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Nemzeti hőseink 60 évvel ezelőtti helytállására emlékeztünk
Országszerte és határainkon túl is az 1956-os forradalomra és hőseire emlékezett a nemzet. A kereszténydemokrata politikusok is számos helyen beszéltek 
ötvenhat üzenetéről a mának Bécstől Vácrátóton át Budapestig.

neMzetI 
önrenDelkezésünk 

jelkéPe A forrADAloM
Az összefogás, a nemzeti önrendel-

kezés jelképe is az 1956-os forradalom. 
Annak szimbóluma, hogy egyetlen né-
pet sem lehet hosszú távon arra kénysze-
ríteni, hogy szokásaitól és hagyománya-
itól elszakítva éljen – mondta Latorcai 
János, az Országgyűlés alelnöke októ-
ber 23-án a budapesti Széna téren.

A KDNP országos választmányi 
elnöke, a II. kerületi önkormányzat 
’56-os megemlékezésén elmondta, 
önvizsgálatot kell tartani: értjük-e, 
hogy a pesti srácok miért adták életü-
ket. „Sajnos sokan még ma sem értik 
a forradalom üzenetét, ami talán nem 
csoda, hiszen évtizedeken át mást írtak 
a történelem lapjaira, mást tanultunk 
az iskolában, és mást mondtak otthon 
titokban, sokszor csak nagyon halkan 
suttogva a szülők, a nagyszülők” – fo-
galmazott a kereszténydemokrata po-
litikus. Hozzátette: vannak, akik most 
is kételkednek a forradalom tisztasá-
gában és olyanok is, akik szeretnék el-
hitetni, hogy az csupán a kommunista 
értelmiség megmozdulása volt. „Nehéz 
emlékezni, pedig a Széna téri forra-
dalmáraink nem ősi legendák mitikus 
szereplői, hanem névvel és arccal ren-
delkező emberek voltak, akik akár még 
ma is köztünk lehetnének” – mondta 
Latorcai János hozzáfűzve, hogy a 
felkelők sem hősnek születtek, de vál-
lalták és cipelték azt a terhet, amit ak-
kor a történelem a vállaikra rakott.

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zetője országgyűlési választókerüle-
tében ünnepelt. Vácrátóti beszédében 
kiemelte: 1956 hősei a saját érdekük 
elé helyezték a nemzetét. Amikor a 
nemzet szuverenitásáról beszélünk, 
eszünkbe jut a jelen: ahogy minden 
korban meg kellett küzdenünk a sza-
badságunkért, úgy meg kell küzde-
nünk ma is. „Amikor ezt a küzdelmet 
vívjuk, erőt jelent számunkra az a pél-
da, amit az ötvenhatosok nyújtottak 
nekünk, azok a hozzánk hasonló em-
berek, akik mégis képesek voltak arra, 
hogy hőssé váljanak.”

A MAgyArok MegfIzették 
szABADságuk árát, ezért 

meg AkArJák Védeni és 
tArtAnI

A magyarok megfizették a szabadsá-
guk árát, ezt a szabadságot pedig meg 
akarják védeni és tartani – fogalmazott 
simicskó istván a bécsi magyar nagy-
követségen tartott 1956-os megemléke-
zésen. „Az 1956-os események tanul-
sága, hogy a szabadságot nem kapjuk 
ajándékba. Saját hazánk, szülőföldünk és 
nemzeti családunk sorsáról és jövőjéről, 
mint ahogyan az osztrákok, úgy mi, ma-
gyarok is magunk szeretnénk dönteni” – 
hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. A 
KDNP alelnöke hozzátette: 1956 titka a 
szívből jövő szabadság- és hazaszeretet. 
„Nem azért vívtuk ki a szabadságunkat 
és függetlenségünket, hogy ismét egy új 
központi hatalom, külső erő mondja meg, 
hogy nekünk mi a jó” – hangsúlyozta a 

miniszter. Köszönetet mondott az oszt-
rák népnek, hogy barátsággal befogadták 
az 1956-ban Magyarországról Ausztri-
ába érkező mintegy 180 ezer magyart, 
akik közül sokan itt leltek új hazára. A 
kereszténydemokrata politikus egyúttal 
arról is beszélt, hogy nagy várakozással 
és bizakodással tekint az osztrák féllel 
folytatandó jövőbeli együttműködésre. 
Aláhúzta: Ausztria és Magyarország 
hasonló módon értékeli a biztonsági koc-
kázatokat, és közösen fognak fellépni a 
biztonság garantálása érdekében.

Simicskó István az MTI-nek adott 
interjújában leszögezte: rossz párhuzam 
az 1956-os szabadságharc kapcsán a 
levert és a megtorlás elől menekülő ma-
gyar emberek sorsát párhuzamba vonni 
a jelenlegi migrációs problémával. Mint 
fogalmazott: most egy gazdasági be-
vándorlás zajlik. Arra is kitért, hogy a 
magyarok nagyon sokat tettek a bizton-
ságosabb és szabadabb Európáért, amire 
nyugodtan lehet a magyar nép – egészsé-
ges nemzeti öntudattal – büszke.

lengyel-MAgyAr 
BArátság Akkor és Most
Bagdy gábor kereszténydemokra-

ta főpolgármester-helyettes és Michal 
Andrukonis, a lengyel nagykövetség 
ideiglenes ügyvivője jelenlétében avat-
ták fel az 1956-os lengyel szolidaritás 
és segítségnyújtás előtt tisztelgő em-
lékkövet a budapesti Bem téren.

„Lengyelországnak fontos szerepe 
van az 1956-os eseményekben, hiszen 
október 23-án is egy lengyel szimpátia-

tüntetésre vonultak ki az egyetemisták 
a Bem térre, sőt ha még előbbre tekin-
tünk, a június 28-30. közötti poznani 
tüntetés volt az, ami erőt adott magya-
roknak, ami meghozta a változás, a vál-
toztatás szelét” – idézte fel Bagdy Gá-
bor. Kiemelte: az 1956-os forradalom 
és szabadságharc idején, majd annak 
leverését követően a lengyelek rendkí-
vüli szolidaritásról tettek tanúbizony-
ságot: élelmiszer-, gyógyszer-, vér-, és 
egyéb segélyadományok gyűjtésével 
segítették a magyarokat. „Ez az áldozat 
nem egy felesleg, nem egy plusz álla-
mi hozzájárulás, hanem egytől egyig 
az egyének, a családok nehezen ösz-
szegyűjtött bevételeiből, munkájának 
verejtékéből, sőt egyenesen a vérükből 
nyújtott segítség volt” – hangsúlyozta a 
főpolgármester-helyettes.

A lengyelek magyarok iránti segítő-
készsége leginkább a véradásban és az 
egész országra kiterjedő pénz-, élel-
miszer- és gyógyszergyűjtésben mu-
tatkozott meg az 1956-os események 
ideje alatt. Légi úton 795 liter vér ér-
kezett Lengyelországból Budapestre, 
az önkéntes pénzadományokból pedig 
összesen 21 millió zloty gyűlt össze, 
ezen kívül 11 millió zlotyra tehető a 
természetbeni adományok értéke.

Az emlékkövet, amelynek alkotó-
ja Fáskerti István szobrászművész és  
Szilágyi István építész volt, a Varsói 
Magyar Kulturális Intézet kezdeménye-
zésére a Fővárosi Önkormányzat állítot-
ta az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a lengyel-
magyar szolidaritásról beszélt

Harrach Péter választókerületében ünnepeltSimicskó István a bécsi nagykövetségen tartott 
ünnepség szónoka volt
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A rezsicsökkentés 179 milliárdot hagyott a családoknál
A kormány vizsgálja a lakossági terhek további csökkentésének lehetőségét

A rezsicsökkentésnek köszönhe-
tően egy magyar család átlagosan 
évente 110 ezer forintot spórol. Ez 
az idén összesen 179 milliárd forin-
tos megtakarítást jelent az embe-
reknek. A rezsicsökkentés kezdete 
óta összesen 821 milliárd forint ma-
radt így a lakosságnál – derült ki a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) energiaügyért felelős állam-
titkára közelmúltbeli összegzéséből.

Aradszki András közölte: a kor-
mánynak 2010 óta folyamatosan az 
a célja, hogy a lakosságnak elérhe-
tő áron, biztonságosan tudjon ener-
giát szolgáltatni, ezért vizsgálják a 
rezsicsökkentés további lehetősé-
geit is. A kereszténydemokrata ál-
lamtitkár emlékeztetett rá: október 
15-én elkezdődött a fűtési szezon, 
így a nyárhoz képest emelkednek a 
kiadások a családoknál, amelyeket 
azonban továbbra is védelmez a re-
zsicsökkentés. Megjegyezte: a kor-
mány nem felejtette el a kistelepü-
léseket sem, számukra hozta létre a 
tűzifaprogramot, amivel az ott élők 
mintegy 10 milliárd forint értékű 
kedvezményhez jutottak. Hozzátet-
te: a rezsicsökkentés egy fontos esz-
köz a magyar társadalomban arra, 
hogy megfelelő életszínvonalon tud-
janak élni az emberek.

2010-ben a kormány első lépései 
között szerepelt a rezsiköltségek be-
fagyasztása, ezt követően 2013 janu-
árjától 10 százalékkal mérsékelték 
a földgáz, az áram és a távhő árát, 
2013 novemberében pedig újabb 11,1 
százalékkal lettek alacsonyabbak 
a díjak. 2014-ben a kormány ismét 
csökkentette a rezsiköltségeket: 6,5 
százalékkal mérsékelte a gáz, 5,7 

százalékkal az áram és 3,3 százalék-
kal a távhő árát. Azóta sem történt 
emelés.

Aradszki András szerint a rezsi-
csökkentésnek számos pozitív hatása 
volt: kiszámíthatóbbá tette az emberek 

megélhetését, hozzájárult az alacsony 
inflációhoz, illetve növelte a keresetek 
és a nyugdíjak reálértékét. A rezsi-
csökkentés révén a vállalkozások szá-
mára kiszámíthatóbb lett a gazdasági 
környezet, a nemzeti közmű-szolgál-
tatási rendszer létrehozásával javult a 
felhasználók fogyasztóvédelmi hely-
zete. Az államtitkár felidézte, hogy 
2010 előtt a szocialisták kormányzá-
suk alatt háromszorosára emelték a 
gáz és duplájára az áram árát. Ebben 
az időszakban fizették Magyarorszá-
gon a keresetekhez képest a legma-
gasabb díjat az energiahordozókért. 
Akkoriban az egységárakat tekintve 
olcsóbban jutottak energiához Hollan-
diában, az Egyesült Királyságban, va-
lamint a Csehországban élő emberek, 
mint a magyar polgárok, miközben a 
multinacionális cégek kezébe került 
közműszolgáltatók mintegy 1040 mil-
liárd forint profitot vittek ki az ország-
ból – hangsúlyozta Aradszki András. 

HAzánk

Az AtoMenergIA AlkAlMAzásánál  
A BiztOnság Az eLsődLeges 

Elfogadásra javasolta az atomenergia 2014. évi ha-
zai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentést az 
Országgyűlés gazdasági bizottsága minapi budapesti 
ülésén.

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) energiaügyért felelős keresztényde-
mokrata államtitkára az ülésen elmondta: a jelentés 
is tükrözi, hogy az atomenergia alkalmazásának te-
rületén a biztonság az elsődleges szempont. 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) folyama-
tosan ellátja a létesítmények biztonsági felügyeletét, 
a hazai létesítmények az üzemeltetési feltételeknek 
és korlátoknak megfelelően működnek – hangsúlyoz-
ta az államtitkár.

A jelentésben egyebek mellett kiemelték, hogy a 
paksi atomerőmű 2-es blokkja 2014-ben kapta meg 

a 20 éves üzemidő-hosszabbításhoz szükséges en-
gedélyt. A kiégett kazetták átmeneti tárolójának 
környezetvédelmi működési, valamint üzemeltetési 
engedélye módosult, ennek alapján a létesítmény al-
kalmas az újabb típusú kazetták átmeneti tárolására. 
Az ionizáló sugárzások munkahelyi felhasználása 
biztonságos volt, munkahelyi sugárforrástól szár-
mazó sugárbaleset, emberek baleseti szintű sugár- 
terhelésével járó rendkívüli esemény 2014-ben nem 
következett be.

A jelentés szerint az atomenergia sokrétű alkalma-
zása és az alkalmazás biztonságával összefüggő kér-
dések jelentősége is indokolja, hogy az Országgyűlés 
az atomtörvény előírásainak megfelelően tájékoz-
tatást kapjon az atomenergia hazai alkalmazásának 
biztonságáról.

A gazdasági bizottság kilenc igen szavazattal és há-
rom tartózkodással javasolta elfogadásra a jelentést.

A miniszterelnök-helyettes Törökországban tárgyalt
Magyarország hozzájárul az észak-szíriai biztonsági övezet vízellátásához

mehmet Özhaseki környezetvédelemért és városfejlesztésért felelős török miniszterrel folytatott megbeszélése után nyilatkozva semjén zsolt miniszterel-
nök-helyettes elmondta: hazánk hozzájárul az észak-szíriában kialakítandó biztonsági övezet vízügyi ellátásához. Vízügyi nagyhatalomnak számítunk; a 
háború sújtotta terület újbóli vízellátása bonyolult művelet, de magyarország nagyon jó benne – fűzte hozzá a kdnP elnöke.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) elnöke október elején tett tö-
rökországi látogatása során elmondta, 
hogy Magyarország vízügyi szem-
pontból nagyhatalomnak számít. A 
háború sújtotta terület újbóli vízellá-
tása bonyolult művelet, gyakorlatilag 
szennyvizet kell ivóvízzé tisztítani. 
Ebben Magyarország nagyon jó – fűz-
te hozzá a kormányfő helyettese.

Törökország augusztus 24-én in-
dított Eufráteszi Pajzs fedőnéven 
hadműveletet Észak-Szíriában, hogy 

a terrorszervezetektől megtisztított 
területen biztonsági övezetet alakít-
son ki. A tervezett 5 ezer négyzetki-
lométerből eddig 980-at foglalt vissza 
az Ankara támogatta Szabad Szíriai 
Hadsereg ellenzéki ernyőszervezet.

Semjén Zsolt ankarai munkameg-
beszélését követően elmondta: a 
migránsokat nem szabad beengedni 
Európába, hanem Európán kívül kell 
ellátni őket, ott kell létrehozni azokat 
a területeket, ahol emberhez méltó kö-
rülmények között élhetnek.

Semjén Zsolt a török fővárosban 
találkozott Tugrul Türkessel, a török 
diaszpóráért felelős miniszterelnök-he-
lyettessel is. A magyar politikus beszá-
molt arról, hogy a török felet különösen 
érdekelte a Kőrösi Csoma Sándor Prog-
ram és a Bethlen Gábor Alap működése, 
ami a két ország között szoros együtt-
működést vetít előre ezen a területen.

A magyar miniszterelnök-helyettes 
Veysel Eroglu erdészeti miniszterrel 
a 2021-es magyarországi vadászati 
világkiállítás török részvételéről, va-

lamint a fenntartható vadászat és a 
vadvédelem témáiról egyeztetett.

A politikus ankarai tartózkodása 
idején találkozott többek között Vey-
si Kaynak miniszterelnök-helyettes-
sel, Mehmet Akif Hamzabeci házel-
nök-helyettessel és Ismail Aydinnal, a 
Török-Magyar Baráti Tagozat társel-
nökével.

Semjén Zsolt ankarai munkaláto-
gatása a még idénre tervezett közös 
török-magyar kormányülést is előké-
szítette.

Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár
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Semjén Zsolttal egyeztetett az alaptörvény-
módosításról Orbán Viktor

Az Alaptörvény módosításáról 
egyeztetett október 12-én az Ország-
házban a miniszterelnök a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnökével 
– közölte Havasi Bertalan, a Minisz-
terelnöki Sajtóiroda vezetője. A tár-
gyaláson Semjén Zsolt jelezte a kor-
mányfőnek: a Kereszténydemokrata 
Néppárt egyetért az alkotmánymó-
dosító javaslat irányával és tartalmá-
val, a KDNP képviselői a parlamenti 
szavazás során a módosítást támo-
gatni fogják.

Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke, a Fidesz–Magyar Pol-
gári Szövetség elnöke az alaptörvény 
sikeres módosítása érdekében egyez-
tetést kezdeményezett minden par-

lamenti frakcióval rendelkező párt 
elnökével.

Mint ismert, az október 2-i népsza-
vazáson 98 százalék voksolt nemmel 
a kényszerbetelepítésre. Ezzel létrejött 
egy új egység Magyarországért. Ez az 
új egység pártok felett áll, nemzeti 
ügynek tekinti Magyarország szuve-
renitásának megvédését, a Brüsszel 
által erőltetett kötelező betelepítési 
kvóta elutasítását. A 98 százalékos 
többség, 3,3 millió ember egybecsen-
gő akarata kötelezi Magyarország 
kormányát is, ezért kezdeményezte a 
miniszterelnök az Alaptörvény módo-
sítását – szerepel a közleményben.

Az alaptörvény-módosításról szó-
ló részletes KDNP-álláspont a 4-5.  
oldalon olvasható.

HAzánk

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, a KDNP elnöke (archív fotó: MTI)

A Pentagonban tárgyalt honvédelmi miniszterünk

Robert Work amerikai védelmi mi-
niszterhelyettessel tárgyalt október 
közepén Simicskó István keresztényde-
mokrata honvédelmi miniszter a Penta-
gonban. Megbeszéléseivel kapcsolatban 
a miniszter kifejtette: a magyar-ame-
rikai katonai kapcsolatok kiválóak. A 
NATO keretein belül évente mintegy 
40 közös hadgyakorlaton vesznek részt, 
magyar katonák amerikaiakkal vállvet-
ve szolgálnak válságövezetekben, és így 
nagyon komoly tapasztalatokra tesznek 
szert az amerikai hadi kultúráról is.

Simicskó István emlékeztetett: a 
rendszerváltozás óta mintegy kétezer 
magyar végzett amerikai katonai is-
kolákban. A magyar honvédelmi mi-
niszter kifejtette: vannak olyan új kihí-
vások – mint például a terrorizmus –, 
amelyekkel szemben csakis egységesen 
lehet fellépni, a nemzetállami megoldá-
sok hatástalanok, viszont ehhez pénz-
ügyi források is szükségeltetnek. „A 
magyar kormány azon döntését, hogy 
a védelmi költségvetésünket évről évre 

növeljük, itt, Washingtonban, nagyon 
pozitívan értékelik” – tette hozzá.

Tárgyalásai után a miniszter a Pen-
tagonban megnyitott egy 1956-tal fog-
lalkozó kiállítást. Megnyitó beszédében 
Simicskó István hangsúlyozta 1956 
hőseinek bátorságát, hazaszeretetét, 
és megköszönte az Egyesült Államok-
nak, hogy olyan sok bátor magyart be-
fogadott, aki azután kiváló polgára lett 
kényszerűen választott új hazájának is. 
A miniszter utalt a szoros magyar-ame-
rikai katonai együttműködésre is, a kö-
zösen vállalt feladatokra a világ válság 
sújtotta térségeiben, kiemelve, hogy 
Magyarországot és az Egyesült Álla-
mokat a szabadság tiszteletének közös 
értékei is összekötik. A megnyitón be-
szédet mondott Szemerkényi Réka wa-
shingtoni magyar nagykövet és Colleen 
Bell, az Egyesült Államok budapesti 
nagykövete, valamint James Townsend, 
az amerikai védelmi minisztérium he-
lyettes államtitkára is. Valamennyien 
hangsúlyozták 1956 történelmi jelentő-
ségét és a két országot összekötő azonos 
értékrendet.

HAzánk

Rétvári Bence: 100 millióval nőtt idén 
az iskolaorvosi tevékenység támogatása

Rétvári Bence kiemelte: az isko-
la-egészségügyi ellátás – az alapellátás 
részeként – az egészségügyi ellátó-
rendszer olyan szegmense, ami képes 
kapcsolatot tartani az érintett lakosság 
egészével. Ezen a szinten lehet a lakos-
ság egészségmagatartását a leghatéko-
nyabban befolyásolni és a gyakorlatban 
is megvalósítani a gyermek és fel-
nőtt lakosság számára a közel azonos 
színvonalú szolgáltatásokhoz történő 
egyenlő hozzáférést.

A kormány „Az alapellátás és né-
pegészségügy rendszerének átfogó fej-
lesztése” címen 18 milliárd forintos ke-
retet különített el. A program részeként 
kidolgozzák a lakóhelyközeli egész-
ségügyi szolgáltatások rendszerét. A 

lakóhely közelében elérhető prevenciós 
és definitív – a beteg gyógyulásával, 
nem pedig továbbutalásával végződő 
– ellátások fejlesztését, valamint ennek 
központi támogatását Rétvári Bence 
egészségpolitikai prioritásnak nevezte. 
A kormány további hétmilliárd forintot 
különített el a helyi népegészségügyi 
kapacitások fejlesztésére – jelezte az ál-
lamtitkár, aki szerint a mentális egész-
ség országos népegészségügyi muta-
tóinak javításához elengedhetetlen a 
területi népegészségügyi intézmény-
rendszer bővítése a minél teljesebb 
országos lefedettség elérése érdekében.

Rétvári Bence kiemelte: az iskolai 
programokban egyebek között meg-
jelenik a dohányzás megelőzésének és 
visszaszorításának előmozdítása is a 
köznevelési intézményekben.

HAzánk – mti

A kormány elkötelezett az iskola-egészségügyi ellátás támogatása iránt, 
az idei évben 100 millió forinttal növelte az iskolaorvosi tevékenységre 
fordítandó keretösszeget, amely csaknem hét százalékos emelést jelent – 
közölte rétvári Bence, az emberi erőforrások minisztériumának keresz-
ténydemokrata parlamenti államtitkára.

Hat év alatt tízezerrel nőtt az óvodai férőhelyek száma

A kormány által megvalósított fej-
lesztéseknek köszönhetően hat év alatt 
mintegy tízezerrel nőtt az óvodai férő-
helyek száma – emelte ki Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára október kö-
zepén Gyálon. A kereszténydemokrata 
politikus a Gyáli Tátika Óvoda tagin-
tézményének átadásán elmondta: 370 
ezer 136-ról 379 ezer 671-re emelkedett 
a férőhelyek száma, és az óvodák száma 
is nőtt: kétszázzal több helyen várják a 

gyermekeket. Rétvári Bence rámutatott: 
a kormány az egyes településeken élők 
igényeihez igazítja az ellátottságot, nap-
jainkban a gyermekszületések száma 
más régiókban magasabb, mint negy-
ven-ötven éve. A férőhelyek bővítésére 
a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás mi-
att is szükség volt – mondta, kiemelve: 
a kabinet felkészült ennek biztosítására.

Összegzése szerint az elmúlt hat év-
ben mind GDP-arányosan, mind forint-
ban nőtt az óvodásokra fordított költ-
ségvetési forrás. Óvodafejlesztésekre 
az elmúlt hat évben 26,3 milliárdot köl-

töttek, ebből 177 óvodát újítottak fel 
részben vagy egészben.

A programok folytatódnak az követ-
kező esztendőkben is, és uniós támoga-
tással bölcsőde- és óvodafejlesztésekre 
100 milliárdot költenek majd – jelezte 
Rétvári Bence.

A parlamenti államtitkár kitért arra 
is, hogy a családokat emellett kedvez-
ményes étkeztetéssel is segítik, az óvo-
dákban és bölcsődékben az elmúlt hat 
évben mintegy 92 ezerről 318 ezerre 
nőtt az ingyenesen étkező gyermekek 
száma.

Rétvári Bence elmondta még, hogy 
míg a kedvezményeket igénybe vevő csa-
ládok száma 2010-ben csak 8 százalék 
volt, ez mára eléri a 94 százalékot, ami 
óriási növekedés. Évről évre nő az egy 
családra jutó adó- és járulékkedvezmény 
is: az elmúlt öt év alatt 67 ezer forinttal 
lett magasabb, 177 ezer forintról 244 
ezerre nőtt. Ez annak köszönhető, hogy 
a családok anyagi helyzete javul, jöve-
delmük egyre bővül, s a kormány adó és 
járulék formájában nem vonja el a többle-
tet, hanem otthagyja a családoknál – mu-
tatott rá a parlamenti államtitkár.

HAzánk – mti

Hazank.indd   3 2016.10.27.   16:53:03



HAZÁNKPárt és Frakció4

A brüsszeli diktatúra építését meg kell állítanunk!
Megkezdődött az Alaptörvény módosításának vitája – A KDNP álláspontját 

Vejkey Imre és Soltész Miklós ismertette a parlamentben

euróPAI neMzet AkArunk 
MArADnI, neM PeDIg egy 
neMzetIség euróPáBAn

Magyarország Alaptörvényének 
hetedik módosítását Orbán Viktor mi-
niszterelnök személyesen terjesztette az 
Országgyűlés elé. „Javaslatom abból a 
tényből indul ki, hogy október 2-a után 
egy új egység jött létre Magyarorszá-
gért. Ennek az egységnek az a törek-
vése, hogy megtartsa Magyarországot 
magyar országnak; hogy megőrizze 
azt, amit hazánk oly sok verejtékkel 
kiküzdött magának. Úgy látom, ez az 
új egység felülírja a pártpolitikai hatá-
rokat, nem jobb- vagy baloldali, hanem 
egyszerűen magyar. Meggyőződésem 
szerint az új egység Magyarországért 
azért jött létre, hogy kifejezze azt a 
magyar néplélekből származó elemi 
igényt, hogy hozzájárulásunk és bele-
egyezésünk nélkül senki sem dönthes-
sen arról, kikkel és hogyan kívánunk 
együtt élni. Azért olyan széles, sokszínű 
és erős, mert az emberek érzik, hogy a 
magyar önállóság ismét veszélyben van. 
Veszélyben van, mert újra nemzetközi 
akcióba léptek azok, akik szerint nincs 
már szükség a nemzetekre; akik szerint 
a világnak globálisan befogadónak kell 
lennie; akik szerint a határokat el kell 
tüntetni; akiknek az az álmuk, hogy a 
világ, de legalábbis Európa összeolvad 
egyetlen hatalmas tömeggé, amely el-
tünteti a nemzeti hagyományokat, kul-
túrákat, nyelveket és törvényeket. A mi 
közösségünk azt akarja, hogy megma-
radjanak a nemzetek, ragaszkodunk 
hozzá, hogy minden nemzet dönthessen 
a saját sorsa felől. Ezzel szemben az Eu-
rópai Egyesült Államok, az új európai 
birodalom hívei fel akarják számolni 
a nemzeteket, Brüsszel kezébe adnák 
a kulcsot, a felelős és demokratikus 
nemzeti döntéshozatalt felváltanák egy 
arctalan bürokrácia direktóriumával. 
Kossuthot idézve hangsúlyozom: mi, 
magyarok európai nemzet akarunk ma-
radni, és nem egy nemzetiség akarunk 
lenni Európában! Mi, magyarok az 
európai szabad nemzetek és országok 
szövetségében hiszünk, és nem hiszünk 
egy Brüsszelből irányított birodalom-
ban. Erről szól a mostani alkotmánymó-
dosítás!” – fogalmazott Magyarország 
miniszterelnöke.

A változtatással az Alaptörvény le-
szögezi: „Valljuk, hogy a történeti al-
kotmányban gyökerező alkotmányos 
önazonosságunk védelmezése az állam 
alapvető kötelessége.” Megtiltaná a kül-
földiek Magyarországra telepítését az 
erre vonatkozó hatályos magyar eljá-
rásrend megkerülésével. Egyértelművé 
teszi: „Magyarország alkotmányos öna-

zonossága nem korlátozható, szuvereni-
tásából fakadó területi egységére és né-
pességére vonatkozó elidegeníthetetlen 
rendelkezési joga nem kérdőjelezhető 
meg.”

A MIgránsok Már Azt 
seM játsszák el, Hogy Be 
AkArnánAk IlleszkeDnI 

Az euróPAI társADAloMBA, 
HAnem sAJát tÖrVényeik 

AlAPján PárHuzAMos 
társADAlMAt HoznAk 

létre
 „A népszavazás által létrejött új egy-

ség Magyarország egybehangzó akara-
ta, amely több mint 98 százalékos több-
séggel egyértelműen kinyilvánította, 
hogy hazánkba ne legyen kényszerbete-
lepítés. A magyarok – átérezve a nem-
zet jövőjéért a felelősségüket – soha a 
rendszerváltás óta nem szavaztak ilyen 
egységesen. Ezért itthon és külföldön 
mindenkinek kötelezettsége szem előtt 
tartani a döntést, nekünk, parlamenti 
képviselőknek pedig mindent meg kell 
tennünk annak érdekében, hogy az 
Alaptörvényben rögzítsük” – kezdte 
felszólalását az Alaptörvény módosí-
tásának vitájában a KDNP egyik ve-
zérszónoka, Vejkey Imre. „Az Alap-
törvény kiegészítésének legfőbb célja, 
hogy megakadályozzuk a migránsok 
Magyarországra való kötelező csopor-
tos betelepítését annak érdekében, hogy 
megvédjük hazánk szuverenitását. Az 
Alaptörvény módosítása világosan ki-
mondja a népszavazás üzenetét, vagyis 
kategorikusan megtiltja idegen népes-
ség Brüsszelből parancsra történő be-
telepítését. Az Alaptörvény módosítása 
egyértelművé teszi, hogy Magyaror-
szág alkotmányos önazonossága nem 
korlátozható, szuverenitásából fakadó 
területi egységére és népességére vo-
natkozó elidegeníthetetlen rendelkezési 
joga nem kérdőjelezhető meg” – fogal-
mazott a kereszténydemokrata honatya.

Mint elmondta, a módosítások lé-
nyegüket tekintve négy pontban érintik 
az Alaptörvényt. „Az első módosítási 
pont Nemzeti hitvallásunkat rögzíti, 
miszerint valljuk, hogy a történelmi al-
kotmányban gyökerező alkotmányos 
önazonosságunk védelmezése az állam 
alapvető kötelezettsége. A második 
módosítási pont Magyarország uniós 
tagállamként való részvétele érdekében 
rögzíti: a közös hatáskörgyakorlásnak 
összhangban kell állnia az Alaptör-
vényben foglalt alapvető jogokkal és 
szabadságjogokkal, továbbá nem kor-
látozhatja Magyarországnak a területi 
egységére, népességére, államformájára 
és állami berendezkedésére vonatkozó 
elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. E 
rendelkezés olyan alkotmányos mag-

nak tekintendő, amely egyfajta korlátja 
az uniós jognak, mindamellett, hogy 
Magyarország továbbra is elkötelezett 
az uniós tagsága mellett, ugyanis az 
európai értékeket fontosnak tekintjük. 
Az alaptörvény-módosítás egyidejűleg 
kimondja azt is, hogy az alkotmányos 
identitás védelmezése az állam minden 
szervének kötelezettsége, jogi természe-
téből adódóan vonatkozik valamennyi 
hatalmi ágra, így a magyar bíróságokra 
is. Rögzíti továbbá, hogy Magyarország 
területére idegen népesség nem telepít-
hető. Idegen állampolgár Magyarorszá-
gon csak akkor élhet, ha az Országy-
gyűlés által megalkotott rendészeti 
eljárásban a magyar hatóság a kérelmét 
elbírálta és kifejezetten hozzájárult eh-
hez. E rendelkezés nem vonatkozik az 
Európai Gazdasági Térség polgáraira” – 
ismertette a módosítás lényegét Vejkey 
Imre.

„A kényszerbetelepítés kérdéséről 
Európában elsőként Magyarország Kor-
mánya kezdeményezett népszavazást. 
Míg ezzel a népszavazással Magyaror-
szág még demokratikusabbá vált, addig 
Európa antidemokratikus bizonyítványt 
állított ki magáról. Egyre antidemokra-
tikusabb képet mutat, egyre életképtele-
nebb is, főleg annak okán, hogy politikai 
vezetői Európa gazdasági és társadalmi 
élete mindennapi szöveteiből a keresz-
tény értékeket az elmúlt évtizedek alatt 
folyamatosan és szisztematikusan kiir-
tották. Kontinensünk, az úgynevezett 
nyugati világ jövője tehát nagyban azon 
áll vagy bukik, hogy sikerül-e Európá-
nak kilépnie a krisztofóbiából, vagyis a 
létének alapját képező keresztény gyö-
kerek megkérdőjelezéséből. Európa ma 
nem életképes, mert gazdasági és tár-
sadalmi élete mindennapi szöveteiből 
politikai vezetői a keresztény értékeket 
kiirtották. Európa ma lázas beteg, mert 
az álhumánum és az erkölcstelenség 
tromfolja a szabadságjogok kiterjeszté-
sét, miközben szervezett invázió zajlik 
kontinensünkkel, magával az őshonos 
lakossággal szemben. A Juncker és Eu-
rópa többi koronás betyárja uralma ál-
tal pedig Nyugat-Európa egyre inkább 
átalakul a kétségbeesettek és kalandvá-
gyók ispotályává, miközben futótűzként 
terjed az iszlám, amely totális ideológi-
áját a keresztény kultúra ellen irányítja. 
Lassan ott tartunk, hogy a migránsok 
már azt sem játsszák el, hogy be akar-
nának illeszkedni az európai társada-
lomba, hanem egyből teret foglalnak, 
és saját törvényeik alapján párhuzamos 
társadalmat hoznak létre, mivel nem 
osztják az európai értékrendszert. Az 
Európai Unió vezetői sajnos nem veszik 
észre vagy nem akarják észrevenni, 
hogy amennyiben tovább is játsszák a 
szembekötősdit, akkor végül mind elbu-

kunk. Ehhez mi, kereszténydemokraták 
nem asszisztálhatunk, még akkor sem, 
ha a Szentszék a migránsokat kizárólag 
az áldozatok oldaláról kívánja velünk 
láttatni, az inváziót pedig nem.”

„euróPA VAgy 
keresztény lesz, 

VAgy nem Lesz!”
Vejkey Imre szerint napjaink kihívá-

saira adekvát választ sem az Európai 
Unió, sem pedig intézményei nem tud-
ják megadni. Az elmúlt évek rámutattak 
arra, hogy azon az úton, amelyen Euró-
pa jár, a konfliktusok csak fokozódnak, 
és a jövőben még inkább fokozódni 
fognak. Vissza kell térni tehát az uni-
ós alapító atyák által megfogalmazott 
alaptézishez: Európa vagy keresztény 
lesz, vagy nem lesz! „Ezékiel próféta 
könyvében olvashatjuk: ha az őrálló lát-
ja jönni a fegyveres ellenséget, de nem 
fújja meg a kürtöt és nem figyelmezteti 
a népet, akkor Isten tőle kéri számon az 
elveszett emberi életeket. Isten őrállók-
ká rendelt bennünket, s mi megfújtuk a 
kürtöt! Rávilágítottunk arra, hogy nem 
egyszerű menekültválság van ma a vi-
lágban s Európában, hanem arról van 
szó, hogy a világ átrendeződése zajlik. 
Migránsok százezrei tartanak Európá-
ba, köztük megállapíthatatlan számú 
hadviselt fiatal, a szélsőséges iszlám 
harcosai. Kizárólag Líbiából egymillió 
ember szeretne átjutni kontinensünk-
re, míg Törökországban hárommillió 
ember várakozik ugyanerre különböző 
táborokban, és egyelőre csak a törökök 
jóindulatán múlik, hogy meddig tartóz-
tatják fel ezt a tömeget, és mikor engedik 
rá Görögországra. Görögország pedig 
már most, előre felteszi a kezét, mond-
ván: nem volt részese azon konfliktu-
soknak, amelyek okán a migránsok 
ott vannak. Mindez azt jelenti, hogy a 
többmilliós migránsáradatot Görögor-
szág minden zokszó nélkül a Balkánra 
fogja ereszteni, ahol az egyes országok 
szintén el vannak foglalva saját bajaik-
kal, vagyis az áradat hamar itt lehet a 
déli határunknál. Míg tehát a Közel-Ke-
leten és Észak-Afrikában középkori jel-
legű, véres vallásháborúk dúlnak, addig 
a történelem bizonyos szereplői, főleg 
a tengerentúlról, a migrációs hullámot 
nemcsak ösztönzik, hanem saját céljaik 
szolgálatába állítják, vagyis a hadszín-
teret kiterjesztik Európára, sőt exportál-
ják a síita-szunnita, török-kurd, továbbá 
az egyéb nemzeti és törzsi ellentéteket. 
A tömeges, szervezett, agresszív és il-
legális migránsinvázió következtében 
a schengeni határok ellenőrzés nélkü-
li, szabad átjárhatósága már több mint 
kérdésessé vált. A tagállamok jó része 
a megszüntetett belső határőrizetet újra 
felállította, és rendszeres mélységi elle-
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nőrzéseket folytat. Ezzel sérül az Euró-
pai Unió alapelve, a munkaerő szabad 
áramlása a tagállamok között, ugyanis a 
belső határokon való napi szintű, hosz-
szabb várakozás ellehetetleníti a szabad 
munkavállalást. A migráció az európai 
destabilizáció fokozódásához vezet. Eu-
rópa jelenlegi politikai vezetése ezt nem 
ismeri fel. Európa jelenlegi politikai 
vezetése lényegében megbukott, mert 
nem képes megvédeni saját polgárait 
és külső határait az Európába gördülő 
menekült harci szekerektől, és nem ve-
szik észre, hogy Európa haláltáncának 
utolsó előtti felvonása megkezdődött. A 
függönyt már felhúzták, és a szereplők 
a színpadon vannak” – fogalmazott a 
KDNP-s politikus.

A néPVándOrLás 
VALódi természete 

A térfoglAlás, 
utánPótlásA PeDIg 

korlátlAn
„Mihamarabb meg kell állítanunk a 

legújabbkori népvándorlással egybekö-
tött menekültáradatot, amely az európai 
identitást fenyegeti azáltal, hogy Euró-
pában jobb életkörülményeket akarnak, 
de nem akarják megváltoztatni beállí-
tottságukat és kultúrájukat. A népván-
dorlás humanitárius ügynek adja ki ma-
gát, de valódi természete a térfoglalás. 
A bevándorlók és az európai őshonos 
lakosság közötti demográfiai különb-
ség ugyanis akkora, hogy amennyiben 
korlátlanul beengedjük őket a kontinen-
sünkre, akkor hamarosan többen lesz-
nek, mint mi, utánpótlásuk pedig korlát-
lan. Európának tehát meg kell állítania 
a korlátlan betelepítést, aminek célja a 
kontinens vallási, kulturális és etnikai 
térképének a teljes átrajzolása annak 
érdekében, hogy egy nemzetállamok 
feletti Európai Egyesült Államok jöjjön 
létre. Napjainkban megsértik a keresz-
tény Európa, az európai népek és nem-
zetek, a keresztény emberek szabadsá-
gon és biztonságon alapuló jogait, sőt 
ennél még rosszabbat is tesznek: meg-
rontják a lelkeket, ugyanis egy olyan 
zsarnok ideológia közeledik, amely saját 
törvényén kívül mást nem ismer, más-
részről pedig alattvalóit földönfutásra 
kényszeríti azért, hogy a keresztény Eu-
rópa javait elorozzák; először még csak 
segélyek és támogatások formájában, 
később már közvetlenül is. Európa be-
teg és homokba dugja fejét, mert hagyja 
elveszni népét és keresztény értékeit! 
Gyógyításával tehát meg kell próbálkoz-
nunk, és ennek módja az, hogy vissza 
kell vezetnünk Európát a gyökereihez, a 
keresztény értékekhez azzal, hogy em-
lékezetébe kell idéznünk azon nagysze-
rű harcokat, amelyeket a hősi keresztény 
értékek védelmében és a szabadságért 
folytatott. Nekünk, magyaroknak tuda-
tosítanunk kell, hogy egykor ezt a harcot 
a magyar népen kívül más népek fiai is 
sikerrel megvívták. XVI. Benedek pápa 
arra tanított bennünket egyik utolsó, 
Szent Péter-bazilikában adott audien-
ciája alkalmával, hogy mi, magyarok 

vigyázzunk Szent István örökségére, a 
keresztény Magyarországra. Az ember 
nem lehet világpolgár, az embernek 
valahol otthon kell lennie. Mi, magya-
rok itt, a Kárpát-medencében vagyunk 
otthon, és Isten előtt felelősek vagyunk 
egymásért, a nemzet sorsáért és jövőjé-
ért!” – fogalmazta meg sok millió ma-
gyar véleményét a parlamentben Vejkey 
Imre.

nem VeHetik semmiBe egy 
neMzet HonPolgárAInAk 

VéLeményét!
„Európa teljhatalmú vezetői Brüsz-

szellel karöltve tehát új diktatúrát 
építenek, mert nem kérik ki az alapjo-
gokat érintő kérdésekben a saját és az 
EU-állampolgárok véleményét, továbbá 
megkerülve a nemzeti parlamenteket, 
hoznak az Európai Unió hatáskörébe 
nem tartozó kérdésekben is kötelező 
döntéseket. Mi, kereszténydemokraták 
határozottan ellenezzük a kényszerbete-
lepítési kvótarendszert. A bevándorlók 
elosztása helyett a bevándorlást meg-
szüntető megoldásokat támogatjuk, az 
EU-nak ugyanis nincs joga Magyaror-
szágra vagy bármely tagállamba embe-
reket kötelezően betelepíteni. Ilyen jog-
kört csatlakozáskor egyik tagállam sem 
ruházott az Unióra, ilyen hatáskört az 
uniós szerződések sem telepítettek uni-
ós szervekhez. A csatlakozáskor egyik 
tagállam sem ruházta át alkotmányos 
identitását az Unióra, a szerződések is 
kimondják, hogy a nemzeti identitást az 
EU tiszteletben tartja. Az alkotmányos, 
illetve nemzeti identitás egyik megha-
tározó eleme pedig az adott területen 
élő lakosság összetétele, továbbá annak 
nyelvi, kulturális és etnikai aspektusai. 
Az Unió szándékosan és rosszhisze-
műen túllépi a hatáskörét, ugyanis a 
szerződések egyértelműen kimondják, 
hogy még a közös menekültpolitikába 
tartozó döntések sem érinthetik egy 
tagállamnak a közrend fenntartására 
vagy a belső biztonság megőrzésére 
vonatkozó kompetenciáit, márpedig az 
elmúlt másfél év bebizonyította, hogy a 
migráció és az európai biztonságpoliti-
kai helyzet között közvetlen összefüg-
gés van. A brüsszeli diktatúra építését 
tehát meg kell állítanunk, ennek legjobb 
módja volt a népszavazás, ugyanis ki 
kell kérni a magyar és az európai ál-
lampolgárok véleményét. Egyértelművé 
kell tennünk, hogy senki nem kerülhe-
ti meg az embereket, senki nem veheti 
semmibe egy nemzet honpolgárainak a 
véleményét. Mindezek alapján kérem, 
támogassák a hetedik alaptörvény-mó-
dosítást” – zárta országgyűlési felszó-
lalását a kereszténydemokrata frakció 
egyik vezérszónokaként Vejkey Imre.

MAgyArországrA 
IDegen néPesség neM 

teLePítHető Be
Soltész Miklós, a KDNP alelnöke 

folytatta pártja álláspontjának kifejté-
sét az alkotmánymódosítással kapcso-
latban. „Két fontos üzenetet szeretnék 

kiemelni. Az egyik: Magyarország 
alkotmányos identitásának védelme az 
állam minden szervének kötelessége! 
A másik: Magyarországra idegen né-
pesség nem telepíthető be! Világos és 
pontos megfogalmazás. Egyenesen kö-
vetkezik abból az egységes akaratból, 
amit pártállástól függetlenül 3 millió 
360 ezer ember nemmel üzent. Világos 
akarat: nem fogadjuk el Brüsszel köte-
lező betelepítési kvótáit!” – összegzett 
a kereszténydemokrata politikus, majd 
így folytatta: „Ezzel a pártoktól függet-
len összefogással megy szembe a bal-
oldal, amelynek képviselői egyébként, 
úgy látom, nem szeretnek bejárni a 
parlamentbe. Hiszen tegnap Gyurcsány 
Ferenc és gazdasági társulása jelentette 
be, hogy ezen előterjesztés miatt nem 
vesznek részt az Országgyűlés munká-
jában. Túl nagy kár, azt hiszem, nem éri 
az Országgyűlést: eddig sem jártak be. 
A szocialisták döntése azonban egyér-
telműen szembemegy választóik aka-
ratával. Ismét kiderült, újabb nemzeti 
ügyben sem tudnak felemelkedni saját, 
kicsinyes pártpolitikai érdekükön” – 
mondta a KDNP-s képviselő. 

A BAlolDAl 
MegtAgADtA A MAgyAr 

neMzetrészeket, De 
IDegen töMegeket 

BeteLePítene: eLáruLJák 
szAVAzóikAt és A nemzetet

Soltész Miklós szerint a baloldal dön-
tései szembemennek a magyar nemzet 
érdekével. Így tettek kormányon 2004. 
december 5-én, is, amikor megtagadták 
a magyar nemzetrészektől a kettős ál-
lampolgárságot, ellenük kampányoltak. 
Tavaly, 2015-ben pedig mindent meg-
tettek Brüsszelben, hogy a határaink jo-
gos védelmében megtett lépéseket meg-
fúrják, tönkretegyék az országot. És így 
tettek ezekben a napokban is. „Most a 
népszavazásra is nemet mondtak, nem 
jöttek el szavazni, ellene buzdítottak, a 
tömeges bevándorlás mellé álltak. Igen, 
ki kell mondani, hogy miközben a ma-

gyar embereket nem fogadják be, nem 
akarják segíteni, az idegeneket, teljesen 
más kultúrából érkezőket pedig igen. 
Nem csoda egyébként a tetteik sorozata, 
hiszen ahogy elárulták saját lapjukat, a 
Népszabadságot, adósságot halmoztak 
föl, majd azt követően eladták, ugyan-
úgy most elárulják és becsapják saját 
szavazóikat is a szocialisták, és egy-
ben elárulják a magyar nemzetet is” – 
mondta. 

Soltész Miklós szerint igyekszik 
mindent megtenni a kabinet a rá-
szorulókért. „Ezért is döntött úgy a 
kormány, hogy a határ mentén, ka-
ritatív szervezeteken keresztül se-
gíti mindazokat, akik rászorulnak. 
Ezért is döntött úgy, hogy a Kö-
zel-Keleten iskolákat és kórházakat 
állítunk fel, amelyek többnyire kö-
zel-keleti keresztények életét szol-
gálják. Ezért is döntött a kormány 
úgy, hogy diplomáciai területen 
is erősíti a keresztényellenességgel 
szembeni politikát.”

Soltész Miklós rámutatott: az or-
szág védelmét szolgálja a kormány 
politikája. Hangsúlyozta: idegen 
népességet nem fognak beengedni 
az országba, a tömeges bevándor-
lást megakadályozzák. „És bármit 
is mondanak a szocialisták, bármit 
is nyilatkozik pártelnökük, illetve 
frakcióvezetőjük arról, hogy Brüsz-
szel nem akarja: mindez hazugság és 
rágalom. Hazugság és rágalom, mert 
az a helyzet, hogy Brüsszel tovább-
ra is tömeges bevándorlást akar, és 
erre mondott 3 millió 360 ezer ember 
nemet.  Mi, kereszténydemokraták, 
teljesen természetes, hogy kiállunk 
ezen emberek akarata mellett. Tel-
jesen természetes, hogy kiállunk az 
ország védelme mellett, teljesen ter-
mészetes, hogy kiállunk a szolidari-
tás mellett. De az is teljesen termé-
szetes, hogy a Kereszténydemokrata 
Néppárt az Alaptörvény módosítását 
támogatni fogja!” – fogalmazott Sol-
tész Miklós.

Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője
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A Dél-Alföldet is bejárta a Márton Áron-kiállítás
erdély mártír sorsú püspöke születésének 120. évfordulóján, 2016-ban a nemzetpolitikai államtitkárság emlékévet hirdetett, amelynek egyházi fővéd-
nöke Jakubinyi györgy gyulafehérvári érsek, világi fővédnöke pedig áder János köztársasági elnök. A márton áron életéről szóló kiállítás számos 
kárpát-medencei települést bejárt már, a tárlat célja ugyanis, hogy minél többen megismerhessék a 120 évvel ezelőtt született, az üldözötteket egész 
életén át pártoló erdélyi püspök életét. Hódmezővásárhelyre már korábban megérkezett a kiállítás egyik változata, az elmúlt egy hónapban pedig a 
Csongrád megyei szeged, a Békés megyei Újkígyós és a Bács-kiskun megyei Baja kereszténydemokratái is hálás szívvel emlékeztek meg a szent életű 
egyházi vezetőről. A következő másfél hónapban a térségben többek között mélykúton, kiskunhalas-Harkakötönyben, solton, kunszentmiklóson, kis-
kunfélegyházán, kecskeméten és kerekegyházán is megtekinthető lesz a kiállítás.

Szegeden a Szent Rozália görög 
katolikus kápolna előtt, a kápol-
nadombon nyílt meg a kiállítás. 
Haág Zalán, a KDNP szegedi el-
nöke, közgyűlési frakcióvezetője 
megjegyezte, a tárlat bátran merít 
az igazságból. Mint elmondta, ő 
Kolozsvárott már látta a kiállítás 
kétnyelvű, magyar-román válto-
zatát, és jó volt látnia, hogy a ro-
mán érdeklődők is elgondolkodva, 
megrendülve olvasták az őszin-
te, szókimondó sorokat. Márton 
Áront szentéletű, mártír sorsú 
főpapként jellemezte, aki bátran 
kiállt a román kommunista dikta-
túra üldözöttei mellett – akkor is 
ha magyarokról, de akkor is, ha 
zsidókról, németekről vagy romá-
nokról volt szó.

Szaplonczay Miklós görög ka-
tolikus parochus, esperes örömét 
fejezte ki, hogy egy olyan forgal-
mas téren állhatott fel a szabadtéri 
tárlat, mint a szegedi Lechner tér, 
hiszen itt naponta több száz gyerek 
és felnőtt megfordul, akik így egy 
igaz ember életútjával ismerkedhet-
tek meg. A görög katolikus esperes 
ismertette Márton Áron életét, szü-
letésétől haláláig. Az erdélyi katoli-
kus egyház püspöke jelmondatául 
a „Non recuso laborem” mondatot 
választotta, ami azt jelenti, „Nem 
futamodom meg a munkától”, de 
szabad fordításban úgy is értelmez-
hető: „Nem utasítom el a bajt, a nyo-
morúságot, a szenvedést”. 

A püspök az Észak-Erdélyt 
Magyarországnak visszajuttató 
1940-es bécsi döntést követően 
Dél-Erdélyben kormányozta egy-
házmegyéjét, majd a háború alatt 
az emberi jogok és a keresztény 
szeretet mellett emelte fel szavát; 
sokak nemtetszésére. Már 1938-
ban, elsők között tiltakozott a 
zsidók deportálása ellen. De ké-
sőbb sem alkudott meg a hatalom 
igazságtalanságával. 1949-ben le-
tartóztatták, majd életfogytiglani 
börtönbüntetésre ítélték. Szaba-
dulása után újrakezdte pasztorális 
tevékenységét, bérmautakat szer-
vezett, hogy meglátogathassa egy-
házmegyéje híveit. 1956-ban azon-
ban újra fogságba került, 11 évig 
tartották házi őrizetben. 1980-ban 
hunyt el, temetésén több mint tíz-
ezren gyűltek össze.

A görög katolikus lelkész hálás 
szívvel emlékezett meg Márton 
Áronnak a görög katolikus egyház 
melletti kiállásáról. A román gö-
rög katolikus egyház betiltásakor, 
1948. október 11-én ugyanis Már-
ton Áron körlevélben hívta fel a ró-
mai katolikus papokat, hogy görög 
katolikus testvéreiket előzékeny 
szeretettel a legmesszebbmenő 
vallási támogatásban és segítség-
ben részesítsék, amikor szükséges, 
a római katolikus templomokat, 
kelyheket és egyházi felszerelése-
ket a keleti szertartású szentmise 
bemutatására készségesen rendel-
kezésükre bocsássák.

Szebellédi Zoltán, Újkígyós ke-
reszténydemokrata polgármestere 
kezdeményezésére a békési tele-
pülésen is helyet kapott az egykori 
erdélyi püspök életéről és munkás-
ságáról szóló tárlat egyik beltéri 
változata.

Gaal Gergely, a Márton Áron 
Emlékév Programbizottsága el-
nöke a megnyitón hangsúlyozta: 
Márton Áron emlékét ápolni négy 
dolog miatt is fontos. Egyrészt 
mert életén keresztül megismer-
hető a 20. századi diktatúra valódi 
természete; megtanulható, hogy 
az isteni gondviselés jót kovácsol; 
hogy a keresztény Európa védelme 
máig küldetés; illetve, hogy aki 
példaértékűen cselekszik, mások 
számára példaképpé válhat.

Bajára is megérkezett a Már-
ton Áron életét és pályafutását 
bemutató vándorkiállítás Zöld 
Lászlóné egyházi ügyekért fe-
lelős tanácsnok, a KDNP bajai 
elnökének közbenjárására. A 
Páduai Szent Antal plébánián 
október 14-én nagy érdeklő-
dés mellett nyílt meg. Az egy-
begyűlteket Munczig Dénesné 
kulturális tanácsnok köszöntöt-
te, átadva a kiállítás fővédnöke,  
Harrach Péter országgyűlési kép-
viselő és védnöke, Fercsák Róbert 
bajai polgármester üdvözletét. 

„A hagyományos értékeket re-
lativizáló világunkban, amikor 
európai keresztény civilizációnk 
alapjait sokan megkérdőjelezik, 
amikor vannak, akik a nemzeti 
hagyományok megőrzését is ide-
jétmúlt gondolatnak szeretnék 
láttatni, nagy szükségünk van az 
olyan személyiségekre, akik stabil 
világlátásukkal, bátorságukkal, a 
közösségükért való kiállásukkal 

Jenei istVán –  
sánDor BoglárkA / HAzánk

Az újkígyósi kiállításon: Szebellédi Zoltán polgármester (jobbra) és Gaal Gergely

Baján is komoly érdeklődés kísérte a megnyitót

Szegeden a görög katolikus kápolnadombon nyílt meg a szabadtéri tárlat
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Bercsényi Lajos főigazgató főorvos, Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő leleplezi a Szent 
Lázár feltámasztása című szobrot a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban

A KDNP Önkormányzati Tanácsa 
megválasztotta elnökségét

Mint arról a Hazánk is beszá-
molt, a KDNP Önkormányzati 
Tanácsa 2016 áprilisában alakult 
meg, elnökének Seszták Oszkárt, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Közgyűlés elnökét, titkárának Far-
kas Andrást, Piliscsaba polgármes-
terét választották. A szervezet azóta 
megválasztotta a Tanács elnökségé-
nek további tagjait, és megvitatta a 
szervezet előtt álló legfontosabb fel-
adatokat. 

Az ÖT-ülés megnyitóját Bagdy 
Gábor, Budapest kereszténydemok-
rata főpolgármester-helyettese tar-
totta, aki örömét fejezte ki, hogy 
hosszú idő után újra megalakult ez 
a szervezet, így érdemi előrelépés 
történhet a KDNP helyi és országos 
szintje közötti kommunikációban. 

Az Önkormányzati Tanács most 
megválasztott alelnökei között egy-
aránt találunk budapesti kerületi 

alpolgármestert, megyei jogú vá-
ros közgyűlésének képviselőjét és 
községi polgármestert is. A Tanács 
célkitűzése ugyanis az volt, hogy 
az elnökség különböző önkormány-
zattípusokból, különböző méretű 
településekről, az ország minden 
részéről jövő személyekből álljon 
össze. A szervezet egyhangúlag 
megválasztott alelnökei a követke-
zők: Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
polgármestere, a KDNP Békés me-
gyei elnöke; Molnár László, Újbuda 
alpolgármestere; Tóth Éva, a sopro-
ni közgyűlés tagja és gazdasági bi-
zottságának elnöke; Urbányi Tamás, 
Mátraterenye alpolgármestere; Héra 
József Zala megyéből mint a Kárpát 
Régió Üzleti Hálózat vezetője; Ha-
nusi Péter, Mátészalka polgármeste-
re és Király Sándor, Nagybaracska 
korábbi polgármestere.

Az Önkormányzati Tanács leg-
fontosabb feladatának a KDNP-s 
önkormányzatok érdekérvényesí-

tésének javítását fogalmazta meg. 
Fontosnak tartják, hogy a sok ön-
kormányzatot érintő kérdésekben 
közösen forduljanak az állami szin-
tekhez, az egyedi ügyeket pedig 
továbbra is választókerületi szinten 
intézzék. A közösségi munka mel-
lett megfelelő minőségű szakmai 
munkát akarnak folytatni, amelybe 
beletartozik a pályázatokkal kap-
csolatos friss információk eljuttatá-
sa az önkormányzatoknak, továbbá 
a helyi KDNP-s alapszervezetek 
támogatása, illetve helyzetük és ja-
vaslataik artikulálása az országos 
elnökség felé – tudtuk meg Farkas 
Andrástól, a KDNP Önkormányzati 
Tanácsának titkárától.

Az ülés végén előadást tartott 
Bozsik András, a Magyar Fejlesz-
tési Központ (MFK) képviselője is, 
aki a 2014 decemberében létreho-
zott szervezet munkáját, a közvetlen 
brüsszeli források elnyerésében való 
segítséget vázolta fel.

HAzánk 

Szent Lázár-szobrot avattak a salgótarjáni kórházban

kdnP.Hu – mti 

A Szent Lázár nevét 15 éve vise-
lő salgótarjáni megyei kórházban 
Semjén Zsolt szólt arról, hogy Lázár 
neve összefonódott a betegápolással 
és a gyógyítással, erre utal a ke-
resztes hadjáratok idején a betegek 
istápolására létrehozott Szent Lázár 
Lovagrend, és kórházuk, a főként 
leprásokat gyógyító Lazaret is.

„A salgótarjáni Szent Lázár Kór-
ház természetesen nem Lazaretum, 
hanem olyan hely, ahol elhivatott 
orvosok és ápolók szakszerűen, 
lelkiismeretesen látják el a város 
és környéke betegeit, szolgálják 
mielőbbi felépülésüket, tudatában 
annak, hogy test és lélek összetar-
tozik: lelketlenül a testet sem lehet 
gyógyítani” – mondta Semjén Zsolt.

A KDNP elnöke emlékeztetett: 
János evangéliumának egyik ismert 
jelenete, amikor Jézus feltámasztja 
Lázárt, Mária és Márta testvérét. A 
feltámadt Lázár alakja erősen inspi-
rálta a művészetet az ókortól nap-
jainkig, az evangéliumokban a fel-
támasztott Lázár mellett a szegény 
Lázár történetét is olvashatjuk.

Bercsényi Lajos főigazgató az ün-
nepségen elmondta: a csaknem ezer 
dolgozót alkalmazó kórház Nógrád 
megye legnagyobb intézménye, a 
fekvőbetegek száma évi 24 ezer, a 

járóbetegeké több százezer. Úgy fo-
galmazott: a gyógyításhoz szüksé-
ges feltételek, műszerek, segédesz-
közök és a naprakész szakmai tudás 
rendelkezésre állnak, de a gyógyí-
táshoz hitre is szükség van a gyó-
gyító és a gyógyított ember között. 
A főigazgató köszönetet mondott a 
kórházat 25 éve segítő Szent Lázár 
Lovagrendnek, és mindazoknak, 
akik adományai révén elkészül-
hetett Molnár Péter szobrászmű-
vész egészalakos szobra, amelynek 
talapzatán ez a mondat áll János 
evangéliumából: „De most is tu-
dom, hogy bármit kérsz az Istentől, 
megadja neked.”

Az aulában felállított alkotást 
méltató, szintén salgótarjáni Földi 
Péter festőművész elmondta: kőbe 
faragottan látjuk, hogy a sziklasír 
mélyéből tétova léptekkel kilép Lá-
zár, magán tartva a halotti leplet, ar-
cán a felismeréssel, hogy ő a krisz-
tusi csoda bizonyítéka.

A Szent Lázár feltámasztása című 
szobrot Beer Miklós váci megyés-
püspök áldotta meg, imádságában 
azt kérve, hogy Jézus barátja, Szent 
Lázár, aki visszajött a halálból, ad-
jon reménységet minden betegnek, 
hogy az élet ura vissza tudja adni az 
egészséget, és ő az, aki végül örök 
életet szán nekünk.

semjén zsolt miniszterelnök-helyettes avatta fel szeptember végén a salgótarjáni szent Lázár megyei kórházban a 
szent Lázár feltámasztása című szobrot. Az ünnepségen azt kérte, hogy a szobor figyelmeztessen mindenkit a szegények 
és betegek iránti kötelességére.

példaként állhatnak előttünk” – 
idézte a megnyitón az emlékév in-
doklását Zsigó Róbert államtitkár, 
országgyűlési képviselő. „Márton 
Áron olyan értékek mentén élt, ame-
lyek megtartó erővel szolgálhatnak 
az utókor számára. Felemelte szavát 
a diktatúra, a jogtiprás ellen, vállal-
va az üldöztetést, fehér vértanúvá 
válva. Ma is szükségünk van hozzá 
hasonló lángoszlopokra, igazodá-
si pontokra, amelyek megerősítik 
a gyökereinkhez, nemzetünkhöz, 
hitünkhöz való ragaszkodást” – fo-
galmazott Zsigó Róbert.

Gaal Gergely levélben köszön-
tötte a megjelenteket. „Az isteni 
gondviselés a nehéz időkben olyan 
vezetőket küld, akik mutatják a he-
lyes utat. Ilyen volt Márton Áron 
is: a kommunista diktatúra öt év 
börtönnel, tíz év házi őrizettel és 
több évtized megfigyeléssel próbál-
ta megtörni, de ő mindig kiállt az 
emberi jogok védelmében.  A szent 
életű püspök életműve arra int min-
ket: igyekezzünk mindannyian a 
magunk helyén és lehetőségei sze-
rint példaképpé válni, hiszen a ma-
gyarságnak most, a 21. században 
is van feladata a keresztény Európa 
védelmében” – fogalmazott a Már-
ton Áron Emlékév Programbizott-
ságának elnöke. 

A kiállítás eme változata több 
nagyalakú pannóból áll, amelyek 
gazdagon adatolva, korabeli fotó-
kon és dokumentumokon mutatják 
be a vértanú püspök életútját. Ezt 
tette Schindler Mátyás plébános 
is, aki arra vállalkozott, hogy rész-
letesen bemutatja Márton Áron 
életének, szolgálatának és meg-
hurcoltatásának főbb mozzanatait. 
Felidézte: az 1896-ban Csíkszent-
domokoson született Márton Áron 
karizmatikus személyisége korán 
megmutatkozott. 44 évesen lett 
gyulafehérvári püspök, majd csak-
nem Magyarország bíborosává ne-
vezték ki, Rákosi Mátyás azonban 
tartott a sokakra befolyással bíró, 
megtörhetetlen paptól, ezért helyet-
te végül Mindszenty József kapta a 
címet, Áron püspök pedig Erdély-
ben folytatta a kisebbségi jogokért 
mindenkor hevesen síkraszálló, ok-
tató, nevelő, példamutató munkáját. 
A bajai plébános felidézett néhány 
olyan alkalmat, amikor személye-
sen is közel kerülhetett az erdélyi 
püspök emlékéhez, történeteket 
mesélt olyan emberek nyomán, akik 
jól ismerték Márton Áront. „Főpap-
ként is ember tudott maradni. Okos, 
finom modor jellemezte. Kiművelt, 
de egyszerű székely ember volt, 
példájával épp azt mutatva, milyen 
nemes tud lenni a parasztember. 
Szigorú püspök, de karizmatikus 
egyéniség volt, aki nem félt beszél-
ni saját gyöngeségeiről sem” – jel-
lemezte az egykori püspököt a plé-
bános.
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Bemutatkozik a KDNP Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Húsz alapszervezet és aktív jelenlét a helyi közéletben – ez jellemzi a Jász-nagykun-szolnok megyei kereszténydemokraták munkáját.

A 2014-es tisztújítás óta Baty-
tyhányi Józsefné vezeti a Keresz-
ténydemokrata Néppárt Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei szervezetét, 
munkáját a mindennapok során Ba-
csó Ernő megyei titkár és Molnár 
Sándor megyei szervező segíti. Me-
gyeszerte 20 KDNP-alapszervezet 
működik, ezek közül is kiemelke-
dőnek minősíti a megyei vezetés az 
Újszászon, Rákóczifalván és Szolno-
kon végzett munkát. További felada-
tuknak új szervezetek létrehozását, 

illetve a meglévők taglétszámának 
bővítését jelölték meg.

Mint a megyei elnöktől megtudtuk, 
megyei szinten hét KDNP-tag tevé-
kenykedik önkormányzati képviselő-
ként, míg 2 fő külső szakértőként segí-
ti a megyei önkormányzat munkáját.

Szolnok Megyei Jogú Város kép-
viselő testületének tagja a szolnoki 
alapszervezet vezetőjeként Póta Sán-
dor önkormányzati képviselő (lásd 
keretes írásunkat).

„A megyei közéletben a keresz-
ténydemokrata alapszervezetek aktí-
van részt vesznek, tartják a kapcso-

latot a választókerületi elnökökkel, 
az országgyűlési képviselőkkel, 
településük civil szervezeteivel, a  
KDNP-tagok részt vesznek a telepü-
lési rendezvényeken, megemlékezése-
ken. Azt tapasztaljuk, hogy a telepü-
lési önkormányzatok meghallgatják, 
kikérik a közéletben aktív KDNP-tagok 
és a vezetők véleményét” – tudtuk meg 
Bacsó Ernő megyei KDNP-titkártól. 
Mint a Hazánknak elmondta, a pályáza-
tok szakmai feladataiba bekapcsolódva 
is igyekeznek támogatni településük 
önkormányzatait. Példaként egy rákó-
czifalvi sikert említ: a műfüves kézilab-

dapálya megvalósítására kiírt pályáza-
ton összefogással sikerült megnyerniük 
a szükséges összeget.

Ebben az évben több országos po-
litikus is eleget tett a megyei, illetve 
helyi KDNP-szervezetek meghí-
vásának. Így Jászberényben Kövér 
Lászlót, az Országgyűlés elnökét,  
Jászapátiban  Rétvári Bencét a KDNP 
alelnökét, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma parlamenti államtitkárát, 
Szolnokon pedig Simicskó István 
honvédelmi minisztert, a KDNP al-
elnökét és Fónagy János államtitkárt 
fogadták. 

HAzánk 

„Szolnokon az országban elsők 
között alakult KDNP-alapszerve-
zet. Én 1990 tavaszán léptem be a 
pártba, de intenzív politikai mun-
kát 1994 óta végzek. Szervezetünk 
1998-ig nagyon jól működött. Ele-
inte csak önálló rendezvényeket 
szerveztünk, ahova a KDNP ve-
zetőségéből hívtuk vendégeinket. 
Később, 1994 után közös rendez-
vényeket szerveztünk a Fidesszel, 
a Független Kisgazdapárttal és az 
MDF-fel, és a választásokban is 
közösen indultunk. Ennek ered-
ményeképpen a helyi politikai élet 
színterére lépett a KDNP: szemé-
lyemben önkormányzati képvi-
selthez jutottunk, majd bizottsági 
helyeket is kaptunk” – emlékezik 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
rendszerváltás utáni hőskorára 
Póta Sándor, a párt szolnoki elnö-
ke, önkormányzati képviselője.

„1998 után megszüntettük tag-
ságunkat az ismert okok – Giczy 
Györgyék tevékenysége – miatt, 
majd a Magyar Kereszténydemok-
rata Szövetség (MKDSZ) szol-
noki alapszervezetét megalakítva 
folytattuk munkánkat. Az újszá-
szi MKDSZ-szel közösen megyei 
szervezetet alapítottunk. Folytat-
tuk a rendezvények szervezését 
és aktívan részt vettünk a városi 
programokon is” – meséli. A he-
lyi médiában is megjelenítették 
a kereszténydemokrata hangot. 
A KDNP országos működésének 
helyreállítása után Szolnokon is 
újra megalapították a városi alap-
szervezetet és a megyében további 
20 településen további szervezetek 
alapításában segédkeztek. „Jelen-
leg is jól működő kapcsolatban va-

gyunk a Fidesz szolnoki és megyei 
szervezetével, valamint a Keresz-
tény Értelmiségiek Szövetségével. 
2006 óta önálló irodával rendelke-
zünk a városközpontban, ahol havi 
rendszerességgel az aktuális kér-
déseket megbeszéljünk, valamit itt 
tartjuk a megyei szervezet rendez-
vényeit is” – mondja Póta Sándor.

A napjaink politikai életét meg-
határozó személyeket, valamint 
színészeket (pl. Eperjes Károly) 
is vendégül láttak, legutóbb pedig 
Wittner Mária és Szele György 
voltak vendégeik az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcra 60. év-
fordulójára emlékezve. 

„Jelenleg rajtam kívül még egy 
kereszténydemokrata önkormány-
zati képviselő tagja a várost vezető 
szövetség tagjaként a Közgyűlés-
nek. A városfejlesztési bizottságba 
is tudunk egy tagot delegálni” – 
számol be az aktuális helyzetről a 
városi KDNP-elnök.

Póta Sándor helyi elismertségét mu-
tatja, hogy 1994 óta kisebb megszakí-
tásokkal egyéni körzetben megvá-
lasztott képviselő. „Munkám során és 
politikai tevékenységemben mindig a 
közjót akartam és akarom szolgálni. 
Az emberek a kis jót is nagy hálával 
viszonozzák, ami erőt ad munkám 
folytatásához. Úgy gondoltam, hogy 

politikusként a fogorvos kollégáim 
és természetesen a betegeim számára 
is hasznos munkát végezhetek. Mi, 
kereszténydemokrata politikusok 
szociálisabban érzékenyek vagyunk 
és világnézetileg másképp gondolko-
dunk, mint a liberális és szocialista esz-
méken neveltek. A frakcióértekezleten 
különös hangsúllyal mondjuk el véle-
ményünket és próbáljuk a keresztény 
értékrend felé terelni a Fidesz-frakció 
elképzeléseit” – avat be a helyi politika 
kulisszatitkaiba a kereszténydemokra-
ták szolnoki vezetője. 

A Hazánk augusztusban adott 
hírt Póta Sándor kitüntetéséről. 
„Nagy meglepetés volt számom-
ra, hogy a Batthyány-Strattmann 
László-díjat megkaptam. Pár nap-
pal az átadás előtt szerzetem róla 
tudomást. Nagyon megörültem, de 
ugyanakkor újabb nagy felelőssé-
get is éreztem a díj átvétele után. 
Úgy gondolom, a 36 évi megyei 
kórházi szájsebészeti munkámat, 
a betegekhez való viszonyomat 
díjazták ezzel a kitüntetéssel. Na-
gyon jó érzés, hogy az orvos kol-
légák és a betegek köréből a mai 
napig rengeteg gratulációt kapok.” 
Orvos-szakmai és politikai tervei-
ről is faggattuk a helyi KDNP-po-
litikust. „Még egy pár évet sze-
retnék dolgozni a szájsebészeti és 
fogorvosi praxisban. Nagy hang-
súlyt fektetek a rezidensek szak-
mai képzésére, emberségre való 
nevelésre. Szeretném, ha hasonló 
gondolkodású és a szakma iránt 
elkötelezett szakember folytatná 
kórházi és rendelőintézeti munká-
mat. És amennyiben szükség lesz 
az önkormányzatban továbbra is a 
munkámra, szívesen folytatom a 
a szolnokiak javára” – válaszolta 
Póta Sándor.

HAzánk 

Póta Sándor átveszi a Batthyány-Strattmann László-díjat Balog Zoltán minisztertől

Karakteres kereszténydemokrata jelenlét  
a megyeszékhely közéletében
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Kiss Mária Rita:
A mai Európa keresztény értékei  

a 125 éves Rerum Novarum tükrében

Az 1891-ben napvilágot látott Re-
rum Novarum többszörösen korsza-
kalkotónak bizonyult a keresztény 
közélet szempontjából. A maga ko-
rában az enciklika jelentősége nem-
csak azért volt felbecsülhetetlen, 
mert gyorsan reagált a kibomló ka-
pitalista világ és polgári társadalom 
nem kívánatos jelenségeire, kijelöl-
ve benne a katolikusok cselekvési 
lehetőségeit, hanem azért is, mert 
XIII. Leó pápa ezzel a megnyilat-
kozásával egyben új műfajt is te-
remtett. Ő nyitotta meg azoknak az 
egyházi állásfoglalásoknak a sorát, 
amelyekből az azóta eltelt 125 év 
alatt folyamatosan formálódott az 
egyház társadalmi tanítása. Olyan 
fogalmakat vezetett be – például a 
szubszidiaritásét – amelyeket a vi-
lági gondolkodás is használ. A Re-
rum Novarum – miközben állást 
foglalt a kor legnagyobb társadal-
mi feszültséget okozó problémája 
kapcsán – cselekvésre ösztönzött a 
munkáskérdésben, egyúttal felve-
tette a szociális igazságosság szem-
pontjait, érvelt a közjót szolgáló 
társadalmi és állami feladatvállalás 
mellett. Az enciklika meghatáro-
zó dokumentumává vált a szociális 
kérdésről való egyházi gondolko-
dásnak, megalapozta a szolidaritás 
eszméjét. Nyomában új katolikus 
szociális mozgalmak jelentek meg, 
a meglévők pedig megerősödve ke-
rültek ki abból a vitából, ami a val-
lási szervezetek társadalmi-közéleti 
szerepvállalása körül zajlott. Olyan 
szellemi hagyományt teremtett, 
amely a modern kereszténydemok-
rácia társadalompolitikai gondolko-
dását is alapjaiban formálta.

Mészáros József, a Barankovics 
István Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke a konferenciát megnyi-
tó beszédében hangsúlyozta, hogy 
a Rerum Novarum a saját korában 
egyik legfontosabb inspirálója volt 
a keresztény közélet megerősödé-
sének. Nyomában létrejött Magyar-
országon az első keresztény párt, 
a Katolikus Néppárt, amely már a 
polgári politika játékszabályai sze-
rint kívánta védeni a vallás és az 
egyház érdekeit a parlamentben. 
Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy 
az évforduló kapcsán a múltba te-
kintésnél fontosabb feladat a jelen 
megértése, hiszen a ma élő keresz-
ténydemokraták elsősorban a jövő 

keresztény közéletének alakulásáért 
felelősek. A konferencia célja tehát 
az is volt – hogy miközben aktuali-
zálja a pápai enciklika mának szó-
ló üzenetét – választ keressen arra 
kérdésre, mit jelent ma és a jövőben 
kereszténydemokratának lenni. A 
tanácskozás létrejöttét támogató 
Európai Néppárt képviseletében 
köszöntőt mondó Hölvényi György 
EP-képviselő beszédében a „Kom-
munista Kiáltvány antitéziseként” 
aposztrofálta a Rerum Novarumot, 
majd párhuzamot vont XIII. Leó, 
XVI. Benedek és Ferenc pápa kö-
zött, akik egyházfőként gyorsan 
voltak képesek reagálni saját koruk 
aktuális kihívásaira. Arra a kérdés-
re, hogy hol a helyük a kereszté-
nyeknek a szekularizált Európában, 
az alapítvány konferenciáján külön-
böző tudományos diszciplínák felől 
érkező neves keresztény gondolko-
dók reflektáltak előadásaikban. A 
tanácskozás díszvendége Chantal 
Delsol, az önmagát liberális kon-
zervatívként meghatározó francia 
katolikus filozófus-író, a Francia 
Tudományos Akadémia tagja, a Le 
Figaro rovatvezetője volt. A köz-
gazdaságtudományt Farkas Beáta, a 
Szegedi Tudományegyetem Gazda-
ságtudományi Karának – 2011-ben 
munkásságáért a Magyar Köztár-
saság érdemkeresztjével kitünte-
tett – intézetvezetője képviselte. Őt 
követte Beran Ferenc plébános és 
erkölcsteológus, az MTA köztes-
tületi tagja, aki több kötetben pub-
likálta már az egyház társadalmi 
tanításával kapcsolatos kutatásai-
nak eredményeit. A magyar keresz-
ténydemokrata közélet szempontjait 
– ezúttal teológiai megközelítésben 
– a KDNP elnöke, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes mutatta be.

Az euróPAI 
HuMAnIzMus gyökereI 

A kereszténységBőL 
ereDnek

Chantal Delsol előadásában az 
európai identitás, az európai kultúra 
keresztény gyökereinek továbbélé-
sét mutatta ki a modern világban. 
Szerinte a kultúra egy olyan „gon-
dolati architektúra”, amely az ala-
pító elvekből kiindulva folytonosan 
újrateremtődik, s mint egy anyaméh 
a folyamatos megújulás lehetősé-
gét hordozza magában. Miközben 
minden kultúra emberközpontú, 
mindegyikben mást jelent ez az em-

berközpontúság. Az európai kultú-
ra sajátossága az igazságeszmény 
megléte, aminek például az európai 
tudomány megszületését köszön-
hetjük. A szolgaság eltörlésének 
követelését is Európában, minde-
nekelőtt vallási indíttatásból fogal-
mazták meg elsőként. A keresztény-
ség személyfogalmának köszönhető 
a minden ember egyenlő méltósá-
gának elve, ami később az emberi 
jogok irányába fejlődött tovább.  A 
zsidó-keresztény kultúra volt az, 
amely elsőként szakított a körkörös 
időszemlélettel, szülte meg az előre 
mutató idő fogalmát, amelyből vi-
szont a felvilágosodás haladáselmé-
lete táplálkozott.

mOnOPOLHeLyzetBőL 
VersenyHeLyzetBe 
került Az euróPAI 

CiViLizáCió
Ahogyan korszakhatárt jelen-

tett egykor a Rerum Novarum, 
ugyanúgy ma is új korszak határán 
állunk. Farkas Beáta szerint a ke-
resztény közéletnek a szekularizá-
ció hatásaival való szembenézésén 
túl számolni kell a napjainkra már 
napi tapasztalattá váló globalizáció 
következményeivel is. Előadásában 
közgazdasági és demográfiai ada-
tokkal bizonyította, hogy a világ-
gazdaság súlypontjában már most 
olyan eltolódások következtek be 
és várhatóak a jövőben is, amelyek 
a korábbiaknál sokkal súlyosabb 
kihívást jelentenek az euroatlanti 
civilizáció számára. Európa mo-
nopolhelyzetből versenyhelyzet-
be került és az erre adott válaszok 
sorában jelenleg még nincs élet-
képes forgatókönyv. A kialakult 
helyzetben, amikor egyre inkább 
érzékeljük, hogy a világ már nem 
Európa körül forog, a keresztények 
nem maradhatnak közömbösek, 
legfontosabb feladatuk, hogy hoz-
zájáruljanak az európai identitás 
újrafogalmazásához. Ebben a folya-
matban ragaszkodniuk kell azok-
hoz az alapelvekhez, amelyeknek 
érvényességét a történelmi tapasz-
talat már bizonyította. Empiriku-
san igazolódott, hogy a kapitaliz-
musnak nincs alternatívája, de az 
is, hogy elengedhetetlenül szükség 
van az osztó igazságosság elvének 
alkalmazására. Tény továbbá, hogy 
a sikeres társadalomszervezés alap-
ja nem az önkény, hanem a szerző-
déses kapcsolatok, a működőképes-

séget a normakövetés és joguralom, 
valamint a szubszidiaritás képes a 
leghatékonyabban biztosítani.

 
egy társADAlMI test 

részei VAgyunk
Beran Ferenc, miután vázolta a 

Rerum Novarum születésének kö-
rülményei és a mai társadalmi vi-
szonyok közti különbségeket, II. 
János Pál pápát idézte, aki a 80-as 
évek végén bevezette a „strukturá-
lis bűn” fogalmát, ezzel utalva arra, 
hogy egy olyan bűn által megsebzett 
társadalomban élünk, ahol a látha-
tatlan arcú bűnös struktúrával kell 
a keresztényeknek szembenézniük. 
Minderre a kereszténydemokrácia 
válasza csakis a szolidaritás lehet. 
XVI. Benedek továbblépve reflek-
tált az időközben a világban lezajlott 
folyamatokra. Ő már arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az önzés és hata-
lomvágy is globalizálódott, amivel 
szemben a nemzetállamok erői elég-
telenek. A „globális rossz” ellensú-
lyozására csak egy kereszténységen 
alapuló „politikai világtekintély” 
lehet egyedül képes. Az előadó sze-
rint ebben az értelmezési keretben 
szükséges újraértelmezni a szolida-
ritás, szubszidiaritás és a közjó fo-
galmát, felvállalni a kiszolgáltatott 
kisemberek érdekeinek védelmét, 
megfogalmazni a keresztény közélet 
feladatait. 

A HArmAdik Út: utóPiák 
és iLLÚziók néLküL Az 

eMBerért
Semjén Zsolt a KDNP elnökeként 

arra a kérdésre kereste a választ, 
van-e relevanciája az evangélium-
nak a hitéleten túl, vajon túlmu-
tat-e a kereszténység illetékessége 
a vallási mezőn? Előadásában 3 
különböző létrendben lévő entitás, 
az evangélium, a világ kihívásai-
ra elméleti szinten reflektáló pápai 
enciklikák és a konkrét társadalmi 
problémákra megoldási alternatí-
vákat nyújtó kereszténydemokrata 
pártprogramok közötti összefüggé-
seket mutatta be. Míg az evangélium 
érvényessége időben és térben egye-
temes, addig az enciklikák konkrét 
korukhoz kötődnek. A klasszikus 
és modern államelméletek sorából 
kiemelte az egyház társadalmi ta-
nítását, mint ami az evangéliumra 
támaszkodva egyedüliként képes a 
helyes társadalomszervezési irány 
kijelölésére.

 
BArAnkOViCs istVán ALAPítVány

A Barankovics istván Alapítvány az európai Parlament néppárti frakciójának támogatásával az idén 125 éves rerum novarum pápai enciklika tiszteletére 
rendezett konferenciát. A sapientia Hittudományi Főiskola dísztermében 2016. szeptember 29-én tartott tudományos tanácskozás koncepciója szerint nem 
elsősorban a múltba kívánt visszatekinteni, sokkal inkább a jelen kérdéseinek megválaszolásához keresett kapaszkodókat a – bátran mondhatjuk – korsza-
kalkotó pápai dokumentum tükrében. 
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Békefy Lajos:

Te tanítottál meg különbséget tenni haza és ország 
között… – Szeretlek, október, áldassék 31 napod

Lírai köszöntő az érett színek és nemzeti tanulságok ünnepes hónapjára
Érett színeid gyönyörű, lángoló 

tobzódása tavaszzsongást felülmú-
ló pompában köszönt ránk eszten-
dőről-esztendőre, lelkem, szemem 
festői októberére! Nincs még egy 
hónapja a múló időnek, naptári 
évnek, ami annyira megtelnék el-
múlás-illattal és fénylő ünnepi dá-
tumokkal, mint te, amikor élet és 
halál, remény és lehangoltság, ve-
reség és győzelem oly gazdagon, 
protestáló erővel ötvöződnék aján-
dékká számunkra. Magyarságunk-
nak és európaiságunknak, végtelen 
keleti puszták napkeleti emlékének 
és égig szárnyaltató, keresztyén 
igéknek, eszmék napnyugatának 
lelkünkben összeölelkező páratlan 
szintézise vagy te, őszelő és őszde-
lelő naptári idő. Arad október eleji 
sejtelmes hajnalaival és Trianont elő-
re megszenvedő hős tábornokaival, 
a „mégis, csak azért is’” talpraállás, 
a nemzeti szabadságvágy fájdalma-
san szép, mára győzedelmes ünnepe 
lettél október 23-mal. És páratlan 
hónapkoronádként, beteljesülésként 
ott ragyog utolsó napodon az európai 
lelki szabadság és az istenes meg-
újulás világtörténelmet formáló 500 
éves mérföldkő-dátuma, a nemzeti 
nyelveken fáklyaként felgyúló evan-
gélium világszerte szétterjedő fény-
forrása: október 31., a reformáció 
születésnapja. Lehet-e ennél pompá-
zatosabban feldíszíteni a múló időt 
eseményekkel és tanulságokkal, mint 
éppen októberben? Lehet-e az elmúl-
ást annyira a beteljesülés irányába 
fordítani, mint éppen e hóban? Le-
het-e hónapot jobban szeretni, mint 
a szivárvány-szépséggel is vetekedő 

színorgiák múló 31 napját? Meglehet, 
másoknak szebb a családi melegséget 
hozó december, amikor karácsonykor 
a kinti hideg még inkább betereli lel-
küket a meghittség jászla köré. Lehet, 
van, aki a húsvéti feltámadásos víg 
örömet, virágfakadást, locsolkodást, 
szerelempalántázást találja szebbnek, 
vagy a nyár érlelő tűzében a hűsítő ha-
bok, égi magaslatok még hófödte fris-
sítő szelű látványát, élményét. Megle-
het. Amióta eszemet tudom, s ámuló 
szívvel rá tudok csodálkozni Isten te-
remtett világára, nekem a Nagy Meny-
nyei Mester legszebb földi alkotása az 
ősz, abban is október, te vagy.

Ó, színeiddel áldó október, milyen 
mélyre vonod lelkünket, amint te-
kintetünket Arad felé vetjük! Nem 
csak a Trianonban őszi hulló fale-
véllé vált drága Erdélyünk miatt, 
hanem az ismert és ismeretlen, sza-
badságvágyú mártír-tízezrek miatt 
is, akiknek valóságos és jelképes 
értelemben is nemzeti temetőjévé 
lett a jobb sorsra érdemes kedves 
város, amire így viszont a fekete 
szín árnyéka hull lelkünkben. De a 
piros-fehér-zöld nemzeti tudat dacos 
felerősödését, a protestálni, ellenáll-
ni szükséges belső parancsát és eltö-
kéltségét is elhozza nekünk újra és 
újra az október eleji gyásznap komor 
színe. Szívemben ott kondul ilyen-
kor visszhangosan minden tábornok 
neve után az emlékezés telthangú 
nagyharangja, égig hangzón és Bé-
csig, Szentpétervárig, Bukarestig 
rezegtetve a levegőben a veszteség 
és a tragikus kivégzés fájdalmas és 
igazságtalan emlékét, a Habsburg 
hatalom önzésének, különös elret-

tentés-pszichológiájának brutalitá-
sát, amikor az osztrák császári sas 
címeres csőre magyar vércseppek-
kel színeződött. De hozza nemzeti 
sebünkre gyógyírként Damjanich 
tábornok akasztás előtti hajnali imá-
ját is kedveséért, meg Aradért és a 
hazáért. És magam előtt látom Baló 
Béni aradi református lelkész bal-
sorstól meghajolt alakját, amint az 
utolsó éjszakán a Biblia vigasztalá-
sával kopogtat be palástosan a nagy 
égi zarándoklat előtt állók cellájába, 
hogy emberi szót, isteni vigasztaló 
erőt cseppentsen a közelgő halál foj-
togatását érző lelkekbe. És eszembe 
jutnak Pöltenberg tábornok szavai 
arról, hogy micsoda furcsa zarán-
doklat indul a magyarok ügyéért az 
Úristen elé, a vértanúk többnemzeti-
ségű kis seregével. És nevek jönnek 
elém, német és szláv, magyar hon-
védtábornokoké, akiknek a magyar 
szabadság egyetemes üggyé lett, 
sorsukat meghatározó értelemmé, 
küldetéssé, önkéntes vállalássá a lát-
szólagos értelmetlen bukás ellenére 
is. Vallásuktól függetlenül protes-
tánsok voltak ők lelkük legmélyéig, 
hiszen megalkuvás nélkül harcol-
tak, tiltakoztak az önkényuralom, 
az idegen befolyás, a szabadságtól 
való megfosztottság ellen. Így lettek 
ők európaian magyarok, a szabad-
ság egyetemes kincsének védelme-
ző katonái, főtisztjei. Kifejezték, 
megjelenítették magyar földön azt 
is, hogy idegen szülőföldjük szabad-
ságának is bajívóivá váltak hazánk-
ban: a szerb, lengyel, horvát, német 
nemzeti függetlenség és szabadság 
aradi előfutárai. Micsoda színek ke-

veredtek oda a drámai fekete mellé! 
Sárga és kék, fehér és piros, amint 
e nemzetek zászlainak színei máig 
jelzik ezt a 48-49-es szabadságsze-
rető és bajívó szövetséget. Szeretlek, 
október, Arad minden kimondott és 
kimondatlan, magyar és európai ta-
nulságáért!

És szeretem ezt a hónapot októ-
ber 23. előbb tragikus, földre vert, 
majd győzelmesen égre szálló, célba 
jutott, drága forradalmáért. Nemze-
ti büszkeségünk és önbecsülésünk 
vérfürdős, golyózáporban, akasztó-
fák alatt és megtorló börtönökben, 
Recskekkel, s a megtorló, idegen 
jöttmentek által megkínzott, mégis a 
rémuralom ellenére is életre edzett, 
főnixmadaras, vérfoltosan is fehérlő 
tisztaságáért. Mert október 23-ban 
fény és árnyék, a 301-es parcella rafi-
nált és pőrére vetkőztető, gyilkos ha-
talmi cinizmust leleplező döbbenete 
mellett felragyog a soha meg nem al-
kuvók nagyszerű láthatatlan serege. 
A magyar Krisztus-Bárányos menet, 
akik az évtizedek hazugság és meg-
alkuvás sivatagában is elrabolhatat-
lan reménységzászló alatt végezték 
munkájukat. S megélték vagy nem, 
de nem adták fel a változás hitét, s 
az igazság napjának felkeltébe ve-
tett reményüket. Legyenek áldottak 
e küzdelem nevesíthető és névtelen 
katonái, munkásai, nagyszüleink 
és szüleink, akik minden filléres 
és olcsó gulyás-, és söralkukínálat 
ellenére megélték: az igazság nem 
adható, nem vehető valóság, legke-
vésbé ilyen átlátszó, ócsitott vagy 
nagyon is szervezett módon próbál-
kozó politikai üzérkedéssel, amint 

A Rerum Novarum korában a 
korlátlan liberalizmusnak a piac 
mindenhatóságába vetett „láthatat-
lan kéz” utópiája ugyanúgy illúzió-
nak bizonyult, mint a kommunista 
emberkép pesszimizmusa, mely 
egy negatív emberképből kiindul-
va az emberre csak mint egy gé-
pezet csavarjára tekintett és teljes 
átformálását tűzte ki célul. A ke-
resztények tudják, hogy az ember 
Isten képmására teremtett lény, 
amelyet nem erőszakkal megfor-
málni kell, ahogyan azt a kom-
munisták képzelték. De tudván az 
eredendő bűnről, illúziók nélkül 
belátják azt is, hogy szükség van 
jó társadalmi struktúrákra és a ne-

velésre. A kereszténydemokraták 
a szélsőséges liberalizmussal és 
a kommunizmussal polemizálva, 
ámde mindkettő értékeit egyben el 
is ismerve mutatnak fel életképes 
alternatívát. Semjén Zsolt példa-
ként a keresztény elvek pártpoli-
tikai szinten történő érvényesíté-
sére a családtámogatási program 
részeként megjelenő családi jöve-
delemadózás rendszerét említette, 
amely kereszténydemokrata társa-
dalomszemlélet szellemiségét tük-
rözi, kifejezve, hogy a társadalom 
számunkra nemcsak személyek, 
hanem strukturált közösségek hal-
maza is, és amelyben kiemelt helye 
van a családnak.  

keresztény innOVáCió 
A MegrenDült 

IDentItások koráBAn
A konferencia, miközben felidéz-

te az egyház szociális alapelveit, 
jövőorientált szemléletével egyben 
azt is üzente, itt az ideje a Rerum 
Novarum újragondolásának. Annak, 
hogy korunk új jelenségeit a társa-
dalmi tanítás fényében értelmezzük 
és kimunkáljuk a problémamegoldás 
kereszténydemokrata alternatíváit. 
A globalizáció ma már napi szinten 
érzékelhető hatásai, az erőviszonyok 
és Európa világban betöltött pozíci-
ójának megváltozása, a társadalom 
kiszolgáltatottjaival való szolidari-
tás vállalása, az európai önazonos-

ság vitatott kérdései a keresztény ér-
telmiség előtt álló olyan kihívások, 
amely mellett senki nem mehet el 
reflexió nélkül. Az alapelvek idő-
ről-időre történő aktualizálásának 
készsége minden eszme életképes-
ségének elengedhetetlen feltétele. A 
Barankovics István Alapítvány kon-
ferenciája ehhez a megújulási folya-
mathoz adott inspirációt.

Az írás elsőként a Barankovics  
István Alapítvány honlapján jelent 
meg.

További részletek: 
www.barankovics.hu
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évtizedeken át próbálták azt alku és 
megalkuvás tárgyává tenni. Legyen 
áldott az első, kopjafákat áldó, csí-
pős szelű novemberi délután, este 
emléke 1989-ben ott, a rákoskeresz-
túri temető messzi végében, az esti 
homályban kigyúló kegyeletgyer-
tyák remegő ragyogása a 298-299-
es és a 301-es parcellákban, meg a 
Hősök terén először mondott imák 
és emlékező szavak térdre eresz-
kedése a hősök, s a történelem Ura 
előtt. Köszönöm, Uram, hogy ott én 
is áldhattam, én is imádkozhattam 
szolgatársaimmal együtt. Micsoda 
tanúságtétel volt az a szabadságról, 
s annak óriási, csak életekkel kife-
jezhető értékéről, nem pedig áráról, 
amikor a csontokat és lelkeket bed-
rótozó kommunista hatalom rette-
netének megismerése nyomán eljött 
a méltó nemzeti végtisztesség tétel 
napja! Szeretlek október, didergető 
félhomályaiddal, s az igazság apró 
gyertyácskái ezreinek világossággá 
egyesülő összetartó erejéért, mert 
ezt is te adtad nekünk! 

Ó, emberi érzések, gondolatok 
ezerszínű hava, te tanítottál meg 
különbséget tenni HAZA és OR-
SZÁG között, amikor messzi tájakig 
életükért futó honfiak, hány és hány 
emigrációs hullámban 1000 évünk 
alatt országot hagytak maguk mö-
gött, de hazát soha. Mert a haza és 

szívük egy volt. Amikor ordas erők 
országot foglaltak, de hazát nem 
vehettek el tőlünk. Mikor tatár, tö-
rök, osztrák, német, orosz dúlás, 
titkos és nyílt ellenség országjárása 
közben és ellenére tiporhatatlan és 
elfoglalhatatlan maradt eleinkben 
a hon, a haza. És te oltottad belénk 
azt a kimondhatatlan érzést, hogy 
amikor országot, élén árulókkal és 
idegen bérencekkel, nagyon nem le-
hetett szeretni, és az ország sem sze-
rette fiait-lányait, sőt inkább akarta 
volna meg nem szülten, és kiutáltan 
hontalanná tenni őket – a halálba 
űzők, a honszerelem-gyilkosok, a 
magyartalanítók ellenére, hősies 
konoksággal ők, a hű milliók még-
is maradtak. Maradtunk e földön, 
mert a haza életmágnese mindennél 
erősebb volt, s itt tartott e könny-, és 
véráztatta, mégis milliónyi emelke-
dett pillanatot és pillantást szülő tá-
jon. Te hazát szerettető, sorstalanító 
erőkkel dacoltató, vérünkbe protes-
tálást oltó, áldozatos és fényes győ-
zelmek hónapja, áldassék 31 napod.

Mindezeket megkoronázó módon 
pedig, a csúcson, mintegy Isten elé 
emelő módon fénylik fel e hónap vé-
gén október 31. Amikor magyarként, 
keresztyénként, reformátusként, 
protestánsként azt élem, éljük át, 
hogy a legnagyobb lelki forradalom, 
a megigazulás, az igazi szabadság 

győzelmes fénye ama október 31-i 
első „Lux lucet in tenebris” (A vilá-
gosság a sötétségben fénylik) pilla-
natának fényözönével vonja be, érté-
keli át, emeli fel európai horizontra 
Aradot és Budapestet, október 6-át 
és 23-át, s mindazokat, akikre emlé-
keztetnek ezek a kivételes dátumok. 
És még sokkal többet is árasztott 
szerteszét e gyönyörű nap, az isteni 
igazság naptámadata! Wittenberg és 
Genf, Luther egyházújító 95 tétele, 
Kálvin rendszerező elméje, Zwingli 
bibliás lokálpatriotizmusa, Melan-
chthon Európát tanító szelíd bölcses-
sége, Méliusz Juhász Péter, Apáczai 
Csere János szellemi születésnapja, 
s a világprotestantizmus 2017-re is-
mét reformálós világeseménnyé erő-
södő, egyetemes emberi, egyházi, 
társadalmi megújulást ajándékozó, 
megszentelt dátuma. Amikor lel-
künkben újra felzengenek a „Teben-
ned bíztunk…” és az „Erős vár a mi 
Istenünk” lelki himnuszainak milli-
ók által énekelt dallamai, s újra meg-
ízleljük édes anyanyelvünk Károlis 
zamatait a szatmári, erdélyies drága 
magyar nyelv mindmáig ihlető erejé-
ben. Amikor hit és tudomány, temp-
lom és iskola magyar-honi egységét 
ünnepeljük, s a kátés hitű kálvinista 
magyarság nemzetformáló erejéért 
adunk hálát. A történelmet formáló 
Istennek köszönjük meg Bocskai és 

Báthori, Bethlen és Lorántffy Zsu-
zsanna, Petrőcz Kata Szidónia és 
Árva Bethlen Kata, Tisza István és 
Tildy Zoltán egyházi elkötelezett-
ségű, egész nemzetben gondolkodó 
és imádkozó szívét, Áprily és Jé-
kely, de Sütő és Kányádi, Németh 
László és Arany János, Kölcsey és 
Kisfaludy, s megannyi nyelvápoló, 
nemzetcsinosító páratlanul magyar 
honfitársunkat. Meg a Bolyaiak és 
mások, sokak tudományát, a honi tu-
domány, gazdaság, ipar fejlesztésé-
ben kiemelkedő, felsorolhatatlanul 
számos nemzeti kiválóságot. És a 
nemzet kovászaként megőrzött Bib-
liát is ilyenkor köszönjük meg az égi 
Kijelentőnek, melynek sorai lelki 
aranyláncként, nem csak aranymon-
dásokként fűzik össze kárpát-me-
dencei népünket, s nemzeti létünk 
alá az oltalmazó, megtartó lelki vé-
dőhálót feszítik ki. Igen, gyönyörű 
aranyló-piros, ezerárnyalatú fényé-
vel a legszebb balatoni és királyhá-
gói naplementéket is felülmúló szép-
séggel ragyogják be személyes és 
nemzeti sorsunk egét és mélységeit 
ezek a nevek, a magyar protestantiz-
mus hajnalcsillagai. És ez a dátum: 
október 31.

A szerző a KDNP Protestáns Műhely 
külügyi titkára

A KDNP PM éves közgyűlésére a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Golopon 2016. 
szeptember 23-25. között került sor. A közgyű-
lésen az ország minden részéből vettek részt 
küldöttek, de különösen is a keleti országrész-
ből. Fontos előadások hangzottak el a migráció 
aktuális kérdéseiről, a klímavédelemről és a 
környezet védelméről (teremtésvédelem), me-
lyet követően a küldöttek egyhangúlag támo-
gatták az október 2-i szavazáson való részvé-
telt, továbbá a reformáció 500 éves évfordulója 
során megszervezésre kerülő alkalmak tervét. 

A hétvége során spirituális és tematikus előa-
dások voltak. Szalay László Pál református lel-
kipásztor – a hazai ökogyülekezeti mozgalom 
egyik megalapítója – igehirdetéssel, vetített ké-
pes előadással szolgált. A lelkész szólt a gyü-
lekezeti szintű és az országos teremtésvédelmi 
egyházi mozgalom kialakulásáról, nemzetközi 
kapcsolataikról, sokrétű hazai tevékenységük-
ről, főként a fiatalok környezettudatos magatar-
tását formáló akciókról.

Békefy Lajos, a KDNP Protestáns Műhely 
külügyi titkára, világvallás-kutató képes pre-
zentációjában részletesen szólt napjaink égető 
kérdésköréről, ilyen fogalmak köré felfűzött 

előadásában:  Migrópa, Eurábia, álmigráció. 15 
pontos nyilatkozatát, amely október 2. (kötelező 
kvóta ügyben tartandó népszavazás) ügyében 
egyértelmű érvekkel a „nem” mellett érvelt, a 
Protestáns Műhely egyöntetűen támogatta.

A hivatalos közgyűlés keretében Birkás An-
tal elnök ismertette a Műhely elmúlt közgyűlés 
óta végzett munkáját, a növekedést (új közös-
ségek, helyi szervezetek megalakulását) konk-
rét tényekkel támasztotta alá; összefoglalta a 
2016-os év legfontosabb programjait is. Botos 
Attila régióelnököt kiemelkedő térségi szer-
vezői munkájának elismeréseként – a Műhely 
teljes tagsága nevében – oklevéllel köszöntötte.

Éves közgyűlést tartott a KDNP Protestáns Műhely
kdnP.Hu

A keresztény civil szervezetek évente kétszer tartanak fórumot a parlament Felsőházi termében, ahol különböző témaköröket vitatnak meg. 

A következő ülés 
2016. november 11-én, pénteken, 10-14 óra között lesz

szomszédságpolitika – elvek és aktualitások témakörben.

Az előadók között lesz  – többek között – Harrach Péter, kiss gy. Csaba, kalmár Ferenc, surján László,  
Hoffmann rózsa, käfer istván, kacsó András és ury ágnes, gaal gergely.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni a csapodi.fruzsina@parlament.hu címen, 
vagy a 441-5413 telefonszámon lehet munkaidőben, név és személyiigazolvány-szám megadásával.

FELHÍVÁS
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HAZÁNKAZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

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

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A Demokrata Néppárt képviselői a vidék forradalmában

Az 1956-os forradalom idején 
a Demokrata Néppárt hivatalosan 
csak Nagy Imre miniszterelnöknek 
az 1956. október 30-i, a többpárt-
rendszer engedélyezéséről szóló 
bejelentése után újította fel műkö-
dését. A párt korábbi képviselői 
azonban már az ország több pontján 
ezt megelőzően tagjai lettek a meg-
alakuló ideiglenes forradalmi bi-
zottságoknak, a régi közigazgatási 
rendszert felváltó forradalmi helyi 
szervezeteknek. Megválasztásuk 
többek között azt jelezte, hogy po-
litikai múltjuk miatt is munka- és 
lakókörnyezetük szemében tovább-
ra is politikai tekintéllyel bírtak, a 
forrongó környezetben a helyzet 
konszolidálására alkalmas, vezető 
és koordináló szerepre méltó, meg-
becsült személyeknek ítélték őket.

Kaposvárott 1956. október 27-én 
alakult meg a Vas- és Fémipari Kom-
binát ideiglenes munkástanácsa. A 
testületbe Gábriel János is bekerült, 
akit demokrata néppárti képviselői 
mandátuma után ellenzéki politi-
zálása miatt a kiépülő sztálinista 
helyi hatalom kisiparának elveszté-
sével büntette. Ellehetetlenül anyagi 
helyzetét a kombinát festőrészlegé-
ben 1952-ben kapott szerény meg-
élhetési lehetőség konszolidálta. A 
helyi közösség megbecsülését jelez-
te a vállalati önigazgatási szervbe 
való választása. 1956. október 29-
én a megalakított Somogy Megyei 
Nemzeti Tanács elnökévé is válasz-
tották. Vezetői tevékenysége alatt 
mindvégig a forradalmi vívmányok 
megőrzésén tevékenykedett. 1956. 
november 7-én a megyeszékhelyet 
megszálló szovjet csapatok letartóz-
tatták és a Szovjetunióba hurcolták, 

decemberben került haza. 1957. ja-
nuárban szabadult, egy év elteltével 
„szervezkedés egy koncepciós ala-
pú perben” címén két évre ítélték.

Zala megyében 1956 októberé-
ben a jelentős demokrata néppárti 
politikai múlttal rendelkező Hor-
váth Ferenc korábbi politikai ül-
döztetése dacára vállalt aktív köz-
életi szerepet. Szűkebb lakóhelyén, 
Zalaszentgróton kapcsolódott be a 
forradalmi szervek működésébe. 
Közismertsége és tekintélye miatt 
1956. október 28-án beválasztották 
a Zalaszentgróti Ideiglenes Járási 
Nemzeti Bizottságba is, majd a tes-
tület megválasztott elnökeként jelen 
volt a megyei forradalmi bizottság 
ülésein. Az egypártrendszer hivata-
los megszüntetése után, az ország-
ban szinte egyedüliként újjászerve-
ződött demokrata néppárti megyei 
szervezet tisztikarában is feladatot 

vállalt. 1956. november 1-jén a DNP 
Zala megyei ideiglenes megyei és 
városi és szervezet társelnökének 
jelölték. A forradalom leverése 
után, 1957 tavaszán letartóztatták 
és a népi demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló mozgalom 
vezetése vádjával 12 éves börtön-
büntetésre ítélték.

Pécsett a börtönből frissen sza-
badult Matheovits Ferenc vett részt 
azon az 1956. október 31-én meg-
rendezett értelmiségi tanácskozá-
son, amelyen a munkástanácsok 
aktív támogatására megalakult az 
értelmiségi forradalmi bizottság, 
amelyben a volt demokrata néppárti 
képviselőt a jogászok képviseleté-
ben választották meg.

Felsorolásunkban csak az eddig 
ismert példákból válogattunk, a 
teljességre törekvés érdekében 
további kutatások folytatunk.

szABó róBert – BArAnkOViCs.Hu

A forradalom napjai Budapesten – még sosem látott képekben

Így látta a forradalom napjait 60 éve a fővárosban Váli József 
budapesti gépészmérnök. A még soha, sehol nem publikált 
képekkel adózik a Hazánk szerkesztősége 1956 hőseinek és 
áldozatainak emléke előtt.
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