hazájuk függetlenségéért, a lengyel szabadságért,
emlékeznek a nagy nemzeti tragédiákban elpusztultakra, emlékeznek a
II. világháború borzalmaira, Katynra,
a varsói felkelésre, Auschwitzra.
De emlékeznek a bajban segítséget nyújtó Henrik Slawikra és idősebb Antall Józsefre is.
Emlékeznek Szmolenszkre, s emlékeznek azokra is, akik nemzeti
Pantheonjuk igaz fényét, dicsőségét

Több mint kilencszáz utasával indult el június 22-én Budapestről Lengyelországba, a magyar pálosok által alapított czestochowai Mária-kegyhelyre a Fekete Madonna zarándokvonat. A zarándokokat búcsúztató
Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős kereszténydemokrata államtitkára elmondta: az idei, ötödik czestochowai zarándoklat különlegessége, hogy a zarándokokhoz
csatlakoztak gyermekvédelemben gondozottak, fogyatékossággal élők és
katonák is.
FORRÁS: KDNP.HU, KORMANY.HU

A zarándokvonatot megáldó Székely János római katolikus püspök
kiemelte: abból az útból, amely Magyarországot összeköti Lengyelországgal, rengeteg áldás fakadt a
történelem során. Ezen az úton jött

jelentik. Így, emlékeznek Dembinskyre, Bemre, Chopinre, Sikorski
tábornokra, Mazowiecki miniszterelnök úrra, Szent II. János Pál pápára
és még sokáig sorolhatnám mindazokat, akikre mi magyarok is büszkék
lehetünk.
Ezekben a napokban emlékezzünk mi is azokra a lengyel hősökre,
akik mindent kockára téve a magyar
szabadságért harcoltak.
Közülük sokaknak a leszármazói
még ma is Magyarországon élnek és
kultúrájukat megőrizve évszázadok
óta gyarapítják hazánkat.
2002 óta róluk is megemlékeznek
Polonia Világnapja alkalmából, amikor a világszerte szétszórtan élő
mintegy 15 millió lengyel tiszteleg
hazája előtt.
A magyar társadalom különleges
értékként tekint a hazánkban élő
nemzetiségekre, jelesül a lengyelekre, akik számos kiváló művésszel,
tudóssal, egyházi személlyel vagy
éppen kétkezi munkással gazdagították eddig is az életünket. Olyanokkal, akik tudatosan a két nép ezer
szállal összefonódott történelmének
a feltárásán, a két kultúra közötti párbeszéd megvalósításán fáradoztak,
fáradoznak.
Ezredéves közös múltunk és
a jövő közös kihívása is arra ösztökélnek valamennyiünket, hogy
erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten minden eszközzel elősegítsük a
magyarországi lengyelség jövőbeni
megmaradását, gyarapodását, anyanyelve, kultúrája továbbvitelét.
Isten éltesse a lengyeleket, Isten
éltesse a magyar-lengyel barátságot!

Dr. Latorcai János
az Országgyűlés alelnöke
a Kereszténydemokrata Néppárt
Országos Választmányának elnöke

A zarándokok két teljes napot töltöttek Czestochowában, ahol Erdő
Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek mutatott be szentmisét. Krakkóba utaztak, ahol az újonnan épült
Isteni irgalmasság-bazilikában szentmise keretében a nemzeti egyházak
képviselői ünnepélyesen megajándé-

A zarándokvonat indulásakor
haza Szent László király, akinek
édesanyja lengyel volt, ezen az úton
ment ki Szent Kinga és Szent Hedvig, akik a „lengyel történelem csillagai”, ezen az úton jártak azok a
magyar pálosok is, akik 1382-ben
megalapították a czestochowai
Mária-kegyhelyet – idézte fel. Székely János felelevenítette, hogy ezen
az úton mentek ki 1920 augusztusában azok a magyar katonák is, akik a
visztulai csatában segítettek a lengyeleknek megvédeni függetlenségüket a Szovjetunióval szemben.
Szólt arról is, hogy Lengyelország
adta a világnak Szent II. János Pál
pápát, akinek fontos szerepe volt
abban, hogy a közép-európai kommunista diktatúráknak végük lett.

Krakkói Isteni irgalmasság-bazilika

kozták egymást a Győrből hozott
Szent László-ereklyével és a lengyel
Szent Hedvig-ereklyével.

Czestochowai Fekete Madonna
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Életszentségét ellenségei sem kérdőjelezik meg
Mindszenty József bíboros, hercegprímásra emlékeztek július 4-én, újmiséjének századik évfordulóján szülőfalujában, Csehimindszenten. A Vas megyei
község katolikus temploma előtti téren Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mutatott be szentmisét, amelyen részt vett Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia több tagja és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Erdő Péter szentbeszédében elmondta: Mindszenty József szülői házának egyszerűsége a názáreti ház képét
idézi, a „ház lelke” pedig mélyen vallásos édesanyja, aki a bíboros életében
mindvégig erősítő, éltető, eligazító jó
szellem maradt.
Szólt arról, hogy Mindszenty fáradhatatlanul dolgozott, odaadóan imádkozott és mindig tevékeny szeretettel
fordult a közösség gondjai felé, miközben életében gyakran találkozott az erőszakkal, a szenvedéssel, amelynek
nemcsak szemlélője, hanem maga is elszenvedője volt.
Püspöki és később prímási megnyilatkozásai világosak és erőteljesek voltak, stílusukban gyakran egyéniek, de a
bennük szereplő témák és állásfoglalások mégis hasonlítanak számos más
püspöki és pápai beszédhez megnyilatkozáshoz – hangsúlyozta.
Erdő Péter szerint a katolikus püspököknek azért kell foglalkozniuk városuk, országuk, népük ügyeivel, mert a
világnézet, a vallás, a gyakorlatban is
következményekkel jár. Szavai szerint
ugyanakkor nem elsősorban a püspök ad

eligazítást a társadalomnak, hanem a
vallás ad iránymutatást az embernek.
„A püspök szerepe a tanúságtétel, és
a hit örökségének alkalmazása a konkrét
körülmények között” – mondta.
Erdő Péter szentbeszédében rámutatott: amikor Mindszenty József elfogadta a prímási kinevezést, tudatában
volt annak, hogy az milyen következményekkel járhat. Végrendeletében
maga vallott erről, amikor megjegyezte:
olyan emberre van szükség, aki majd
fogságot és gyalázatot visel.
Mindszenty József rendíthetetlenül
képviselte mindazt, amiben hitt, teljes
szívéből és lelkéből szerette Istent és
embertársait, érzékeny volt minden sérelemre és embertelenségre, szenvedélyesen szerette a hazáját és az egyházát.
Szavai szerint Mindszenty, akinek boldoggá avatási ügye már a római sza-

Európa értékei
a katolicizmuson
alapulnak
Boldog Apor Vilmos vértanú olyan főpap volt, aki
példa a mai és a jövő nemzedéknek is, ezért tiszteletnek kell öveznie – írta Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet május 23-án
olvastak fel a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban a boldog Apor Vilmos pappá szentelésének 100., halálának 70. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen és kiállítás megnyitón.
FORRÁS: KDNP.HU

Az üzenetben a miniszterelnök úgy fogalmazott,
hogy „nem azáltal keresztény valaki, hogy annak
nevezik, hanem azáltal, amit tesz”. A Győri Egyházmegye volt püspökének tettei nem szabad, hogy
feledésbe merüljenek, s a megújult emlékkiállítás
ehhez „olyan mementót szolgál, ahol tisztelettel és
alázattal” emlékezhetünk – állt a levélben.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a vértanú életére és mártírhalálára utalva köszöntőjében azt mondta, hogy
Európában az emberi élet és a méltányosság védelme a kereszténység nélkül nem lenne értelmezhető. A politikus hozzátette: „büszkék lehetünk
egyházunkra, mert az egyház, a katolicizmus volt
az, amely a legrégibb emberi értékeket akkor is képviselte, amikor az veszélyes” tevékenység volt. Mint
mondta, a közös Európa értékei is mind a katolicizmuson alapulnak, mert bár „a nemzeti gyökereink
mások, a keresztényi gyökereink azonosak”.

kaszban jár, méltó arra, hogy példaképünk legyen.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében biztos erkölcsi
iránytűnek nevezte Mindszenty József
életpéldáját, akiről szólva kiemelte: soha
nem kellett felülvizsgálnia értékrendjét
és nézeteit, mindig a jó oldalon állt.
Szavai szerint lelkisége évtizedeken
keresztül a nemzeti identitás megtartását jelentette mind a határon túl, száműzetésben élni kényszerült magyarok
számára, sőt jelentős szerepe volt abban
is, hogy felnyitotta a nyugati országok
szemét a szocialistának nevezett ideológia lényegét illetően.
A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke emlékeztetett arra, hogy Mindszenty Józsefet egyaránt üldözték a
nácik és a bolsevikok, ezzel bizonyítva,
hogy mindkét ideológia keresztényellenes és emberellenes.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: Mindszenty József életszentségét ma már ellenségei sem kérdőjelezik meg,
Magyarország új alaptörvénye pedig teljesen rehabilitálta felfogását, vagyis azt,
hogy alkotmányos és állampolgári kötelességének tett eleget, amikor beleavatkozott a politikába.

A szentmise befejező részében a
hívek Mindszenty József mielőbbi boldoggá avatásáért imádkoztak, majd Déri
Péter csehimindszeti plébános mondott
köszönetet azoknak, akik lehetővé tették a község katolikus templomának felújítását, amit alig két hete szentelt újra
Veres András, szombathelyi megyéspüspök. Elmondása szerint szintén állami támogatásból és adományokból
sikerült felújítani Mindszenty szülőházát is, amely ma múzeumként és zarándokhelyként szolgál.

Fejet hajtottak Esterházy János emléke előtt
Esterházy János, a felvidéki magyarság egykori vezetőjének emléke előtt is fejet hajtottak Prágában a
csehországi kommunista rendszer áldozatairól való központi megemlékezésen május 16-án. A kommunista rendszer olyan személyiségeket gyilkolt meg, mint Esterházy János, aki a második világháború
idején a szlovák parlament képviselőjeként egyedül nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt – emlékeztetett Szesztai Dávid, a prágai magyar nagykövetség ügyvivője az ünnepségen.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Szesztai köszönetet mondott a
rendezőknek, a csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának (KPV), hogy a magyar
nagykövetség egyedüli prágai
diplomáciai képviseletként lehetőséget kapott a rendezvényen
való felszólalásra. Az emlékhelyen található Esterházy-emléktábla nemcsak az egykori
politikust idézi, de egyben a magyar-cseh kapcsolatok mai virágzásának a bizonyítéka is –
mutatott rá a diplomata.
A megemlékezést a kommunizmus csehországi áldozatairól
a prágai Motol köztemetőben
tartották meg. A temető azon részén, ahol a volt politikai rendszer több tucatnyi áldozatát
névtelenül elhantolták, a kilencvenes évek elején a Politikai
Foglyok Konföderációja (KPV)
kegyeleti emlékhelyet alakított
ki. A néhány éve átalakított köz-

ponti emlékművön jelképesen
két áldozat neve szerepel: Josef
Bryx volt háborús pilótáé, aki a
munkatáborokban meghaltakat,
valamint Esterházy Jánosé, a
szlovákiai magyarság egykori
vezetőjéé, aki a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat képviseli. Az emlékműnél
minden május közepén hivatalos
megemlékezést tartanak a volt
kommunista rendszer áldozatairól, amelyet a közszolgálati televízió egyenesben közvetít.
A cseh politikai és társadalmi
szervezetek, valamint a prágai
magyar nagykövetség képviselői
az ünnepség után koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.
Cseh politikusok beszédeiben
Esterházy neve nem hangzott el.
A közszolgálati televízió, amely
a másfél órás megemlékezést
most is egyenes adásban közvetítette, azonban bemutatta az emlékművet is, amelyen Esterházy
János neve jól látható volt.

A Motol köztemető emlékművén elhelyezett Esterházytáblát cseh és szlovák részről
több támadás is érte. Esterházy
Jánost mindeddig ugyanis sem
Szlovákia, sem Csehország nem
volt hajlandó rehabilitálni, így a
néhai politikust hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván.
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Egyetlen nemzetrészt sem adunk fel!
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Egyetlen nemzetrészt sem adunk
fel, és egyetlen nemzetrésznek a feladásához sem asszisztálunk. Ha bármelyik nemzetrész megroppan,
akkor az egész magyarság kerül veszélybe – jelentette ki Semjén Zsolt,
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a
nemzeti összetartozás napján, június
4-én a fővárosi Magyarság Házában.
Kifejtette: ha a diaszpóra eltűnne,
akkor a Kárpát-medence is veszélyeztetve lenne, és ha a Kárpát-medencében a szórványmagyarság
eltűnne, a tömb is veszélybe kerülne.
Ha pedig a Kárpát-medencei magyarság eltűnne, akkor a magyarországi magyarság is veszélyeztetve
lenne – hangsúlyozta a kormányfőhelyettes.
Semjén Zsolt kifejtette: a kormány
arra törekszik, hogy minden nemzetrészt meg lehessen tartani akár a szülőföldjén, akár a diaszpórában a
magyarságában. A magyarságot szerinte szerint két szélsőség fenyegeti:
az önfeladás és a felelőtlen kardcsörtetés, amely kimegy a határon túlra,
majd hazajön, a külhoni magyarok
viszont kint maradnak.
A miniszterelnök-helyettes szimbolikusnak nevezte az ünnepnapot,
szavai szerint ma ez az egyetlen lehetséges válasz Trianonra. Semjén
Zsolt szerint az emlékezésnek több
értelme van: a tanulságok levonása,
a jogos nemzeti büszkeség, hogy
megmaradtunk és „a megerősödés a
magyarságunkban, a megmaradás
akarása”.
„Ami Trianonhoz vezetett, abban
benne van a mi hibánk is, a magyar

állam hibája, akár bűne a nemzetiségekkel szemben. Benne van a naivitásunk, amikor sokszor ellenségeinket pátyolgattuk, akik az adott pillanatban hátulról belénk szúrták a
tőrt. Benne van az is, hogy semmilyen – akár nagyhatalmi konspiráció – nem tud megtörni és tönkre
tenni, ha belülről nem rohasztják szét
az országot” – fejtette ki a a miniszterelnök-helyettes, aki szerint valószínűleg a Szent István-i határokat
nem lehetett volna megtartani, de
ilyen katasztrofális békét sem lehetett volna Magyarországra kényszeríteni, ha a magyar hadsereget és
államot nem verik szét. Ha belülről
erősek és egységesek vagyunk, akkor
ellenségeink nem tudnak mit kezdeni
velünk. „Van ok a büszkeségre is
ugyanakkor, a gyász idején is, mert
nem sok nemzet élt volna túl ilyen
katasztrófát” – jelentette ki, kitérve
arra is, hogy a külhoni magyarság
akkor tud megmaradni identitásában,

magyarságában, ha ehhez az anyaország is megadja a segítséget. Ezért
fontos, hogy az oktatási intézmények, a szórványban a magyar intézményrendszer fennmaradjon, és ezért
fontosak a testvéri kapcsolatok, az
egyházak közötti kapcsolatok.
Semjén Zsolt külön kiemelte
a Határtalanul! programot, megjegyezve: aki egyszer így elment a Székelyföldre,
többet
nem
fog
lerománozni egy székelyt, leukránozni egy kárpátaljai magyart, vagy
leszerbezni egy vajdasági magyart.
Ugyanúgy fontos az is, hogy az ott
élők intézményes formában el tudjanak jönni Magyarországra – hangsúlyozta, hozzátéve: a magyar államnak
katalizátor szerepe van, a kereteket a
nemzetnek kell személyes kapcsolatokkal megtölteni. Ez teszi lehetővé,
hogy hajszálgyökerekkel behálózzák
az egész Kárpát-medencét.
A miniszterelnök-helyettes beszélt arról is, hogy ugyanilyen fontos

a gazdasági kapcsolatok erősítése,
amire a kormány most fókuszálni
kíván. „Az a cél, hogy minél jobb
életminőséget lehessen biztosítani a
magyarságnak a szülőföldjén” – rögzítette és állást foglalt az egységes
gazdasági tér felépítése mellett.
A honosítással összefüggésben
megerősítette: tartani tudják a célt, és
a ciklus végére meglesz az egymillió
új állampolgár. Eddig 733 ezren kérték az állampolgárságot és 691 ezren
tettek esküt, azaz naponta ötszáz
„nemzettársunk kéri, hogy honfitársunk lehessen” – hangsúlyozta
a KDNP elnöke.
Semjén Zsolt beszélt még arról,
hogy minden magyarnak biztosítani
kell az autonómiát abban a formában, amit az ő közössége kíván. Természetes, hogy a tömbmagyarságnak
jár a területi, a szórványmagyarságnak pedig a kulturális önrendelkezés
– mutatott rá a miniszterelnök-helyettes. Tudatosítani kell a világban,
és a többségi nemzetben is, hogy
a magyarság soha nem kér olyat,
amire ne lenne példa az unióban, illetve ne lenne általánosan elfogadott.
„Amit másnak lehet, azt nekünk is
szabad, ha ez nem így lenne, azt fogadnák el, hogy másodosztályú európai polgárok vagyunk, ami nem
igaz” – jelentette ki Semjén Zsolt.
Ahhoz, hogy az autonómia kikényszeríthető legyen, szükséges, hogy
az anyaország és az egyetemes magyar nemzet a legalapvetőbb kérdésekben egységes legyen. Noha pár
éve még nem így volt, de mára a magyar megmaradás szempontjából a
legfontosabb témákban társadalmi és
politikai egyetértés van – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

A megcsonkított ország néhány év múlva képes volt talpra állni
A nemzeti összetartozás ünnepénél nincs jobb módja a trianoni fájdalmak gyógyításának, mert ez az ünnep a jövőről szól – fogalmazott Harrach Péter,
a KDNP frakcióvezetője június 6-án Zebegényben, ahol újraszentelték a felújított országzászlót és az első világháborús Hősök emlékművét. A megemlékezésen Boross Péter volt miniszterelnököt idézve azt mondta: amikor az ország sikeres volt, akkor mindig egy mérsékelt jobboldali kormányzat vezette.
FORRÁS: KDNP.HU

Ezeket a kormányokat minden időben a patriotizmus, a
stabil gazdaság és a hagyományoknak, a múltnak a tisztelete jellemezte. Harrach Péter kiemelte: a fájdalmon túl emlékezni kell arra is, hogy az az ország, amelyet
megcsonkítottak, néhány év múlva képes volt talpra állni, és
sikeres lett. Emlékezni kell arra is, hogy az egyik legnagyobb magyar miniszterelnök, Bethlen István vezetésével
sikerült rendbe tenni az országot, nemcsak a gazdaság jutott
mélypontra, de a társadalom is olyan mély depresszióba került, amiből ki kellett emelni. Bethlen István először a belső
stabilizációt teremtette meg, majd a gazdasági-pénzügyit, s
végül a nemzetközi elzártságból is kihozta az országot.
Szintén Boross Pétert idézve arról is beszélt, mindig
fontos volt, hogy egy összefogásnak az élén állt egy olyan
ember, akinek megadatott, hogy hosszú ideig kormányozza ezt az országot, s ez az összefogás egy erős pártot

is jelentett és egy nemzeti támogatottságot. Hozzátette:
arra is büszkék lehetünk, hogy egy nagy támogatottságú,
viszonylag hosszú időt kapó és olyan személy által vezetett kormányzat van, amelyik képes a nagy elődök
útján járni, és amelyik a különböző okokból nehéz helyzetbe került országot ismét talpra tudta állítani.
Harrach Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani hármas megemlékezés szól a tisztelgésről az első világháború – köztük Zebegény – áldozatai előtt, a nemzeti
tragédia fölött érzett fájdalomról, amely minden ma élő
magyar emberben jelen van, hiszen a trianoni békediktátum tragédiája beleivódott a nemzeti tudatba, de szól a jövőbe vetett reményekről is.
Az ünnepségen Beer Miklós váci megyéspüspök felszentelte az emlékművet, majd a református, az evangélikus és az unitárius egyház képviselőivel közösen
megáldották az első világháború tíz zebegényi hősi halottjának emlékhelyeit.
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A lelki egyesítés időigényes feladat
Meg kell erősíteni nemzettudatunkat, hogy a jövő nemzedéke szeresse hazáját és éppoly elszántan küzdjön érte, mint annak idején elődeink – mondta
Bagdy Gábor, a Kereszténydemokrata Néppárt Fővárosi Választmányának elnöke, a párt alelnöke június 4-én Budapesten, a XII. kerületi Turul téren,
ahol a KDNP Fővárosi Választmánya és XII. kerületi szervezete emlékezett a trianoni békediktátumra a Nemzeti összetartozás napján.
FORRÁS: KDNP.HU

Bagdy Gábor gróf Apponyi Albert
szavaival kezdte a megemlékezést,
melyek szerint „a trianoni békediktátum elfogadhatatlan öngyilkosság
Magyarország szempontjából”, majd
így folytatta: az amerikai Wilson
elnök által kidolgozott „nemzeti elv
alapú felosztást” felülírták stratégiai
érdekek, így történhetett meg, hogy
színmagyar területek is kívül kerültek az ország határán, jelentősen
megcsonkítva ezzel Magyarország
földrajzi, területi, gazdasági egységét. A legnagyobb fájdalmat azonban a kívül rekedt, elszakított
magyar sorsok jelentették, az integráló politikai törekvések okán
ugyanis folyamatos összetűzésekbe
kerültek, ám minden nehézség ellenére évtizedeken keresztül kiálltak
magyarságuk, kultúrájuk, nyelvük
mellett – mondta Bagdy Gábor, majd
kitért arra, hogy Magyarország vezetése 2010-től döntő lépéseket tett
annak érdekében, hogy világossá
tegye milyen fontos számunkra a
hűségük, a kitartásuk. Emlékeztette
az egybegyűlteket Magyarország
Alaptörvényére, amely rögzíti:
„Magyarország az egységes magyar
nemzet összetartozását szem előtt
tartva felelősséget visel a határainkon kívül élő magyarságért, elősegíti közösségeik fennmaradását,
fejlődését, támogatja a magyarságuk megőrzésére tett erőfeszítéseiket, jogaik érvényesítését.” Felhívta
a figyelmet rá, hogy Kövér László

és Semjén Zsolt kezdeményezésének
nyomán megszületett az a parlamenti
határozat, amely június 4-ét a Nemzeti összetartozás napjává tette.

Bagdy Gábor elmondta, 2011-től
jelentősen leegyszerűsödött a magyar állampolgárság felvétele, mindössze magyar nyelvtudásra és

a magyarság igazolására van szükség, ennek köszönhetően egyre többen veszik fel az állampolgárságot,
egyre több módon nyílik lehetőség
az együttműködésre. „Magyarország
új úton indult el, ám ezen az úton
végig is kell menni” – mondta, hozzátéve: mégpedig úgy, hogy unokáink is büszkék lehessenek ránk.
„Ehhez azonban a nemzet lelki egyesítése szükségeltetik, ami jóval időigényesebb
feladat,
mint
a
nemzettestek
összekapcsolása.”
Bagdy Gábor hangsúlyozta meg kell
erősíteni nemzettudatunkat, hogy a
jövő nemzedéke szeresse hazáját és
éppoly elszántan küzdjön érte, mint
annak idején elődeink.

Az összetartozás a gyökerekhez való ragaszkodásról szól
Az összetartozás egyaránt szól a gyökerekhez való ragaszkodásról és a kölcsönös segítségnyújtásról – jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának
(MKP) elnöke június 1-jén Királyhelmecen, a felvidéki magyar pártnak a nemzeti összetartozás napja alkalmából megrendezett központi megemlékezésén.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az MKP és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közösen szervezett ünnepségén – amely a
túlnyomó többségben magyarlakta
kelet-szlovákiai kisváros szabadtéri
színpadán zajlott – Berényi József a
magyarság összetartozásának mindenkori üzenetét és a nemzetrészek
összetartásának fontosságát hangsúlyozta.
A felvidéki magyar párt elnöke
beszédében a nemzeti összetartozás
napjának létrehozását a magyar parlament egyik legjobb nemzetpolitikai döntésének nevezte, rámutatva
arra, hogy azáltal Trianon fájdalmas
napját sikerült „hangulatilag megfordítani", aminek következtében jú-

nius negyedike a sajnálkozásnál távolabbra mutató üzenetet kapott.
„Bárhogyan is döntöttek mások,
mi magyarként összetartozónak
érezzük magunkat” – szögezte le
Berényi, majd kifejtette: az összetartozás a gyökerekhez való ragaszkodásról, ugyanakkor arról a
kölcsönösen egymásnak nyújtott segítségéről is szól, amely a magyaroknak mélyen a lelkébe ívódott.
„Ha most Kárpátalján bajba kerültek
a magyarok, akkor a nemzeti összetartozás értékrendje mentén, kötelességünk segíteni nekik, hiszen ők
is ezt tennék” – hangsúlyozta, rámutatva: az összetartozás érzése és
annak üzenete a nehézségek közepette is meg kell, hogy jelenjen.Az
ünnepi megemlékezés kulturális mű-

sorral, a Duna Művészegyüttes Magyar Táncrapszódia című – a Kárpát-medence autentikus néptáncait

bemutató – folklórelőadásával folytatódott és az esti órákban fejeződött be.
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Magyar művészek a boldogasszonyról
Vándorkiállítás a Kárpát-medencében
Az egyház kétezer éves történelme folyamán mindig fókuszában tartotta a művészetet – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
május 20-án a Kárpát-haza Galéria Boldogasszony kiállításának megnyitóján. A kormányfő egyházi diplomáciáért felelős helyettese szerint a művészet
mindig közvetlenebbül, mindig egyszerűbben, mindig szemléletesebben tud az emberre hatni, ezért jelentős ez a kiállítás is.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt hangsúlyozta: nagyon
bízik abban, hogy a kiállítás képeit
majd szerte a Kárpát-medencében és a
diaszpórában láthatják a magyarok.
Hozzátette: a pünkösdi hangulatot varázsolja a gyönyörűen felújított Várkert Bazárba a Nemzetstratégiai
Intézet vándorkiállítása, amelyen kortárs művészek alkotásain keresztül találkozhat a látogató a Boldogasszony
sokrétű ábrázolásaival. Kitért arra is,
hogy a csíksomlyói kegytemplom és
kolostor a szobor alkotásának ötszázadik évfordulója alkalmából jubileumi
Mária-évet hirdetett a kegyhelyen
2014. szeptember 14-étől 2015. szeptember 15-éig. Ez a felhívás szolgált
apropóul e tárlat megrendezéséhez.
Felidézte, hogy a hagyomány szerint
az első keresztény műalkotás, amelyet
Lukács evangélista festett, Szűz Máriát ábrázolja, és amikor az egyház előjöhetett a katakombákból, hatalmas
templomokat, bazilikákat épített, és

Egymilliós
támogatás
Kárpátaljára
Kárpátalja
támogatása
rendezett jótékonysági koncertet május
17-én a veszprémi Petőfi
Színházban a
KDNP veszprémi szervezete és a „Veszprém a
Kereszténységért” Alapítvány.
A műsort telt ház, mintegy háromszázötven vendég hallgatta
meg, a Kárpátaljára továbbítandó
gyűjtés végeredménye közel egymillió forint lett. A rendező szervezetek a nemes cél érdekében
Veszprém környékén (Herend,
Szentgál, Márkó, Zirc) további
rendezvényeket szerveznek.
Latorczai János elnök
a KDNP veszprémi szervezete
Halmay György szervező

AZÁNK

ezek mind-mind
a szépet sugallják és közvetítik
az
emberek
felé. A miniszterelnök-helyettes szólt arról is,
hogy Szent II.
János Pál pápa
külön a művészekhez intézett egy levelet,
amelyben szintén a szépre és az alkotásra hívta fel a
figyelmet. Semjén Zsolt egyúttal
örömtelinek nevezte, hogy ma Magyarországon egyre inkább újra megfelelően értékelik a szakrális
művészetet.
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke arról beszélt,
hogy az építészet meghatározó keretein belül a kép, a szín, a mozdulat, a
tömeg, a fény és a tekintet arzenáljában az Isten anyja is ott van és ott lesz,

amíg az asszonyok részt vehetnek a teremtés misztériumában, hiszen ők
„közvetlen munkatársai a teremtőnek”. A kiállítás szervezői, házigazdái
és a kiállító művészek a békesség, a jóindulat, a testvériség és az anyaság képeivel ellensúlyozzák a mai korban
uralkodó világméretű békétlenséget.
„Háborúk csapkodnak szinte minden
földrészen, menekültek holttesteit ringatják a tengerek, a pénz isteni hatalomra tör és a szabadság eszméit
felfalni látszik a szabadosság” – jelentette ki Fekete György.
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntőjében kiemelte: Mária életmentő, engesztelő,
kegyelemközvetítő erejére korunknak
különösen nagy szüksége van. 1917ben ugyanis a világtörténelemben
olyan eszme jelent meg, amely hivatalos ideológiává tette az ateizmust, szervezetten és erőszakosan terjesztette az
istentagadást, pusztította az istenhitet
és annak valamennyi intézményét. Ez

az ateizmusra és materializmusra épített világbirodalom azonban összeomlott, a „mi dolgunk pedig az, hogy az
élet szentségét, a szépség, a jóság, az
igazság és a hűség, a felelősség és a
hazaszeretet hitét mutassuk fel” – jelentette ki.
A kiállítás, amelyen a Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt magyar
művészének alkotása látható Szűz Máriáról, június 7-ig volt látogatható a Várkert Bazárban, majd vándorútra indult
a Kárpát-medencében. A rendezvényen
mások mellett részt vett Schmitt Pál
volt köztársasági elnök, Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott, valamint
a történelmi egyházak képviselői.

Különbözőségünk törvényszerű, az élet szolgálatára rendelt
Ámulattal olvastam tizenkét férfi
vallomását az identitásról. Ki a személy? Mi a személy?A kérdezőt
Miklós atyát is beleszámítom a személy mibenlétéről hitvalló férfiak
sorába, mert úgy találom, hogy kérdéseiben rejtekezik a válasza. Tizenegy férfiú vall őszintén, mélyen és
filozofikusan arról, hogyan gondolkodik az emberi létezés nukleáris
kérdéséről, egyedi, páratlan, egyszeri
mivoltunkról. Az utolsó férfi Lázár
Ervin, akinek válasza a meséje,
mely szabálytalan, ám tökéletes metafora az identitásról, sok arca (feje)
van, de egy a lényege „erre az egyre
vigyázzunk mindannyian szeretettel”.
Mi töltött el ámulattal? A válaszok
közös nevezője. Istenhez tartozásunk
az identitásunk magva, Ő az örök és
változatlan bennünk. Minden más illékony, esendő, változó, mert folyamat. A lényeg isteni természetű és
örökkévaló.
A paradigmák, a látásmódok és
vélekedések különbözőségei szinte
csak árnyalatokat képeznek, de mint
egy hatalmas mozaikkép elemei,
egységet alkotnak. Benne foglalt
Balczó András mély keresztény hite,
Mándoki Szabó István „tiszta lélek,

tiszta gondolkodás, tiszta hit”-vallása, Dr. Heidl Györgynek „egyetemes” mivoltunkra koncentráló
felfogása, az isteni eredet, mely által
az ember képes kinyílni a végtelenre.
Colin Foster az alkotásban leli fel
megvalósított isteni eredetű talentumát. Böjte Csaba üzenete cselekvő
aktivitásra buzdít, legyünk Isten áldásává a szüntelenül gyakorolt, művelt szeretetben. Dr. Kellermayer
Miklós professzor a két bizonyosság,
én és a Teremtőm pilléreire építkezik, Lendvai Zoltán atya a hivatás
szolgálatban megtestesülő identitást
állítja elénk. Sánci Ferenc életben
tartó imái a GULAG-rabságból is

szabadító hit egész(ség)ben, épségben tartó erejével szembesítenek,
Barsi Balázs atya pedig teremtett lényünk, az élet továbbvitelére elrendelt férfi-nő mivoltunk csodájára
világít rá. Nemi különbségeink
komplementer szükségességek, hogy
magunk is teremtővé, az életet továbbadó személlyé válhassunk.
Az identitás csodája tekint ránk a
vallomásokból. Szellemi, isteni eredetünk mély gyökérzete és égig érő
magassága, az ember szeretetben fogant és végtelenbe tartó léte, mely
reménységgel és derűvel tölthet el:
létezésünk szükségszerű, de csak a
szeretet tart meg „fenn, az Ember
magasán” – Áprily Lajos költői
szavaival szólva.
Férfiak és nők vagyunk. Különbözőségünk törvényszerű, az élet
szolgálatára rendelt. Vajon miképp
tekint „a női szem” a személyre,
identitásra?
Mód Miklós atya már készítheti
következő interjúkötetét, hogy lehetővé tegye a nők válaszainak megismerését.
Prof. Dr. Bagdy Emőke
író, egyetemi tanár,
klinikai szakpszichológus
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