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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2014. NOVEMBER
Levélváltás José
Manuel Barroso és
Semjén Zsolt között

A kormány támogatja
a szabad vasárnap
bevezetését

Átlátható hallgatói
önkormányzatokat
akar az IKSZ

Az összetartozás a
kereszténység lényegi és
mindig korszerű üzenete

Polgármestereink országszerte

A kormány megtárgyalta és támogatja a Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát, amely a boltok
vasárnapi nyitva tartását korlátozza – jelentette be Harrach Péter,
a KDNP frakcióvezetője november
6-án sajtótájékoztatóján. A szabad
vasárnap bevezetéséről szóló törvénytervezetet a KDNP még a mai
napon benyújtja az Országgyűlésnek – mondta a párt alelnöke. Az
intézkedés 2015. március 15-étől
lépne hatályba, ha a parlament is
jóváhagyja az elképzelést.

A magyarságnak
minden oka megvan
a büszkeségre

1956 a bizonyíték
arra, hogy van
értelme az áldozatnak
Áder János, köztársasági elnök szerint
1956 a bizonyíték arra, hogy van értelme az áldozatnak, van értelme a
bátor kiállásnak, van értelme az erkölcsi helytállásnak. Október 23-a nemcsak más nemzetek tagjainak adott
reményt, hanem a '89-es szabadságküzdelmekhez is erkölcsi példát nyújtott – hangsúlyozta az államfő a
forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából október 23-án az
Operában rendezett díszelőadáson elmondott beszédében.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A részletekről szólva Harrach Péter
elmondta: a tervezetben kivételként a
négyszáz négyzetméter alatti és családi vállalkozásként működő boltok
szerepelnek. Az intézkedés 2015. március 15-étől lépne hatályba, ha a parlament is jóváhagyja az elképzelést.
– Folytatás a 8. oldalon –

Az október 12-i önkormányzati választásokat követően a KDNP megyei szervezőinek közreműködésével részletes összefoglalót készítettünk, amely tartalmazza
a kifejezetten KDNP-hez kötődő jelöltek által elért eredményeket. A jelöltek között természetesen legtöbben a Fidesz-KDNP pártszövetség színeiben indultak, de
vannak közöttük, akik csak a KDNP, mint jelölő szervezet, mások helyi civil szervezet támogatásával vagy (főleg kisebb településeken) függetlenként indultak. Az
összefoglalásban azokat gyűjtöttük össze, akik közülük szorosabb keresztényde– Folytatás a 3. oldalon –
mokrata politikai kötődéssel rendelkeznek.

Politikai, gazdasági és ideológiai okai
vannak a Magyarország elleni támadásoknak

A Magyarország elleni, összehangoltnak tűnő támadásoknak politikai, gazdasági és ideológiai okai vannak itthoni és európai részről egyaránt – jelentette ki
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, a párt alelnöke november 6-án a Keresztény Civil Szervezetek X. Országos Fórumán, az Országházban. A politikus fontosnak nevezete a
Magyarország gazdasági szuverenitását védő patrióta gazdaságpolitikát.
galmazta Magyarország gazdasági
FORRÁS: KDNP.HU
szuverenitásának védelmét, patrióta
A Magyar Kereszténydemokrata gazdaságpolitikát. Ennek eszközei köSzövetség elnöke kiemelte: a politikai zött említette az egyes szolgáltatók
okok mögött az áll, hogy az érintettek visszavásárlását és a gazdasági fejnehezen tudják feldolgozni a válasz- lesztéseket az IMF-megszorító javastási vereségeket. Harrach Péter szor- lataival szemben.

Kitérve a parlament szuverenitására úgy fogalmazott: nem helyes, ha
az Alkotmánybíróság szereptévesztésben van, és nem az alapértékek védelmére koncentrál, hanem a törvényhozást szeretné kisajátítani. Ezért
támogatják és segítik az Alkotmánybíróság eredeti célját, az alapértékek védelmét, de szeretnék a törvényhozást
maguknak megtartani.
Harrach Péter hangsúlyozta az
állam érdekérvényesítő képességét,
amelyet kiemelt jelentőségűnek nevezett a nemzeti szuverenitás védelme
szempontjából. Szólt arról „a teremtés
rendjének és a normális emberi életnek a védelméről” is, amit szerinte a
liberális nemzetközi körök támadnak.
A másként gondolkodók tiszteletét hirdetik, de a gyakorlatban ezt nem ismerik – mondta. Úgy ítélte meg, hogy
ezek a körök dogmákat próbálnak kötelezővé tenni, és sokszor emberi jogi
öltözetben képviselnek gazdasági és
politikai célokat.
– Folytatás a 6. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Áder János szerint a forradalom
abból a közös érzésből született, amely
úgy írható le: elég volt. Hangsúlyozta:
a magyar nép százezrek üldözését, kisemmizését, milliók megfélemlítését,
a kommunista terrort elégelte meg.
Ezt érezték a földjeiktől megfosztott földművesek, az „önkéntes békekölcsönnel” sújtott gyári munkások, a
hazugságok tanítására kényszerített tanárok – fűzte hozzá –, akiknek elegük
lett a kitelepítésekből, a munkatáborokból, az államvédelmi terrorból, az
elvtelen elvtársakból, a cenzúrából, a
besúgók és provokátorok hálózatából.
Azt mondta: a kommunisták
ugyanakkor világossá tették, hogy sem
a népakarat kinyilvánítása, sem a szabadság, sem a demokrácia, sem a függetlenség nem egyeztethető össze a
szocialista államberendezkedéssel, „a
nyugati segítség elmaradása pedig azt
jelentette, mintha a szovjet tankok
nyers túlerejével szemben számunkra
nem volna értelme az ellenállásnak”.
Az államfő 1956 hatását kiemelten
fontosnak nevezte a kommunista világbirodalom erkölcsi összeomlásában
és Európa újraegyesítésében.
– Folytatás a 10. oldalon –
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Levélváltás José Manuel Barroso és Semjén Zsolt között
Tisztelt Elnök Úr!
Tízéves európai bizottsági elnöki megbízatásom végéhez közeledve ez úton szeretném megköszönni azt a támogatást és barátságot,
amelyet az elmúlt intenzív, de egyúttal igen felemelő időszakban Öntől kaptam.
Az Európai Bizottság épületébe lépve már 2004
novemberében tudtam, mekkora feladatra vállalkoztam, azt azonban semmiképpen nem láthattam előre, hogy pontosan mi vár ránk.
Az elmúlt tíz évben az Európai Unió történetének egyik legnagyobb kihívásokkal teli időszakát élte meg: kezdve az alapító szerződések
reformjának, egy új szerződés kidolgozásának
szükségétől, a globális pénzügyiből szuverén
adósságválságba váltó krízishelyzet megoldásán át a formálódó új világrend összetett problémáinak kezeléséig.
Mindezek ellenére sikerült megőriznünk Európa egységét és nyitottságát, ezáltal növelve
erejét is. Ebben az időszakban bővült az unió
tizenötről huszonnyolc tagúra. A Lisszaboni
Szerződést követően új munkamódszerek
alapján működtettük az uniót. Alkalmazkod-

tunk, annak érdekében,
hogy az uniót felkészültebbé tegyük a globalizációból eredő kihívások
kezelésére, ugyanígy a
lehetőségek jobb megragadására. A kilátástalanság és sok (negatív)
jóslat ellenére, politikai
akarat és vezérlet segítségével sikerült megmutatnunk, hogy az Európai Unió végletekig ellenálló.
Ez az ellenálló-képesség, különösen a legnehezebb pillanatokban, nem jöhetett volna
létre azon folyamatos támogatás nélkül, amelyet oly sokan biztosítottak mind az egész
uniós projekt, mind az Európai Bizottság,
mint intézmény számára, mind pedig annak
elnökeként számomra.
Remélem, hogy az elkövetkezendő öt évben
hasonló elkötelezettséggel tiszteli majd meg
utódomat és személyes jó barátomat JeanClaude Junckert is.
Tisztelettel:
José Manuel Barroso

Tisztelt Barroso Úr!
Az Ön által vezetett Európai Bizottság által fémjelzett elmúlt évtized során hazám nagykorúvá
érett uniós tagságában, és Magyarország első alkalommal töltötte be a Tanács elnöki tisztét.
Egyetértek Önnel abban, hogy az
elmúlt évtized számos tekintetben
próbára tette az unió elhivatottságát önmaga megújítására és a
reformokra. A tény, hogy sikerült
az európai projekt lendületét és
erejét fenntartani, már önmagában érdem. Tanúsága ez a tagállamok elkötelezettségének, egyben egyértelműen igazolja az
elhivatott európai szereplők erőfeszítéseit is.
A feladatokban bővelkedő évek
azonban valószínűleg még nem
értek véget. Amellett, hogy a gazdasági téren kézzelfogható eredményekért kell dolgoznunk, nem

szabad szem
elől tévesztenünk az integráció
kereszténységben rejlő
g y ö k e re i t
sem, amely
értékek mentén való elkötelezettséget és polgárközpontúságot követel tőlünk.
Emlékszem még az „eredményekre épülő Európa” gondolatára, amelyet korábban Elnök Úr
tűzött zászlajára. Őszintén remélem, hogy ez a gondolat nem csupán az Ön szakmai örökségének
részét képezi majd, hanem az európai integráció jövőbeli munkájának lényegeként marad meg.
Engedje meg, hogy jövőbeli munkájához sok sikert és jó egészséget kívánjak.
Tisztelettel:
Semjén Zsolt

„Magyarbarát politikát folytatunk”
Az Egyesült Államok nagy nyomás alatt tartja Magyarországot a Déli áramlat földgázvezeték és a paksi atomerőmű bővítésének ügye miatt – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök november 6-án Münchenben a Hans Seidel Alapítvány székházában tartott előadása után, a hallgatóság kérdéseire válaszolva.
FORRÁS: MTI

A Magyarország és az Egyesült Államok, illetve Oroszország viszonyára vonatkozó kérdésekre Orbán Viktor
elmondta, hogy a vezeték és az erőműbővítés is gazdasági kérdés, de az ukránorosz konfliktus révén belekerült egy
„geopolitikai, katonapolitikai, biztonságpolitikai térbe”. Washington mindkét
ügyet az „Oroszországhoz való közeledésként értelmezi”, holott „mi nem akarunk közeledni senkihez sem, és nem is
akarunk távolodni senkitől”, és nem
„oroszbarát”, hanem „magyarbarát politikát folytatunk” – tette hozzá a kormányfő. A Déli áramlat a Németországot
orosz földgázzal, Ukrajna megkerülésé-

vel ellátó Északi áramlat „testvére”, megépítése a magyarok érdekét szolgálja, hiszen az ukrajnai helyzetből fakadó
kockázatok kiiktatásával biztos földgázellátást jelent, és a forrásokat ugyan nem,
de legalább a szállítási útvonalat diverzifikálja – fejtette ki Orbán Viktor.
A paksi bővítésről szólva hangsúlyozta, hogy az olcsó energia kulcsfontosságú a versenyképesség erősítésében,
és Magyarország nem tud hatalmas öszszegeket mozgósítani a megújuló forrásból származó energiatermelés támogatására úgy, mint Németország, saját
energiaforrása pedig nincsen. A külső
energiaforrásoktól való függőség csökkentésének „egyetlen eszköze” az állami

Semjén Zsolt a laoszi miniszterelnökhelyettessel tárgyalt
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az Országházban fogadta november
10-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke laoszi kollégáját,
Somsavat Lengsavadot, aki a délkelet
ázsiai ország delegációjának élén érkezett hazánkba. A találkozó során a felek
megállapodtak abban, hogy Magyarország tapasztalataival hozzájárul a helyi
élelmiszerbiztonság
kialakításához,
emellett segítséget nyújt agrárterületen
is. A tárgyalás során a vendégek hangsúlyozták, hazánk a tudományok területén
és a gazdaságban egyaránt fontos szerephez jut Laoszban. Eddig mintegy kétszáz laoszi diák tanult Magyarországon,
a mostani delegáció tagjai közül is töb-

tulajdonban lévő
nukleáris erőmű
bővítése, amely
orosz technológiával működik,
ezért „értelemszerű”, hogy a
bővítést is orosz együttműködésben hajtják végre.
Az Egyesült Államok azonban ezt is
közeledésként értelmezi, és úgy gondolja, hogy Európának jelenleg inkább
távolodni kell Oroszországtól, nem pedig
együttműködni vele, ezért Paks ügyét is
„rendkívüli mértékben ellenzi” – fejtette
ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy
az Egyesült Államok is „szívesen meg-

A kormány üdvözli a szerb miniszterelnök bejelentését
Magyarország kormánya megnyugvással fogadta, hogy hetven év után végre
megszületett az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya és Mozsor
magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt – jelentette ki
közleményében Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A szerb politika mostani lépése Magyarország régi törekvésével találkozott
– fűzte hozzá a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

ben nálunk végezték tanulmányaikat, így
jól beszélik nyelvünket. Ezt a hagyományt folytatva, Magyarország 15
ösztöndíjat ajánlott fel különböző tudományterületeken.

építette volna” az új blokkokat. Az ukrán
válsággal kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte, hogy a Nyugat határozott fellépése „teljesen indokolt”, mert nem lehet
elfogadni a nemzetközi jog megsértését.
Ugyanakkor a gazdasági szankciók
„bennünket is sújtanak”, és „ha nem tudunk egy értelmesebb politikát kitalálni”,
akkor Közép-Európa és Németország is
súlyos gazdasági károkat szenved el a
következő években a büntetőintézkedések miatt – tette hozzá Orbán Viktor,
hangsúlyozva: ki kell dolgozni valamilyen kompenzációt azoknak az országoknak, amelyek lojálisak a szankciós
politikához, de elszenvedik a következményeit.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: üdvözlik a szerb miniszterelnök szabadkai bejelentését és az 1944-45-ben
ártatlanul kivégzett áldozatok előtti
főhajtását, amely a szerb-magyar
megbékélés szimbolikus állomása.
A szerb politika mostani lépése
Magyarország régi törekvésével találkozott – fúzte hozzá a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
Eltörölték három délvidéki település
magyarjainak kollektív bűnösségét

Hetven év után megszületett az a
szerbiai rendelet, amely eltörölte a
vajdasági Csúrog, Zsablya és Mozsor
magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt – jelentette be Aleksandar Vucic szerb
miniszterelnök Szabadkán.
A kormányfő részt vett az 1944–
1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok
tiszteletére rendezett megemlékezésen
Szabadkán, a Zentai úti temetőben. Ez
volt az első alkalom, hogy a szerbiai
vezetés a szabadkai emlékműnél lerótta kegyeletét.
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Öt tucat kereszténydemokrata
polgármester országszerte
– Folytatás az 1. oldalról –
Az eredmények összesítése után a
választásokat követő első, gyors öszszegzéseknél is jóval kedvezőbb
képet kaptunk.
Az összesített adatok szerint a következő öt évben országszerte 60 településnek lesz kereszténydemokrata
vezetője, és több, mint 200-an képvi-

selik a kereszténydemokrata értékeket a települési önkormányzatokban.
Ez a 2013-ban minden helyi szervezethez eljuttatott kérdőívekre érkezett
válaszok alapján készített összegzés
alapján az előző ciklushoz képest körülbelül másfélszeres bővülést jelent.
A megyei közgyűlésekben összesen
25 képviselő kötődik szorosabban a
Kereszténydemokrata Néppárthoz.

MEGYE
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Bács-Kiskun
Baranya
Baranya
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Fejér
Fejér
Fejér
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Komárom-Esztergom
Nógrád
Nógrád
Nógrád
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Pest
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala

KDNP-irodát avattak Sátoraljaújhelyen
Új székhelyének avatójára és Szent István király ünnepére szervezett találkozót a Kereszténydemokrata Néppárt Sátoraljaújhelyi Szervezete. A párt tagjai és támogatói a cserkészotthonnak is helyet adó épületben alakítottak ki irodát.
A találkozót Petercsák Pál helyi elnök nyitotta meg,
aki beszédében utalt arra, milyen hosszú ideje működik a
KDNP a városban. A huszonöt éves szervezetnek jelenleg
is huszonkét tagja és pártolója van. Valamennyien a keresztény értékeket magukénak valló, a helyi történelmi
egyházakkal szoros kapcsolatot ápoló emberek. A sátoraljaújhelyi szervezet megmaradását és helyi politikai befolyásának megtartását a tagok kitartásának és a Fidesz
helyi szervezetével való szövetségnek köszönhető –
mondta Sója Szabolcs, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezetének elnöke, aki beszédében arra kérte
a tagokat, szavazatukkal támogassák a pártszövetség jelöltjeit. A város vezetője, Szamosvölgyi Péter szerint a két
párt azért tud együtt dolgozni országosan és helyi szinten
is, mert hasonló gondolkodású és erkölcsű emberek dolgoznak mindkét szervezetben. Az együtt gondolkodást

most újra közös jelöltállítással bizonyítják Sátoraljaújhelyen is. A nyolc
közös képviselőjelölt
közül Sebes Péter az egri
főegyházmegye
által
fenntartott általános és
középiskola igazgatója,
mint a KDNP szervezetének titkára indul a helyi választásokon. Az egyes körzet
képviselőjelöltje az iroda avatóján megköszönte a párt
szimpatizánsainak támogatását, és megígérte: megválasztása esetén a testületben is képviselni fogja a keresztény
elveket. Az ünnepségen Gubala Róbert, római katolikus
esperes-plébános megáldotta az új pártirodát, majd szeretetvendégségre hívták a megjelenteket.

TELEPÜLÉS
(KERÜLET)

POLGÁRMESTER

Baja
Gara
Harkakötöny
Kecskemét
Kelebia
Orgovány
Nagyharsány
Rózsafa
Almáskamarás
Békés
Csabaszabadi
Murony
Újkígyós
Mezőkövesd
Olaszliszka
Köröm
III.
Hódmezővásárhely
Mindszent
Makó
Bicske
Csákvár
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Kizárták Szalma Botond,
fővárosi választmányi elnököt
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Azonnali hatállyal kizárta a KDNP soraiból a
párt országos fegyelmi és etikai bizottsága a párt
fővárosi választmányi elnökét, Szalma Botondot –
mondta el Rubovszky György a november 12-i tárgyalás után. A pártügyész szeptember 17-én kezdeményezte a KDNP fővárosi választmányi
elnökének a kizárását arra hivatkozva, hogy
Szalma Botond a párt belső rendjét folyamatosan,
súlyosan megzavaró magatartást tanúsított, és a hivatalos Fidesz-KDNP polgármesterjelölt ellen Budapest IV. kerületében függetlenként indult az
önkormányzati választáson. Szalma Botond írásban is megkapja majd az erről szóló határozatot és
az indoklást. Az átvételtől számított 15 napon belül
van lehetősége a fellebbezésre az országos elnökséghez, amely ezután döntést hoz másodfokon.
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Átlátható hallgatói
önkormányzatokat akar az IKSZ

A Kereszténydemokrata
Néppárt számít az IKSZ-re!

A hallgatók érdekeit képviselő, visszaélésektől és személyi botrányoktól
mentes, működésükben átlátható egyetemi hallgatói önkormányzatokra
van szükség az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség szerint – mondta
Gaal Gergely, a szervezet elnökhelyettese Nacsa Lőrinc munkacsoport-vezetővel november 1-jén tartott sajtótájékoztatóján.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke az parlamenti irodájában fogadta az IKSZ vezetőit, akikkel megállapodtak a két szervezet közötti szoros együttműködés részleteiről.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Gaal Gergely kijelentette: üdvözlik a
kancelláriarendszer megalakulását, mert
olyan országban szeretnének élni, ahol
az egyetemek nemcsak színvonalas
képzést és tudást adnak a fiataloknak,
hanem a működésük is megfelelő, a

mányzatok Országos Konferenciájának.
Felidézte: elkészült a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal egy jelentéstervezete, valamint egy ÁSZ-jelentés is,
amely különösen a 2009 és 2012 közötti
időszakot vizsgálta. Ebben megállapították, hogy rengeteg helyen visszaéltek
a pénzekkel, mind hallgatói önkor-

hallgatói önkormányzatok pedig valóban a diákok érdekeit szolgálják.
Az IKSZ szerint a most kinevezett
kancellárok „menedzseri pozíciója” –
amely jogokkal, de ugyanakkor kötelezettségekkel is jár – garancia arra, hogy
számon kérhető, átlátható rendszer jöjjön létre.
Nacsa Lőrinc munkacsoport-vezető
hangsúlyozta: a közelmúltban kiderült
szexuális bűncselekmények miatt az
egyetemeken egy állandó (akár online)
jogsegélyszolgálat létrehozását is szorgalmazzák javaslatcsomagjukban, amelyet a elküldenek a Felsőoktatási
Kerekasztalban a hallgatói önkormányzati (HÖK) rendszer átalakításának
munkáját összefogó Hallgatói Önkor-

mányzati, mind intézményi szinten –
mondta Nacsa Lőrinc, példaként
említve az „elképzelhetetlen magas”
HÖK-vezetői fizetéseket, vállalkozásszerű buliszervezéseket, egyetemi viszszafoglalkoztatásokat és a magas
végkielégítéseket.
Ezeknek a pénzeknek például fejlesztések, programok révén, ösztöndíjak formájában a diákokhoz kell
kerülniük - szögezte le az IKSZ munkacsoport-vezetője. Hozzátette: egy
állami egyetem rengeteg pénzzel
gazdálkodik, „egy kisebb város költségvetésével", így úgy vélik, az államnak joga van belelátni az
intézmények működésébe, a pénzek
felhasználásába.

FORRÁS: IKSZ.NET

Semjén Zsolt a találkozón köszönetet mondott az IKSZ-nek, mert a szervezet tagjai rendkívül sokat dolgoztak
az idei kampányokban.
Hollik István, az IKSZ elnöke elmondta, ennek köszönhető, hogy az
IKSZ 2010-hez képest megduplázta önkormányzati képviselőinek számát.
Hozzátette: az elmúlt évek pozitív tapasztalataiból kiindulva folytatni fogják
az IKSZ közéleti képzését, a Morus
Akadémiát, melyen keresztül az elmúlt
években is sok fiatal csatlakozott az
IKSZ-hez valamint a KDNP-hez.
Gaal Gergely elnökhelyettes elmondta, hogy az IKSZ-ben a közeljö-

módon tehetik meg, hiszen a szervezetben az elmúlt évek során nagyon sok elkötelezett, tehetséges fiatal jelent meg,
akik biztosíthatják, hogy az IKSZ a jövőben is stabil ifjúsági bázisa legyen a
kereszténydemokrata politizálásnak.
Latorcai János, a KDNP országos
választmányának az elnöke és Harrach
Péter, a párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője – akik szintén
részt vettek az eseményen – arra kérték
a fiatal politikusokat, hogy az IKSZ –
ahogy eddig, ezután is – segítse a
KDNP kommunikációját, hiszen a fiatalokhoz az IKSZ-en keresztül könynyebben és hitelesebben jut el a
kereszténydemokrata üzenet.
Semjén Zsolt a találkozó végén kie-

vőben tisztújítás esedékes, amelyet
követően a szervezetet elindító első
nemzedék tagjai közül többen az anyapártban folytatják majd közéleti tevékenységüket, átadva helyüket a
fiatalabbaknak. Ezt megnyugtató

melte: a KDNP számít az IKSZ-re, hiszen a pártnak szüksége van a
fiatalításra. Ennek érdekében a KDNP
elnökségében az IKSZ delegáltja is helyet kaphat majd a soron következő
tisztújítás után.

A CSU képviselőjével találkoztak az IKSZ vezetői
Hollik István, az IKSZ elnöke és Schaller Ernő, a szervezet alelnöke a Képviselői Irodaházban folytatott megbeszélést október 29-én Tobias Zech
német Bundestag-képviselővel, a Junge Union (a Kereszténydemokrata
Unió (CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) ifjúsági szervezete)
felső-bajorországi elnökével.
Mindkét fél hangsúlyozta: a bajor és
a magyar kapcsolatok mindig is erősek
voltak, így érdemes ezt a két ifjúsági
szervezet között is aktívabbá tenni.
Hollik István köszönetet mondott Tobias Zechnek, hogy a CSU mindig kiállt Magyarország mellett. Még akkor

is, mikor többen támadták – alaptalanul
– az országot és az Orbán-kormányt.
Tobias Zech a találkozó végén
meghívta az IKSZ vezetőit a CSU következő éves nagygyűlésére, amit hagyományosan
hamvazószerdán
tartanak.
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Vezetés és demokrácia
FORRÁS: MARKER

Ismerd meg Talpánét, az ideális
politikust! címmel tette közzé a Cink
a 2014-es önkormányzati választások után Talpa Tiborné abonyi képviselőjelölt
kampányvideóját,
amelyet szó szerint dermesztő élmény végignézni. Mintha Besenyő
Pista bácsi írta volna a beszédet a
L'art pour l'art társulat legújabb üdvöskéjének. A videó láttán az emberben felmerül a kérdés, vajon
miért gondolta ez az asszony, hogy
ő is politikus lehet? Miből gondolta,
hogy részt vállalhat egy település
vezetésében?
Mi szükséges a vezetéshez? Tekintély? Befolyás? Olyan személy,
csoport, akit és amelyet elismertség
övez, mert erős, mert okos, jellemes,
hatással bír dolgokra, emberekre? Az
irányítás ereje? etc. Szükség van
egyáltalán vezetésre? A nép képes
önmaga révén kormányozni? Tekintély helyett elegendő az elméletekből
származó alapaelvekre támaszkodni?
„Az állami főhatalom hanyatlásának legkomolyabban veendő tünetei
közé tartozik az a tény, hogy a XIX.
század folyamán uralkodó lett az a
benyomás, hogy a gazdaság fontosabb, mint a politika. Azon emberek
között, akik manapság valamiképp a
döntéshozás közelében vannak,
aligha akad egy is, aki ezt határozottan elutasítaná. A politikai hatalomra nemcsak úgy tekintenek, mint
a közélet egyik elemére, melynek legelső – ha nem épp egyetlen – feladata a gazdaság szolgálata, hanem
azt várják el tőle, hogy teljességgel
alkalmazkodjon a gazdaság kívánalmaihoz és nézeteihez; végül pedig azt
is elvárják, hogy a gazdasági vezetők
irányítsák. S ez is széles területen
megtörtént már; hogy milyen sikerrel, korunk történelme tanítja.
Politika és gazdaság valójában
nem választható el egymástól a
népek életében. Ezek, ahogy minduntalan ismételnem kell, ugyanazon
élet két oldalát képezik, ugyanakkor
úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy
egy hajó vezetése és a rakomány rendeltetése. A fedélzeten a kapitány az
első személy, nem pedig a kereskedő,
akié a rakomány. Ha pedig napjainkban túlteng az az érzet, hogy a
gazdasági vezetés a hatalmasabb,
akkor ez azért van, mert a politikai
vezetés áldozatául esett a pártokra
jellemző anarchiának, s már aligha
érdemli meg, hogy valódi vezetésnek
neveztessék. S ezért tűnik úgy, hogy
a gazdasági vezetés ér magasabbra.

Ha azonban egy földrengés után a
romok közepette épen marad egy
ház, akkor ebből még nem következik, hogy a ház volt legfontosabb. A
történelemben, ameddig az saját
»formájának« megfelelően halad, és
nem zavaros és forradalmi módon, a
gazdasági vezető sohasem volt a
döntéshozó. Alkalmazkodott a politikai megfontolásokhoz, s a rendelkezésére álló eszközökkel szolgálta
azokat. Erős politika nélkül soha és
sehol nem volt egészséges gazdaság,
jóllehet a materialista elmélet ennek
ellenkezőjét tanítja. Ennek megalapítója, Adam Smith úgy tárgyalta a a

volt, az utazás megtervezése, a fővezérlet és a taktika pedig valódi politika. Ahol pedig a hajó flottává nőtt,
ott azon nyomban államalapításokra
került sor, mégpedig nagyon is kifejezett szuverén kormányzatok formájában, így például Normandiában,
Angliában és Szicíliában.”
Oswald Spengler:
Válságok árnyékában
A kor, amelyben élünk, amely istenként tekint a nagy vállalatvezetőkre, könyvtárakat töltve meg a jó
vezető tulajdonságaival, a sikeres
vállalatvezetés receptjeivel, mintha

A tekintély, az irányítás erejét,
holmi szitokszónak,
sőt az ördögtől valónak tekinti,
amelyet nem tűrhet meg
a demokrácia. Éppen ezért
elméletekből származó
alapelvekre támaszkodik,
mentesülve ezzel a cselekvés
és felelősség alól.
gazdasági életet ugyanis, mint a tulajdonképpeni emberi életet: a pénzcsinálást a történelem értelmévé
tette, és szokása volt, hogy úgy jellemezze az államférfiakat, mint veszedelmes állatokat. Azonban épp
Angliában nem kereskedők és gyártulajdonosok, hanem valódi politikusok – mint például a két Pitt – voltak
azok, akik egy nagyszerű külpolitika
révén – gyakran a rövidlátó gazdasági emberek legszenvedélyesebb ellenzése közepette – az angol
gazdaságot a világ legelső gazdaságává tették. (...)
A gazdasági vállalkozások soha
nem érték el valódi céljukat anélkül,
hogy ne állt volna a hátuk mögött
egy hatalompolitikai módon gondolkodó államvezetés. S tévedünk, ha a
vikingek rablóútjait, melyekkel a
nyugati népek világának tengeri
uralma veszi kezdetét, így ítéljük
meg. Céljuk magától értetődően a
zsákmányszerzés volt – s másodrendű kérdés, hogy földet, embereket
vagy kincseket szereztek-e. Azonban
a hajó már önmagában vett állam

nem akarná látni a hatalompolitika,
az államvezetés értelmét. A tekintély,
az irányítás erejét, holmi szitokszónak, sőt az ördögtől valónak tekinti,
amelyet nem tűrhet meg a demokrácia. Éppen ezért elméletekből származó alapelvekre támaszkodik,
mentesülve ezzel a cselekvés és felelősség alól. A politikustól, a politikától pedig ebben az esetben nemigen
várhatunk mást, minthogy kívánalmakhoz, nézetekhez, különféle bevált receptekhez igazodjon. A
gazdasághoz, a Nyugat írott és íratlan szabályaihoz, az EU előírásaihoz,
etc., mintha ezek megalkotásában,
továbbgondolásában magának a politikának nem lenne semmiféle szerepe, feladata. A népből, amely
természeténél fogva tekintélyelvű és
képtelen önmagát kormányozni, legyen akár magyar, akár francia,
piréz, akarva akaratlanul tömeget
kreált és kreál. Hová vezet mindez?
Vezetési válsághoz. Különböző érdekcsoportok térnyeréséhez, önös
érdekekhez, visszaélésekhez, terméketlenséghez, gyenge államokhoz,

gazdasági és társadalmi krízisekhez,
morális romláshoz, utcai megmozdulásokhoz, akár háborúkhoz.
Ebbe a közegbe valóságos bombaként robbant a magyarországi
jobboldal 2010-es győzeleme, meghirdetett politikája: erőre, tekintélyre,
teljesítményre épülő kormányzás, a
szokásos hangzatos elméletek, igazodás helyett erős államvezetés.
Mára egy laikus szemével is észrevehetőek azok a folyamatok, mozgások, amelyek a vezetés komolyan
vételét megkövetelik.
A 2007-ben kirobbant gazdasági
válság feketén-fehéren megmutatta,
hogy az államokat miként tartja
sakkban a pénzvilág. Ha az amerikai
jegybank nem tőkésítette volna fel a
veszteséges bankokat az adófizetők,
az állam pénzén, dominóként omlott
volna össze a nyugati gazdaság.
A szomszédos Ukrajna vezetői
válságban szenved, nincs olyan csoport, személy, amely megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel bírna, aki
irányítaná, alakítaná, vezetné a dolgokat és az ukrán népet. Ez a tekintélyvesztés a szemünk előtt vezetett a
majdani véres eseményekhez, és sajnos már a háború képeit is láthatjuk a
híradásokban.
Magyarországon a politika egyik
felét a magyar társadalom vezetésre
alkalmatlannak tartja. Ám a bukott
politika még most sem érti, hogy
miért. Rendületlenül hangoztatja beváltnak gondolt alapelveit, paneljait
a demokráciáról, jogállamról, nyugati illúziókról, teljesen eredménytelenül. A nép és a tömeg között
képtelen különbséget tenni.
Gondoljuk végig, mit jelentene,
ha egy ilyen ellenzék mellett a jobboldal ereje, tekintélye el kezdene eliminálódni.
Talán nem tévedünk sokat, amikor kijelentjük, hogy abban a történelmi helyzetben vagyunk, amikor
a vezetés erejének megtartása,
egyáltalán fontosságának felismerése mindennél lényegesebb kellene
legyen ellenzéknek, nyilvánosságnak, de még a külföldnek is egyaránt. Ám ez a helyzet a kormányzó
szövetség számára is fokozott felelősséget jelent.
Talpa Tiborné azt gondolhatta,
hogy nem lesz neki semmi dolga.
Nem kell okosnak lennie, nem
kell semmit alkotnia, elegendő
egy-két hangzatos elméletre támaszkodni, majd csak lesz valahogy. Nem kell neki kitűnni a
tömegből, tekintélyt szereznie
semmilyen téren. Talpáné mindössze nyolc szavazatot kapott.
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Politikai, gazdasági és ideológiai okai
vannak a Magyarország elleni támadásoknak
– Folytatás az 1. oldalról –
Az MKDSZ elnöke megjegyezte:
nem feladata, hogy egy nagy és tiszteletre
méltó ország gyakorlatát helytelenítse, de
úgy látják a megnyilatkozásokból, hogy
azok nem feltétlenül a megfogalmazott, hanem a mögötte rejlő
célok érdekében történnek.
Azt mondta, hogy a hatékony érdekképviselethez határozottságra és
szakszerűségre van szükség, „a
konfliktust nem keresni, hanem vállalni kell”.
Horváth Pál vallástörténész előadásában a civil szféra közvetítő
szerepére hívta fel a figyelmet. A
civil közösségek az egyén, a családok és az állam között helyezkednek el. Nélkülük nincs valódi
társadalom. Védik az egyént, a családot, a legkisebb sejtet az állammal
szemben. Érdekeket, értékeket képviselnek, fellépnek a jogszerűtlenségek ellen, megakadályozzák a
totalitárius rendszerek kialakulását
– mondta, majd röviden ismertette
az egyház tanítását, miszerint a személy szabad és autonóm, joga van a
kiteljesedéshez, ám ehhez szüksége
van társakra, közösségre, hiszen önmagában ez még senkinek sem sikerült. Éppen ezért munkálkodnunk
kell, védenünk a közösséget, a közjót is, mégpedig a „nagyranőtt”
egyénnel szemben, mert ha nem, az
általában igazságtalansághoz vezet.
Ezt a védelmet szintén a kis közösségek, a civilek képesek leginkább
biztosítani.
A vallástörténész röviden kitért
XIII. Leo pápa 1891-es Rerum Novarum enciklikájára, amelyben az egyház társadalmi és gazdasági
kérdésekkel foglalkozik, majd XI.
Pius Quadragesimo anno szociális
enciklikáját idézte. Az 1929-es gazdasági válság, a fokozódó szegénység ,a
totalitárius állameszmék térhódításai
egy új társadalmi rend létrehozását
sürgették – mondta Horváth Pál,
majd az 1931-ben napvilágot látott
állásfoglalásból kiemelte a szubszidiaritást, amely szerint amit az egyes
egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt
hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos. Éppen így mindazt,
amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és
magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és
egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének fölforgatása.
Baritz Laura OP szerzetes, közgazdász előadásának felvezetésében

röviden visszautalt Harrach Péter
köszöntőjére, amelyben a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség elnöke azt mondta, „a keresztények
nem annyira képesek az érdekeik érvényesítésére.” „Milyen képünk is
van a sikeres érdekérvényesítő emberekről?” Ha egy nagydarab,

tömeget teremt, a második közösségeket, amely által az ÉN kiteljesedni képes. Az első magatartás a
boldogságot a látszólagos birtokolható dolgokban keresi, a kellemeset
vágyja, a második boldogsága dinamikus, hiszen kiteljesedni vágyik.
Eric Fromm szerint „az ember saját

tűzön-vízen átgázoló, csak a maga
hasznát szem előtt tartó embert, csoportot társítunk az érdekérvényesítéshez, akkor az elnök úrnak igaza
van – folytatta Baritz Laura, majd
két paradigmát állított szembe egymással. Az Adam Smith nevéhez
köthető felvilágosult önérdeket és a kereszténység által is vallott fenntartás
nélküli önátadást. Az első azt mondja,
hogy csak a viszonzott, az úgynevezett
reciprok altruizmusnak van haszna, a
feltétlen segítség, kimondottan káros a
társadalmak számára.
„Mi a jó? Mindenki számára
más? A szubjektív jó haszonelvű,
hedonista. Birtokolni akar és a kellemesre vágyik. Az objektív jóság
sarokpontja azonban Isten, ha úgy
tetszik: normák” – mondta a közgazdász, majd folytatta: az objektív
jóságot mindig viszonyítani tudom,
mivel kívül helyezkedik el. Érzékeltetésképpen Kolbe atya történetét
idézte fel, aki egy auschwitzi koncentrációs táborban egy kétgyermekes apa életéért cserébe önként
vállalta a halált.
„Minden valóságos élet találkozás.” – idézte Barizt Laura Martin
Buber filozófust, aki szerint a világ
és benne az ember magatartása kétarcú: ÉN–AZ vagy ÉN–TE. Az első

érdeke az, hogy fenntartsa magát.”
Éppen ezért a felvilágosult önérdek
– bár öreg hiba ördögtől valónak
gondolni – csak eszköz, jó eszköz
lehet célunk elérésében.
Molnár-Bánffy Kata kommunikációs tanácsadó előadásában igyekezett azokat a rossz sztereotípiákat
eloszlatni – hangos, botrányos, bulvárosan bugyuta –, amelyeket gyakorta társítunk a kommunikációhoz.
Elmondása szerint a keresztényeknek különösen kéne érteniük, mi is
az a kommunikáció, hiszen a fogalom a latin communio szóból származik, amely a szentáldozást,
önmagunk megosztását jelenti. A
kommunikáció során sem információkat kívánunk megosztani, hanem
végső soron önmagunkat. A kommunikációs tanácsadó első tételként
leszögezte: „jó kommunikációja
annak van, ami jó önmagában.”
Hosszútávon csakis ez működik.
Magyarországon számos értékes
munkát végző civil szervezet működik, ám alig-alig tudunk róluk valamit. Csak azt az egy-kettőt
ismerjük, akik látszanak, akik képesek a kommunikációt hatékony eszközként
használni.
„Szokták
mondani, ehhez sok-sok pénz kell,
ami igaz, de vannak dolgok, ame-

lyek a pénznél is többet érnek” –
mondta Molnár-Bánffy Kata. – „Ha
bemegyünk egy templomba, azt látjuk, hogy az első padsorok üresen
állnak. Félünk előremenni.” Bátorság híján vagyunk, pedig enélkül
nem lehet embertársaink elé kiállni,
nem lehet ügyek mellé odaállni. Továbbá pedig el kell feledni ama vágyunkat, hogy amit mondunk,
csinálunk, az mindenkinek tetszik.
Nem tetszik mindenkinek. És ami
talán a legnehezebb, el kell fogadnunk azt, ha kiállunk, valami mellé
odaállunk, sebezhetőek leszünk” –
mondta a szakember, majd kitért néhány alapvető fontosságú szabályra,
eszerint tudnunk kell kiválasztani,
kit állítunk a középpontba, ki adja
az arcát az ügyünkhöz, ki mellé fognak odaállni az emberek. Hangsúlyozta továbbá a csomagolás, a
márkaépítés, önkéntes toborzás fontosságát. Az önmeghatározás,
önismeret
elengedhetetlenségét.
„Tudnunk kell, kik vagyunk, mit
képviselünk.” Mindenkit biztatott
arra, hogy kérje a fiatalok segítségét, hiszen ők koruk okán is bátrabbak, birtokában vannak a modern
eszközöknek. Végül, de nem utolsósorban pedig felhívta a hallgatóság
figyelmét a reputációépítés fontosságára, illetve arra, hogy ne csak
arra törekedjünk, hogy ismerjenek,
hanem arra is, hogy szeressenek. Ez
pedig csak hitelességgel, teljesítménnyel érhető el.
Kutassy Jenő a NOE képviselőjeként ismertette a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének munkáját,
azon belül is azt, miként tud együttműködni kormány és civil szervezet. Elmondta, hogy szervezetük
Magyarország első alulról jövő civil
szerveződése. 1987-ben 136 család
összefogásával alakultak. A családok egymásra találását voltaképpen
a nagycsaládosokkal szembeni előítéletek segítették, és első céljaik
között is ezen előítéletek felszámolása szerepelt, úgymint az élet, és
anyaság tiszteletének a helyreállítása, a jövőért való felelősségvállalás, a nagycsalád értékeinek a
felmutatása. Kutassy Jenő biztatásképpen az egyesület több sikerét is
megosztotta a hallgatósággal. Elmondta, hogy pár nógrádi nyugdíjas
asszony kezdeményezése miként
nőtt országosnak mondható akcióvá
a Tápláló szeretet elnevezésű mozgalom. 2009-ben Nyilas Kálmánné
többedmagával elhatározta, hogy
befőzés alkalmával gondolnak nemcsak a maguk, de mások családjára
is. Felvették a kapcsolatot a nagy-
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családosok egyesületével és ősszel
lekvárt, különböző befőtteket adományoztak a nagycsaládosok számára. A kezdeményezéshez az
ország többi részéről is csatlakoztak: Horpács, Rétság, Drégelypalánk, Diósjenő és Kétbodony. A
családok pedig levélben, képeslappal, gyermekek rajzaival köszönték
és köszönik meg az adományokat,
amelynek egy része a közös szeretetfát díszíti. „Irénke néni egyszer
azzal viccelődött, hogy a nógrádi
posta forgalmát jócskán megemeltük” – zárta a sikersztorit a NOE
képviselője, majd a kormánnyal
való együttműködésre tért. Elmondta, hogy a kereszténydemokratákkal igen eredményesen tudtak
együttdolgozni. Ennek a közös
munkának a sikere többek között a
családi adókedvezmény, a GYES és
GYED átalakítása, a GYES mellett
történő munkavégzés új szabályozása, a gyermekneveléssel töltött
idő figyelembevétele a nyugdíjazásnál, a hitelcsapdák kezelése, a csődvédelem, a szocpol kiterjesztése a
használt lakásokra és talán a legfontosabb: Alaptörvényünkben az ő
közbenjárásukra rögzítették a család
és az élet tiszteletét.
Écsy Gábor, a Katolikus Karitász
munkáját ismertetve elmondta, hogy
Magyarországon a karitászmozgalom igen nagy múltra tekint vissza,
hiszen az első lépéseket még az első
világháború idején tették meg. Céljuk akkor is és most is a bajban
lévők megsegítése, a nélkülözés
enyhítése katasztrófák idején. Mint
mondta, az egyháznak mindig is feladata volt a szeretet gyakorlása és
ehhez a szolgálathoz intézményeket
is életre hívott. A karitász tehát
mozgalom és intézmény egyszerre.
Országos, megyei és helyi központok irányításával történnek a munkálatok. Écsy Gábor a helyi
plébániák szerepét, fontosságát
emelte ki, hiszen – mint mondta – itt
a legjobb a rálátás, ki tudják aknázni
a személyes kapcsolatok előnyeit.
A szervezet igazgatója kitért a
szenvedélybetegekkel való foglalkozásra, a megváltozott munkaképességű emberek felkarolására, a
fogyatékkel élők és a hajléktalanok
gondozására, illetve a 2010-es nagy
árvíz idejére, amikor 4700 családot
kellett kitelepíteni és több száz öszszedőlt otthont újjáépíteni. Elmondása szerint sok családnak nem volt
biztosítása, így igen sok otthon felújításában, újjáépítésében is részt
vállaltak.
Megemlítette, hogy a nemrég bevezetett iskolai önkéntességnek igen
nagy hasznát veszik, és tapasztalataik szerint a gyerekek örömmel és
szívesen vállalnak részt ezekben a
munkákban.
Előadását egy személyes történettel zárta. Egyszer megkérdezte

tőle valaki, hogy mi a különbség az
ő segítségnyújtásuk és egy világi
szervezet segítsége között. Mindkét
csomag egyforma: takaró takaró,
cipő cipő. „Amikor ott állunk egy
baj előtt, amit nem tudunk megoldani, mert elfogytak a lehetőségeink,
eszközeink, akkor a legtöbb ember
szétteszi a kezét, hogy ennyi volt.
Mi ilyenkor összetesszük a kezün-

életre a kelet-német menekültek áradata, a romániai és délvidéki véres
események. A békeidőkben a szociális feszültségek kezelésében jelentős rész hárult a szolgálatra. „Azzal
szembesültünk – mondta GyőriDani Lajos –, hogy fejlesztenünk,
építkeznünk kell.” Ezután rátért az
eszközök fontosságára, kiemelve
azt, hogy pénzre is szükség van. Az

ket, és ebből a hitből erőt lehet meríteni nem csak a magunk számára.”
Győri-Dani Lajos a Máltai Szeretetszolgálat képviselője elmondta,
hogy 900 éves szervezetük azért tudott fennmaradni, mert szem előtt
tartották a mondást: „miszerint
akkor tud valaki öreg lenni, ha mindenkor tud modern lenni. Amikor II.
Szulejmán az országunkra tört, nem
azon gondolkodtunk, miként tudnánk több gyógynövényt termeszteni” – mondta, majd hozzátette, a
szervezet jelmondta: a hit védelme
és a szegények istápolása. Már
pedig szegények mindig lesznek –
mondta, így nekik még legalább 900
évig működniük kell. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálatot voltaképpen a rendszerváltozás évei hívták

egyre több feladat egyre több forrást
igényelt és igényel most is, éppen
ezért az EU-csatlakozás után a szervezet nyitott: nemcsak hazai forrásokra pályáznak, hanem EU-s
projektekre is. A nyitás elképesztő
hasznot hozott, olyat, ami nem is
mérhető pénzben. Megtapasztalhatták, mit gondolnak mások, miben
gondolkodnak egyformán, megtapasztalhatták, hogy a tudásukat értékelik, számtalan tapasztalattal
gazdagodtak és gazdagszanak. Lehetőségük adódott kapcsolatteremtésre, hálózatépítésre.
Kiemelte a munkát, ami ezeket a
lehetőségeket megnyitotta, hiszen a
pályázatírás nem egyszerű, sőt. „Ha
valaki a magyar bürokráciát szidja,
csak mosolygok, az EU-hoz képest
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semmiség, higgyék el nekem” –
mondta, majd a nemzetközi elvárásokból kiemelte a partnerséget.
„Nincsenek egyéni pályázatok, csak
partnerség. Mi magyarok, kevésbé
gondoljuk hasznosnak azt, ami nem
tégla, nem autó, nem lehet megvásárolni. Ezt a mentalitást nekünk
még el kell sajátítanunk.”
Előadását egy tanáccsal zárta:
„ha a pénzt nem tudjuk arra költeni,
ami a küldetésünk, akkor ne költsük
el, nem szabad.”
Salzmann Zoltán, az ÉrMe Üzleti
hálózat képviselője hasznos üzleti
tanácsokkal, pénzügyi alapismeretekkel látta el a hallgatóságot.
Nagypapáját idézve elmondta: „kiadásunk legyen mindig kevesebb,
mint a bevételünk”, majd hozzátette: viszont senki sem takarékoskodta még magát gazdaggá.
A több lábon állás elengedhetetlen. Legalább hat forrásból kell biztosítani a működésünket. „Miféle
forrásaink lehetnek?” A tagdíj voltaképpen egy szolgáltatás. Pénzért
cserébe adnunk kell valamit. Az
adomány ezzel ellentétben ellenszolgáltatás nélküli, viszont ez sem
úszható meg munka nélkül. Jól és
sikeresen kell kommunikálnunk.
„Mi az, amiért pont nekem adunk?”
A szponzoráció viszont már kemény
üzlet, tudomány. Ehhez olyan ember
kell, akinek erre jár a feje, aki megtalálja a vevőt, és el tudja adni a terméket. A sikeres vállalkozó ugyanis
az az ember „aki nemcsak akkor figyel a pénzére, amikor nincs, de
akkor is, amikor van.”
A jó működéshez pénz kell. Legalább háromévi előre. Akkor dőlhetünk ugyanis hátra, mondván: nem
kell vele foglalkoznunk, most már
koncentrálhatunk a lényegre.
Salzmann Zoltán végezetül kiemelte annak fontosságát, hogy mindig tudnunk kell, mire költünk, és ki
ellenőrzi pénzeinket. „Olyan, aki
nincs benne” – zárta előadását.
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A kormány támogatja a szabad vasárnap bevezetését
– Folytatás az 1. oldalról –
A korábbi elképzelésben szereplő
egyedi kérelmeket elbíráló bizottságra
kormányrendelet adhat lehetőséget –
jelezte a frakcióvezető, aki szólt arról
is: a rendelet lehetőséget adhat majd a
nagyünnepek előtti vásárlásoknál,
vagy üdülőhelyen a nyitva tartásra.
Harrach Péter azt mondta, reményeik szerint a tervezet a parlamentben
tisztességes és szükséges, jó változtatásokat hozó vitát generál majd. Megjegyezte: most egy részét valósítják
meg az eredeti kezdeményezésüknek,
amely minden munkavállalóra érvé-

nyessé tenné a vasárnapi pihenőnapot,
s kivételt a folyamatos munkavállalást
igénylő, turisztikai célú üzletek területek jelentenének.
Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke
hangsúlyozta: mindig is az volt az álláspontjuk, hogy a vasárnapot általános pihenőnappá kell tenni. Ha
ugyanis a rendelkezésre álló munkaerőt hét napra kell beosztani, akkor a
cégek, munkáltatók nem tudják és nem
is tartják be munka törvénykönyvét –
érvelt, hozzátéve: eltűnik a pihenőnap,
nem adják ki a szabadságot és legalább
ötven százalékban hibás a túlóra-el-

számolás. Ez nagyon nagy probléma,
amit egy módon lehet kezelni, ha a vasárnapot pihenőnappá teszik.
Cáfolta, hogy az intézkedés elbocsátásokat eredményezne majd, szavai szerint
olyan iszonyatos létszámhiány van a kereskedelemben, hogy nemhogy elküldeni,
felvenni nem tudnak alkalmazottakat.
Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének elnökségi
tagja elmondta: a vasárnapi zárva tartás nem most került napirendre, és
korábban végeztek egy gyors közvélemény-kutatást a 14 ezer tagcsalád között. Összegzése szerint a válaszokból
az derült ki, a családok jelentős része

már pénteken illetve szombaton megejti a vásárlást, és az az álláspont rajzolódott ki, nem okozna problémát a
vasárnapi zárva tartás, sőt segítene
abban, hogy a családok kicsit többet
lehessenek együtt.

A KDNP benyújtotta törvényjavaslatát az Országgyűlésnek
A tízoldalas törvényjavaslat kizárólag
vasárnap és a munkaszüneti napon tiltaná meg az üzletek nyitva tartását. A
többi esetben – így például szombaton
is – kizárólag időbeli korlátok közé szorítaná. A főszabály szerint az üzletek
reggel 6 óra és este 10 óra között lehetnek nyitva Magyarországon. Deklarált
cél a dokumentum szerint, hogy a családi kisvállalkozások működését ne
akadályozzák akkor, ha a tevékenységet kisebb méretű boltban (400 négyzetmétert meg nem haladó árusító
területen) folytatják, és az általános
zárva tartási időszakban a kereskedelmi
tevékenységet a tulajdonosok, vagy segítő családtagjaik maguk gyakorolják.
A javaslat különös rendelkezéseket
tartalmaz az üzletek december 24-i és
december 31-i nyitva tartására, és meghatározza azt is, hogy az üzletben a
zárórakor még bent tartózkodó személyeket legfeljebb 30 percen belül ki kell
szolgálni.
A törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra is, hogy az adott naptári évben öt

vasárnapon a kereskedő – saját döntése
alapján – nyitva tarthassa az üzletet reggel 6 és este 10 óra között azzal, hogy a
döntését köteles előzetesen a kereskedelmi hatóság felé bejelenteni.
A kivételek körét a javaslat úgy
oldja meg, hogy a törvény hatályát
nem terjeszti ki egyes létesítményekre,
tevékenységekre (például üzemanyagtöltő-állomás, gyógyszertárak, dohányboltok), továbbá egyes tevékenységekre (például újságárus, virágárus, pék) eleve különös rendelkezéseket tartalmaz. A pékárut és tejterméket
árusító üzletek korábban is kinyithatnak, illetve vasárnap és munkaszüneti
napokon is – korlátozott időben –
nyitva tarthatnak. A virágboltok vasárnap és munkaszüneti napokon szintén – korlátozott időben – nyitva
tarthatnak.
A nemzetközi forgalmú repülőterek,
valamint az autóbusz és vasúti pályaudvarok a nemzetközi gyakorlat szerint
szintén indokolt kivételek az üzletek
nyitva tartását szabályozó rendelkezé-

sek alól, különös tekintettel arra, hogy
az itt bonyolított vásárlások elsősorban
az utazás kényelmét, vagy egyéb, de
semmiképpen sem a napi rendszeres
bevásárlás céljait szolgálják – olvasható
a javaslatban.
Vasárnap is lehet majd étteremben
étkezni, kávézóba vagy éppen moziba
menni, s ugyancsak nem terjed ki a törvény hatálya a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre,
valamint a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre (amely a
pihenési célok biztosításának szükségességével összefüggő kivételnek tekinthető).
Megteremti a lehetőséget arra is,
hogy a kormány – indokolt esetben –
így különösen az érintett település(rész)
sajátosságai, illetve turisztikai szempontok alapján kivételeket állapíthasson
meg kormányrendeletben.
Fontos célkitűzése a javaslatnak,
hogy nem kívánja korlátozni a kis családi üzletek nyitva tartását akkor, ha
ezek nem jelentős alapterületű kereske-

delmi egységek, és az egyébként tiltott
időszakokban az üzlet tulajdonosai, illetve segítő családtagjaik maguk végzik
a kereskedelmi tevékenységet.
A javaslat egyaránt törekszik arra,
hogy a kereskedelmet – amely a nemzetgazdaság húzó ágazata – csak
ésszerű mértékben, a nyilvánvaló kivételek alkalmazása mellett korlátozza,
ugyanakkor elősegítse azt is, hogy a vasárnap valóban pihenőnap legyen az
ország döntő része számára. Olyan szabadnap, amelyen a családi együttlétre
nyitva álló rövid időt nem kurtítja még
a vásárlással eltöltött idő is – fogalmaz
a dokumentum.
A családok számára azért jelentene
hozzáadott értéket, ha a kereskedelemben dolgozó szülők a munka törvénykönyve alapján járó heti két pihenőnapjuk egyikét vasárnap kapnák meg
kötelezően, mert a gyermekek hétköznap iskolában vannak és csak a hétvége
áll rendelkezésre ahhoz, hogy szülők és
gyermekek együtt legyenek – olvasható
a törvényjavaslatban.

A KDNP kitart javaslata mellett
Harrach Péter frakcióvezető a Kereszténydemokrata
Néppárt teljes felhatalmazásával nyújtotta be a szabad vasárnapról szóló törvényjavaslatot, és a párt kitart az indítvány mellett – mondta Rétvári Bence, a
KDNP alelnöke az MTI kérdésére.
Rétvári Bence hangsúlyozta: nem vett részt a kormányülésen, tudomása szerint azon részleteiben
végső döntés nem született. A kabinet a javaslat irányával egyetértett, és a törvény végleges formáját a
következő hetekben zajló konzultációk eredményétől tette függővé – közölte, megjegyezve: várhatóan
lesznek módosító indítványok a benyújtott törvényjavaslathoz.
Kitért arra is: tudomása szerint a kabinet támogatta a kereskedelmi dolgozók megvédését és számukra a vasárnapi szabadnap biztosítását. Ezért
mondta Harrach Péter, hogy a kormány támogatja
javaslatukat.
Kiemelte: azért is fontos a javaslat, mert a kereskedelmi dolgozok több mint háromnegyede nő, és a
vasárnapi munkavégzés a nőket, családanyákat a
férfiaknál háromszor hátrányosabban érinti.

A szabad vasárnapról egyeztetett a KDNP
A KDNP frakció a szabad vasárnap bevezetésének előkészítéseként megbeszélést folytatott a munkavállalói szervezetek részéről Sáling Józseffel, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
vezetőjével, a Munkástanácsok részéről pedig Palkovics Imrével. A családok képviseletében a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökasszonya, Székely Hajnalka vett részt az egyeztetésen. A
tanácskozás résztvevői támogatták kezdeményezésünket, amely meglátásuk szerint a többség elvárásainak megfelel a munkavállalói és a fogyasztói oldal részéről is.
A megbeszélésen kikristályosodott, hogy megfelelő megoldás lenne, ha vasárnaponként a vásárlói igényeket a családi vállalkozások által működtetett üzletek szolgálnák ki. A megjelent felek rögzítették, hogy különböző közhasznú szolgáltatásokat ne érintsen a korlátozás, úgy, mint
gyógyszertárakat, benzinkutakat, virágüzleteket, pékségeket, stb.
A kereszténydemokraták kezdeményezésének célja, hogy a héten az egyetlen általános pihenőnap
minden családnak biztosítsa az együtt töltött idő lehetőségét. Bízunk benne, hogy több európai ország – például Ausztria és Németország – mellett, ahol régóta és jól működik ez a rendszer, hazánkban is zökkenőmentesen bevezethető a szabad vasárnap intézménye.
Budapest, 2014. október 31.
Kereszténydemokrata Néppárt
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Radnóti Miklós igaz hőse
Magyarországnak
Radnóti Miklós élete messze túlmutat saját korszakán, a költő igaz hőse
Magyarországnak – hangsúlyozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kereszténydemokrata parlamenti államtitkára Budapesten, a Holokauszt-emlékév keretében megrendezett Radnóti-emléknapon a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben november 9-én. Radnóti Miklós szavai
erejével mutatott példát egy olyan korszakban, amikor Magyarországon
ártatlan embereknek kellett bűnhődniük – emelte ki az államtitkár.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az államtitkár Radnóti Miklós halálának 70. évfordulóján, a költő sírjánál
rendezett megemlékezésen azt mondta:
Radnóti Miklós mindig megtalálta az
érzések kifejezéséhez a lélek mélyébe
ivódó szavakat, és szavai méltóságával

emelkedett felül a megpróbáltatásokon
és gyötrelmeken.
Radnóti Miklós szavai erejével mutatott példát egy olyan korszakban,
amikor Magyarországon ártatlan embereknek kellett bűnhődniük, mikor
először söpört végig a teljes országon

egy totalitárius eszmerendszer, mikor
„az áruló, rabló volt a hős” – emelte ki
Radnótit idézve az államtitkár.
Mint kifejtette: a 70 évvel ezelőtti
események százezrek életét alapjaiban
forgatták fel Magyarországon. Sorsfordító korszakokban pedig mindig tisztábban mutatkozik meg az emberek
valódi jelleme, sokkal könnyebben kitárul legbelsőbb mivoltuk. A kereszténydemokrata politikus azt mondta:
Radnóti Miklós a legkiszolgáltatottabb
helyzetben, amibe ember kerülhet,
mikor mások kezébe került élete, úgy
szólt mindnyájunkhoz, úgy közvetítette
sorsát, hogy költészetével szilárdan
őrizte és sugározta hitét, szeretetét és
belső harmóniáját.
Az államtitkár szerint Radnóti Miklós életműve mindenki számára örökké
élő példaként szolgál. A költő olyan
örökséget hagyott hátra az abdai tömegsírból előkerült, zsebébe rejtett Bori
noteszben, mely páratlan kincsként emlékeztet a jövőben is a líra erejére.

A kormány támogatja a
csíksomlyói kegyhely felújítását
A magyar kormány húszmillió forinttal támogatja a csíksomlyói kegyhely megújítását - jelentette be október
17-én Csíksomlyón Soltész Miklós, az

Úgy vélte, a zarándokhely nemcsak szakrális érték, hanem az összmagyarság nemzeti értéke is, hiszen
nemcsak a katolikus híveket, hanem
a protestáns keresztényeket és az útkeresőket is vonzza.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós elmondta, a támogatást a
tárca jövő évi költségvetésében különítik el, és annak felhasználásáról a csíksomlyói kegyhely gondnokságát ellátó
ferences szerzetesek döntenek majd.

Soltész Miklós a Mária út konferencia megnyitóján is beszédet mondott. Amint a rendezvény után az
MTI-nek telefonon elmondta, arra
kívánta ráirányítani a figyelmet,
hogy milyen fontos szerep hárul a
zarándokhelyekre a fiatalok megszólításában.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Az összetartozás a kereszténység
lényegi és mindig korszerű üzenete
Az emberiség egy és elválaszthatatlanul összetartozik. Nem pusztán a
ma élők, hanem a valaha élt és majdan születő generációk egyaránt. Ez
az összetartozás a kereszténység lényegi és mindig korszerű üzenete.
Ebből következik amúgy maga a szeretetparancs is. Sőt, ebben a totális összetartozásban nem is csak azokra kell figyelnünk, akikről bízvást
remélhetjük, hogy halál utáni sorsuk is megnyugtató, hiszen életük
alapján ez várható, hanem minden ősünkre, elődünkre. Őrájuk emlékezünk november 2-án, halottak napján.
Mai, napirend előtti felszólalásomban, egy közelgő ünnep apropóján
olyan fontos értékekre szeretném felhívni a figyelmünket, amelyek segítségünkre lehetnek, hogy munkánk jó
mederben haladjon. E hét végén lesz
november 1-je, Mindenszentek ünnepe, majd azt követően halottak
napja. Ezt a két ünnepet gyakran össze
szoktuk keverni, pedig jelentős és
szemléletformáló a különbségük és
persze az „egymás mellettiségük is”.
Talán nem mindenki tudja, hogy
november elseje ugyan kora középkori
egyházi ünnep, maga az ünnep mégis
hordoz sok praktikumot, hiszen Róma
egyik meghatározó antik épületének
profanitását próbálták a pápák „megkeresztelni”. A „minden istenek” tiszteletére állított fürdő lett Róma
keresztény korszakában templommá.
Ezt persze lehet úgy is értelmezni,
hogy a Katolikus Egyház elvett valamit. Én sokkal inkább azt a jelenséget
vélem benne fölfedezni, hogy egy
megváltozott kor nem eltörölt valami
megelőző, korábbi értéket, hanem befogadta, helyet adott neki az új világrendben is, sőt még a nevét sem
változtatta, hiszen a mai napig Pantheon néven közismert, és éli keresztény templomi életét. Szóval a
„minden istenek” fürdője segítette a
keresztény közösséget abban, hogy a
már korábban is fontos hittétel, az öszszes korábban élt és üdvözült elődeink,
tehát a szentek helyet kaphassanak az
anyagi világban is. Immáron templomuk legyen, ami természetesen számunkra fontos mindössze, hiszen ez
által a látható világban is szembesülünk egy olyan igazsággal, amit jó
szüntelen szem előtt tartani:
Az emberiség egy és elválaszthatatlanul összetartozik. Nem pusztán a
ma élők, hanem a valaha élt és majdan
születő generációk egyaránt.
Ez az összetartozás a kereszténység
lényegi és mindig korszerű üzenete.
Ebből következik amúgy maga a szeretetparancs is. Sőt, ebben a totális öszszetartozásban nem is csak azokra kell
figyelnünk, akikről bízvást remélhetjük, hogy halál utáni sorsuk is megnyugtató, hiszen életük alapján ez
várható, hanem minden ősünkre, elődünkre. Őrájuk emlékezünk november
2-án, Halottak napján.

Arról beszéltem, hogyan vált
egy profán,
világi jelenség szakrális
üzenet hordozójává,
hogyan vált
a „minden
istenek”
antik fürdője a minden szentek keresztény templomává. Hasonló utat szeretnék most bejárni, és a keresztény
összetartozást lefordítani a mai nap, a
Tisztelt Ház mai napi életének síkjára:
a kereszténység összetartozás-hite jelenik meg a társadalmi felelősségvállalás központi üzenetében is. A nemzet
ránk bízta négy évre, hogy viseljük
gondját. Gondját kell akkor tehát viselnünk minden ma élőnek, határokon
innen és túl, de felelősek vagyunk az
ősök tiszteletéért és mindezt úgy kell,
tegyük, hogy az utánunk jövő generációk is helyet találjanak még ezen a
Földgolyón.
Alaptörvényünk a Nemzeti hitvallásban rögzíti: „Büszkék vagyunk az
országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.” A teljesség igénye nélkül, de
aktualitásuk okán ki kívánom emelni
az I. világháború, az l956. évi forradalom és szabadságharc hősi halottait.
Elkezdhetném sorolni mindazokat
a politikai eredményeket és a felelősségvállalást mutató próbálkozásokat,
amik által érvelhetnék saját kormányom ez irányú elkötelezettsége mellett, de nem teszem. És leginkább azért
nem, mert attól tartok, hogy abban a
pillanatban a Tisztelt Ház megosztottá
válna, és egy része nem értene velem
egyet. Magyarán az összetartozás ünnepén a sajnálatos megosztottságunkat
erősíteném. Ezt semmiképpen sem
szeretném! Bár a tökéletes egyetértés
nem emberi jelenség, de az egyetértésre, egymás megértésére való törekvés mindenképpen lehet célunk, sőt
kötelességünk is kell, legyen!
(Napirend előtti felszólalás,
elhangzott a Magyar
Országgyűlésben,
2014. október 27-én.)
Rubovszky György
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1956 a bizonyíték arra, hogy van értelme az áldozatnak
– Folytatás az 1. oldalról –
Úgy fogalmazott, nincs olyan európai nép, amelynek tagjai nagyobb
áldozatot hoztak volna, hogy a második világháború utáni Európa
ismét a szabad országok közössége
lehessen. A köztársasági elnök hozzátette: november 4-e soha el nem
múló gyásza ellenére ezért mégis
győztesnek tekinti a forradalmat.
Az államfő beszédében idézte
John F. Kennedy, az Egyesült Államok egykori elnökének szavait, aki a
forradalom után négy évvel azt
mondta: „a történelem kezdete óta
nincs még egy nap, amely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt - bármily
kicsi is a siker esélye, és bármily
nagy is az áldozat, amelyet követel”.

Bibó István kiáltványát is felelevenítette, amelyben a Nagy Imrekormány államminisztere november
4-én passzív ellenállásra szólította fel

a magyar népet a megszálló hadsereggel és a bábkormánnyal szemben.
Áder János beszédében személyes történetünk és nemzeti önazo-

nosságunk részének nevezte az '56os forradalmat – 1848-hoz hasonlóan –, és mint mondta, jó érzéssel
tölti el az is, hogy „végre olyan világot teremthettünk 1990-ben,
amelyben mindkét nap emlékezete
nemzeti ünnepünkké válhatott”.
Hangsúlyozta: gyermekeinknek is
tudniuk kell, hogy 1990 előtt a hatalom megtorlásának tette ki magát
az, aki e két eseményre emlékezni
kívánt.
A rendezvényen jelen volt
Schmitt Pál volt államfő, Mádl
Dalma, a néhai köztársasági elnök
felesége, Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője, Kósa Lajos, a Fidesz
ügyvezető alelnöke és Vejkey Imre,
az Országgyűlés mentelmi bizottságának kereszténydemokrata elnöke.

Ünnepi felvonulás a Műegyetemtől a Bem térre
Több mint ötszázan vettek részt az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Műegyetemtől a Bem József térig tartó, a Rákóczi Szövetség által
szervezett hagyományos felvonuláson október 22-én Budapesten. A megemlékezés végén az 1848-49-es magyar szabadságharc hőse, Bem József tábornok szobránál koszorút helyezett el Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz nevében Böröcz László, a Fidelitas ügyvezető alelnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a KDNP nevében Csallóközi Zoltán kabinetfőnök.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A felvonulás résztvevői – sokan
nemzeti színű zászlóval – azután indultak el a Műegyetem elől, miután
ott befejeződött az 1956. október
22-ei nagygyűlésre emlékező rendezvény.
A menet elején egy korabeli teherautó haladt, a platóján ugyancsak korabeli ruhába öltözött emberek
utaztak. Mögöttük népviseletbe öltözött fiatalok haladtak. Két fiatal a teherautó mögött egy koszorút vitt.

A Rákóczi Szövetség által szervezett hagyományos menet részvevői a
Műegyetem rakpart - Szent Gellért tér
– Raul Wallenberg rakpart – Friedrich
Born rakpart – Clark Ádám tér –
Sztehlo Gábor rakpart – Angelo Rotta
rakpart – Bem József rakpart útvonalon jutottak el a Bem térre, ahol megemlékező ünnepséget tartottak.
Tőkéczki László történész beszédében azt mondta: 1956-ban fantasztikus dolog történt, pár napra
megvalósult az a remény, hogy az emberek kimondhatták véleményüket. A

kommunizmus több évtizedig elnyomta ezt a lehetőséget – tette
hozzá. A történész kiemelte, hogy
1989 után megtörtént az, amit senki
nem hitt: vége lett annak a bűnös,
„nyomorult világnak”, amelyik hazugságon alapult.
A megemlékezés végén az 184849-es magyar szabadságharc hőse,
Bem József tábornok szobránál koszorút helyezett el – többek között –
Orbán Viktor kormányfő és a Fidesz
nevében Böröcz László, a Fidelitas
ügyvezető alelnöke, Semjén Zsolt mi-

niszterelnök-helyettes és a KDNP nevében Csallóközi Zoltán kabinetfőnök, az MSZP nevében Szabó
Vilmos, az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlés magyar delegációjának
helyettes vezetője, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke.
A szobornál lerótta kegyeletét a
szlovákiai Magyar Közösség Pártja és
a Most-Híd párt, a II., a III., az V. a
VIII. és a IX. kerületi önkormányzat
képviselője, valamint több hazai és
határon túli társadalmi, ifjúsági szervezet képviselője.

A szabadság élményét meg kell élni minden nap
1956 kettős üzenete a szabadságszeretet és a bátorság, és ezt továbbadva az utódoknak megvalósulhat egy kicsi abból, amiért az 56-osok küzdöttek –
mondta október 22-én a nemzeti ünnep alkalmából tartott nagymarosi megemlékezésen Harrach Péter. A politikus Nemeskürty Istvánt idézve beszédében hangsúlyozta: a népet semmiféle józan megfontolás nem vezette, a nemzet hosszú idő után először kezébe akarta venni a saját sorsát.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP frakcióvezetője, a térség
országgyűlési képviselője – a jelenlévő
nagymarosi '56-osokat külön köszöntve
– ünnepi beszédében hangsúlyozta:
1956. október 23. egy győztes forradalom ünnepe.
Ezeknek a napoknak a történelmi jelentősége – amellett, hogy az első rést
ütötte a kommunizmus páncélján – az,
hogy belevésődött a nemzet tudatába és
a magyarság identitásának részévé vált.
Fontosak az ilyen emlékezések, mert a
fiatalok számára közvetítik ezt az üzenetet – emelte ki.
A politikus Nemeskürty Istvánt
idézve egyebek mellett azt mondta: a
népet semmiféle józan megfontolás nem

vezette, a nemzet hosszú idő után először kezébe akarta venni a saját sorsát.
Harrach Péter hozzátette: a forradalmár nem mérlegel, hanem elkezdi, bátran csinálja – még akkor is, ha ott van a
lehetőség, hogy rosszul végződik –,
mert kitör belőle a szabadságvágy. A
szabadság élményét meg kell élni minden nap, és bátorság kell sokszor az
igazság kimondásához is – fogalmazott
a politikus.
Petrovics László (független) polgármester egyebek mellett arról szólt, hogy
az apák és a nagyapák nemzedéke
olyan zsarnoki rendszer ellen kelt fel
1956-ban, amely elvette tőlük még a
gondolkodás szabadságát is. Szüleink,
nagyszüleink ajándékát nem szabad
hagyni elveszni! – hívta fel a figyelmet.
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Harminc éve ölték meg
Jerzy Popieluszkót
Harminc éve, 1984. október 19-én rabolták el és gyilkolták meg a lengyel kommunista titkosszolgálat tisztjei Jerzy Popieluszko katolikus papot, akit az egész
országban a betiltott Szolidaritás szakszervezet lelkipásztoraként ismertek. A merénylet, melynek tetteseit
kénytelen-kelletlen elítélték, hatalmas felháborodást
keltett. A 2010-ben boldoggá avatott Popieluszko sírja
pedig zarándokhellyé, az ellenállás jelképévé vált.
Szentté avatási szertartása néhány hete kezdődött el.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Jerzy Popieluszko 1947.
szeptember 14-én született Suchowolában. A varsói szeminárium elvégzése után, 1972-ben
Stefan Wyszynski bíboros szentelte pappá, a római Szent Gergely Egyetemen az egyház
társadalmi tanítását is tanulmányozta. Varsó Zoliborz kerületében, a Kosztka Szent Szaniszló
egyházközség plébánosaként 1980-ban rendszeresen misézett
a kohóművek sztrájkoló munkásainak. A független Szolidaritás megalakulása után pedig a szakszervezet országos lelkipásztora lett.
A hadiállapot 1981. decemberi bevezetése után karitatív
munkát végzett, jogi és orvosi segítséget szerzett az internáltaknak és családtagjaiknak. Amikor az emberek csak a templomokban gyűlhettek össze legálisan, Popieluszko Lengyelországért bemutatott szentmiséi óriási tömegeket vonzottak.
Havonta elmondott „hazafias szentbeszédeit” a Szabad Európa Rádió is sugározta és az egész országban hallgatták. Popieluszko mindig az az emberi méltóságról és a szeretetről
szólt, a miséről távozókat békességre intette, figyelmeztette
őket, hogy ne üljenek fel a provokációknak. A híveket ugyanakkor arra is kérte, hogy könyörögjenek az igazsággal szembeforduló, az embertelen parancsot is teljesítő embertársaikért.
Követelte a szabadságot, a bebörtönzöttek kiengedését, amit
a kommunista vezetés nyílt lázításként fogott fel.
A belbiztonsági szervek lehallgató készülékeket helyeztek
el Popieluszko lakásán és plébániáján, megpróbálták lejáratni,
megfélemlíteni és elhallgattatni. Amikor ez nem sikerült, eljárást indítottak ellene, letartóztatták, de a katolikus egyház
nyomására szabadon engedték. A biztonsági szolgálatot (SB)
felügyelő Wladyslaw Ciaston tábornok szájából állítólag ezután hangzottak el a szavak: „Csináljatok, amit akartok, de a
papnak el kell hallgatnia. Én hivatalosan semmiről sem
tudok.”
A titkosrendőrség emberei először megrendezett balesettel,
autóját megrongálva akartak végezni a pappal, sikertelenül.
Hat nappal később, 1984. október 19-én Torun városánál
három rendőrruhás férfi közúti ellenőrzést színlelve állította
meg a 37 éves Popieluszko kocsiját. A sofőrt megbilincselve
egy rendőrautóba tuszkolták, ahonnan a férfinak menet közben sikerült kiugrania és riasztania a rendőrséget. Magát Popieluszkót összeverték, a csomagtartóba tették, majd mivel ott
dörömbölt és kiabált, újra összeverték, ezúttal már az ájulásig.
A betömött szájú, összekötözött pap nem sokkal később megfulladt, holttestét a Visztula egyik víztározójába dobták.
Jerzy Popieluszkót 2010. június 6-án Varsóban boldoggá
avatták, a szertartáson jelen volt Lech Walesa, a Szolidaritás egykori vezetője, volt köztársasági elnök és a meggyilkolt pap százéves édesanyja is. A karizmatikus papról –
akinek szentté avatási eljárása néhány hete kezdődött el –
2011-ben Budapest XXI. kerületében is utcát neveztek el. A
gyilkosságról Agnieszka Holland 1988-ban forgatott filmet
Christopher Lambert főszereplésével, Megölni egy papot
címmel.
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A magyarságnak minden oka megvan a büszkeségre
A magyarságnak vissza kell szereznie és meg kell erősítenie önbecsülését, mert minden
oka megvan arra, hogy büszke legyen magára – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke október 22-én a „Mi magyarok” látogatóközpont és kiállítás megnyitóján a fővárosi Magyarság Házában. Mint mondta: a
magyarság legnagyobb baja, hogy nem szereti eléggé önmagát, s ezen változtatni kell.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: évtizedeken keresztül politikai megrendelésre a magyar nemzet értékeit megpróbálták
relativizálni. Megpróbálták belénk sulykolni,
hogy bűnös nemzet vagyunk a történelmünket tekintve, s a magyar termékek nem olyan
jók, mint a külföldiek. Folyamatosan, tudatosan külső megszálló ellenségeink rombolták a magyarság önbecsülését - mondta a
miniszterelnök-helyettes, hozzáfűzve: minden oka megvan a magyaroknak arra, hogy
büszkék legyenek kultúrájukra, történelmükre, teljesítményükre.
Semjén Zsolt szerint a magyarság azon
nemzetek közé tartozik, amelynek olyan jelentős történelme van, hogy nincs szüksége a
történelemhamisításra. „Nem kell más nemzetek fiait ellopni névátírásokkal, hogy a tudomány, irodalom történetében nagy neveink
legyenek” – tette hozzá.
A politikus azt mondta: akkor van megmaradás, ha a nemzet minden tagjában él a tudat,
érdemes és büszkeség a magyarsághoz tartozni. Az a feladat, hogy a nemzet önbecsülését kifejlesszük saját magunkban, és ezt a
legfogékonyabb korban kell kezdeni, a tizenévesek körében – mutatott rá.
Szerinte a kiállításnak – amely a magyar
nyelvre helyezi a hangsúlyt – a legfontosabb
üzenete, van ok arra, hogy büszkék legyünk a
nemzetünkre és ez a nemzet megmaradásának
a fundamentuma.
Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a most
megnyíló látogatóközpont hiánypótló és
egyedi kiállításnak ad otthont.

Úgy mutatja be a
magyarság értékeit, a
Kárpát-medence kincseit és a magyarság
által elért szellemi teljesítményeket, hogy
hatni akar elsődlegesen a 21. századi számítógépes és mobil
kultúrát saját nyelvén beszélő fiatal generációra.
A kiállítás vezérvonala a Kosztolányi Dezső
által legszebbnek tartott tíz magyar szó: a láng, a
gyöngy, az anya, az ősz, a szűz, a kard, a csók,
vér, a szív és a sír. Ezek mentén és a kapcsolódó
gondolatkörön, tudományterületen keresztül vezetik végig a látogatókat a magyarság történetén,
új látásmódot is kínálva egyúttal arról, mit jelent
magyarnak lenni – hangzott el. Megjelenik a művészetek, a nyelv, az irodalom, a gasztronómia, a
tudomány, a technológia, a történelem, a vallás, a
környezettudomány és a sport területe. Kiemelte:
szeretnék megerősíteni a látogatókban azt a képet,
ami pozitívumként él a magyarságról, és figyelembe veszik azt is, hogy az elsődleges célcsoport, a 13-16 éves korosztály milyen ismereteket
sajátított el eddig.
110 éves épületet újítottak fel, amely új funkciókat kapott – jelezte, és felidézte: 723 millió forinttal támogatta a kormány a látogatóközpont és
a kiállítás megvalósítását valamint az épület homlokzatának rekonstrukcióját.
A tárlaton mintegy 300 ember dolgozott
47 500 munkaórában.
A kiállítást és látogatóközpontot ünnepélyes
keretek között Semjén Zsolt, Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár, Lélfai Koppány és
Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója
nyitotta meg.

„A művészet megtisztít, más emberré tesz”
November 6-án Budapesten is bemutatták a Kisléghi Nagy Ádám festőművész ikonokat,
portrékat, szenteket és bibliai alakokat ábrázoló alkotásait felvonultató festményalbumot,
amely Daniel Estivill, a római Gregoriana Pápai Egyetem művészettörténet professzorának
bevezető tanulmányával jelent meg. A kötet bemutatóján Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes hangsúlyozta: Kisléghi Nagy Ádám művészete és személye prófétai jellegű, s művészetében a kulcsszó a szent”.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
úgy fogalmazott: az alkotó attribútuma az alázat, a hitvallásos tanúságtétel és az élet szentsége. Mint mondta, Kisléghi Nagy Ádám élete
és művészete egymástól elválaszthatatlan.
„A művészet megtisztít, más emberré tesz”
– mondta Kisléghi Nagy Ádám, hozzátéve:
amit az emberek a szívükbe zárnak, az sosem
fog elavulni, de amit nem szeretnek, az az
enyészetté válik. Véleménye szerint az a művészet, amikor az alkotás beleszól az életbe.
Kisléghi Nagy Ádám 1985-ben diplomázott
a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán, ahol mestere Sváby Lajos volt. 1995-ben
a Művelődési és Közotatási Minisztérium ösztöndíjasaként a Római Magyar Akadémián,
1998-ban állami Eötvös-ösztöndíjasként az

Universita di
Napoli Frederico II művészeti tanszékén
(Nápoly) tanult.
A tiborszállási és mérki
görögkatolikus templomok ikonosztázait
1987-ben festette meg, 1990-ben festett freskót a rákoscsabai görögkatolikus templom
homlokzatára, valamint Apokalipszis-freskót egy Barcelona melletti falu templomában. Az olasz Madognanaban 1996-ban
seccót festett egy falusi templom homlokzatára, 1997-ben ikonkeresztet a zalaegerszegi
római katolikus templomba. A Szűz Mária
életét ábrázoló festménysorozatot 19992003-ig festette meg a szombathelyi székesegyházban.
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„Fejben nagyok vagyunk”
Magyarország fenntartható gazdasági növekedésének egyik legfontosabb húzóereje lehet az infokommunikációs szektor további erősödése – hangsúlyozta
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter november 6-án az Informatika a Társadalomért Konferencián tartott előadásában, Balatonfüreden. Seszták Miklós hozzátette: a kormány az IKT-iparágra nemcsak a nemzetgazdaság egyik lehetséges kitörési pontjaként tekint, hanem olyan eszközrendszerként, amely képes elősegíteni, hogy az ország állampolgárai jobb, kényelmesebb és tartalmasabb életet éljenek.
FORRÁS: KDNP.HU, NFM

A miniszter előadásában rámutatott: az infokommunikáció térnyerése
a vállalkozásokat új lehetőségekhez,
új piacokhoz juttatja, hatékonyabb
működést eredményez, a felszabaduló
erőforrások pedig újabb fejlesztéseket
és további munkahelyek létrejöttét segítik elő. A fejlesztési tárca vezetője
szerint a hazai IKT-szakma világszínvonalú felkészültségét számos projekt
dicséri. Mint mondta: „Fejben nagyok
vagyunk.”
A fejlesztési miniszter emlékeztetett: Magyarország egy körültekintően előkészített programmal indul
neki a 2014-től 2020-ig tartó uniós
költségvetési időszaknak, amely

egyaránt szem előtt tartja a szakmai
és állami szereplők érdekeit, a társadalmi igényeket. Az infokommunikációs fejlesztésekre a GINOP-ban
rendelkezésre álló források hasznosításában a 2014 februárjában elfogadott Nemzeti Infokommunikációs
Stratégia szolgál majd sorvezetőül.
Seszták Miklós kitért arra is: minden további fejlődési irány kiindulópontja, ezért a kormány kiemelt
célként kezeli, hogy 2018-ig minden
háztartás számára váljon elérhetővé a
másodpercenkénti 30 megabites sávszélességű internet. Annak érdekében,
hogy ehhez növekvő felhasználói
igény is párosuljon, szükség van a digitális írástudás további fejlesztésére.

A miniszter sikeres példaként említette a Digitális Közösség programot,
amely Miskolcon és vonzáskörzetében több mint tizenhétezer pályázónak segített abban, hogy megtegyék
az első lépést a digitális tudás megszerzéséhez.

Váljon nemzeti zarándokhellyé
Doberdóban a Magyar Kápolna
Nemzeti zarándokhellyé szeretné alakítani a magyar kormány Doberdóban a Magyar Kápolnát – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az MTI-nek,
miután november 4-én lezárta az első világháború kirobbanása centenáriumához kapcsolódó magyar megemlékezések sorát. A kormányfő helyettese – aki koszorút helyezett el a
magyar kormány nevében a helyszínen – jelezte: a nemzeti zarándokhely kiépítéséhez szükséges szellemi és anyagi erőforrásokat rendelkezésre fogják bocsátani.

A fejlesztési miniszter arról is tájékoztatott, hogy Magyarország elindult, és rendkívül jó eséllyel van
versenyben a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union - ITU) soron
következő, éves telekommunikációs
világtalálkozója, az ITU Telecom
World 2015 megrendezési jogáért.
Az esemény az infokommunikációs
szakterület egyik legnagyobb érdeklődéssel övezett, világméretű rendezvénye.
A kormány a szakma jelen lévő
szereplőivel közösen olyan országot
épít, amely végre szinkronba kerülhet a világ technológiai trendjeivel
– zárta előadását Seszták Miklós.

Iránban élő magyar festőművész
kapott elismerést
A teheráni magyar nagykövetség nemzeti ünnepi fogadásán Latorcai
János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Varga Sinai Gizella, Iránban
élő magyar festőművésznőnek november 21-én. Varga Sinai Gizella kiállításai segítségével az iráni népet Magyarországgal, a magyarokat az
iráni kultúrával ismerteti meg.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt kiemelte: nagyon sok magyar utazik Olaszországba nyaralni ezen az
útvonalon, és az a szándék, hogy minél többen keressék fel ezt a helyszínt, amely számos honfitársunk nyughelye.
A miniszterelnök-helyettes közlése szerint
először Doberdóban helyezték el a megemlé-

kezés koszorúját, a Magyar Kápolnában. A
kápolnát Boldog IV. Károly király jelölte ki,
amikor jelen volt a harcok idején. Semjén
Zsolt felidézte, hogy a kápolna környéke
mintegy tízezer magyar katona nyughelye.
Hozzátette: Doberdó környékén százezer magyar honfitársunk veszítette életét a harcokban, az olasz fronton pedig mintegy 200 ezer
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magyar katona esett el. Az első világháborúban
összesen 650 ezer magyar veszett oda – jegyezte meg, majd úgy fogalmazott: „a legnagyobb
magyar temető” Doberdónál és környékén van.
Az ünnepség második állomásaként a magyar delegáció a Szent Mihály hegyen helyezett el koszorút, a keresztnél, ahol mintegy
150 ezer magyar katonának állítottak emléket. Semjén Zsolt közlése szerint a jelenlegi
kormány hivatalba lépéséig nem ápolták
ennek a kultuszát. A szocializmus idején semmiféle megemlékezés nem volt, csak az
olaszok gondozták a magyar sírokat, Rákosi Mátyásék pedig elégették a katonák
névsorát és beosztását, ami a magyar katonai archívumokban szerepelt.
Ezt követően ellátogattak a Redipuglia
temetőbe, ahol 14 550 magyar katona nyugszik, óriási többségüket tömegsírba temették. A résztvevők itt is koszorút helyeztek el.
A miniszterelnök-helyettes az emlékhellyel összefüggésben megemlítette, hogy
Ferenc pápa a közelmúltban szentmisét
mondott itt. A katolikus egyházfő nagyapja
is részt vett a piávei harcokban, s az egyházfő, aki az olasz katonasírok előtt kereste
fel az osztrák-magyar katonasírokat, a megbékélést hirdette gesztusával – mondta.
A megemlékezéseken részt vett Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa
elnöke is.

A negyvenhét éve Teheránban élő művésznő a magyar és a keleti
kultúrákat ötvöző életművéért, a magyar-iráni kulturális kapcsolatok és művészeti együttműködés elősegítése érdekében végzett több
évtizedes fáradhatatlan munkásságáért és a teheráni magyar közösség érdekében folytatott tevékenységéért kapta a magas kitüntetést.
Varga Sinai Gizella kiállításai segítségével az iráni népet Magyarországgal, a magyarokat az iráni kultúrával ismerteti meg, de
műveit a párizsi Centre Georges Pompidou-ban is megcsodálhatták
az érdeklődők. Tagja az Iráni Festőegyesületnek, és alapító tagja a
DENA nevű híres iráni női festőcsoportnak, mely az első ilyen szerveződés volt nemcsak Iránban, de az egész közel-keleti térségben.
20 évig tanította is a festészetet Teheránban. Az utóbbi években művészeti műhelyeket, workshopokat szervez és vezet Iránban és külföldön, illetve karitatív tevékenységet végez hátrányos helyzetű
iráni nőkkel foglalkozó szervezeteknél.
Varga Sinai Gizella mottója: „Büszke vagyok arra, hogy Irán elismert művésze lettem, de ez csak magyar gyökereimen keresztül
volt lehetséges. Mi magyarok ismerjük a keleti kultúra értékeit,
érezzük, hogy valahol oda tartozunk. Művészetem ugyan az otthoni
talajban táplálkozott, de az egész világnak szól, mert nagy kultúrák
hagyománya és szépsége nem csak egy néphez, hanem az egész világhoz tartozik”.
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