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Ez a sírás órájaMagyarország helye egyértelmű

– Folytatás a 3. oldalon –

Februártól csökkennek 
a devizahitel törlesztőrészletek

A választási megállapodás
biztosítja a keresztény
értékrend képviseletét 

a közéletben

Ferenc pápa a goríciai Redipuglia ka-
tonai emlékhelyen szeptember 13-án
szentmisét mutatott be valamennyi há-
ború áldozatáért. Fiúi, testvéri, atyai
szívvel kérem nektek, és mindannyi-
unk számára a szív megtérését: térjen
át a „Mit érdekel engem?”-ből a sí-
rásra. A „hiábavaló öldöklés” minden
elesettjéért, a háború őrületének összes
áldozatáért, minden időben. Az embe-
riségnek sírásra van szüksége, és ez a
sírás órája – mondta a Szentatya.

Magyarország helye a nyugati szövetségi rendszeren belül nem képezi vita
tárgyát, „de a kormány nem követi azt a külpolitikát, amely szerint min-
den külpolitikai kérdés középpontjába az értékkérdéseket kell állítani”.
Józan ésszel és bátorsággal kell képviselni külföldön a magyar intézkedé-
seket, és mindent meg kell tenni azért, hogy minél több befektető érkez-
zen Magyarországra – jelölte meg a nagykövetek feladatát Orbán Viktor
miniszterelnök a külképviseleti vezetők értekezletén augusztus 25-én.

A Kereszténydemokrata Néppárt szá-
mára a Fidesz-KDNP szövetség épsége
és ereje volt a legfontosabb az önkor-
mányzati jelöltállítás során – mondta
Harrach Péter frakcióvezetője augusz-
tus 25-én sajtótájékoztatón. Hangsú-
lyozta: pártja a négy évvel ezelőttinél
több olyan polgármester- és képviselő-
jelöltet indít – a nagyobb városokban
kilenc polgármesterjelöltet -, akik a Fi-
desz-KDNP közös jelöltjei, ugyanak-
kor kevesebb önálló indulójuk van az
őszi helyhatósági választáson.

– Folytatás a 7. oldalon –

– Folytatás a 9. oldalon –

Ferenc pápa homíliája:
Miután megszemléltem e térség szép

vidékét, ahol férfiak és nők dolgoznak,
hogy eltartsák családjukat, ahol gyer-
mekek játszanak és idősek álmodoznak –
itt, ezen a helyen, közel a temetőhöz,
csak azt mondhatom: a háború őrültség.

Mialatt Isten folytatja teremtését, és
nekünk, embereknek az a hivatásunk,
hogy együttműködjünk művével, a há-
ború pusztít. Lerombolja Isten legszebb
teremtményét is: az emberi lényt. A há-
ború mindent felborít, a testvérek közötti
köteléket is. A háború őrültség, fejlődési
terve a pusztítás: a pusztításon keresztül
akarja kifejleszteni önmagát!

A kapzsiság, az intolerancia, a hata-
lomvágy olyan mozgatórugók, amelyek
háborús döntésre sarkallnak, és ezeket az
indokokat gyakran egy ideológiával iga-
zolják; de előbb ott van a szenvedély, ott
van az eltorzult indíttatás. Az ideológia
egy igazolás, de amikor nincs ideológia,
akkor ott van Káin válasza: „Mit érdekel
engem a testvérem?”, „Talán őrzője va-
gyok testvéremnek?” (Ter 4,9). A háború
nem tesz különbséget senki között: se
idősek, se gyermekek, se anyukák, se
apukák között… „Mit érdekel engem?”

Harrach Péter kijelentette: a keresz-
ténydemokraták fegyelmezetten, a célo-
kat szem előtt tartva kötöttek szövetséget.
Elmondta azt is: az egyeztetéseken első-
sorban a választókerületi elnökök vettek
részt, de ahol helyben nem született meg-
egyezés – kevesebb, mint tíz helyen –,
ott pártelnöki szintű döntés született.

A frakcióvezető hangsúlyozta: a
KDNP világnézeti pártként elvi kérdé-
sekben nem köt kompromisszumot, és
olyan megállapodásra törekedtek,
amely biztosítja a keresztény értékrend
képviseletét a közéletben. Megjegyezte:
mind a pártján, mind a szövetségen be-
lüli nézeteltérések vagy személyes am-
bíciók az önkormányzati választásokra
való felkészülés során is okoztak fe-
szültséget, ezeket azonban képesek vol-
tak kezelni, szövetségük stabil.

A Külgazdasági és Külügyminisz-
térium (KKM) idei külképviselet-ve-
zetői értekezletén a miniszterelnök
hangsúlyozta, politikai stabilitás, foly-
tatódó reformok, továbbá a gazdasági
növekedés azon korszaka, amely a

leggyorsabban bővülő európai uniós
államok közé emeli majd Magyaror-
szágot. Mint fogalmazott, „egy tartal-
mában sikeres négyéves kormányzás
után vagyunk”, amit elsősorban azzal
példázott, hogy Magyarország kikerült
a túlzottdeficit-eljárás alól.

FORRÁS: KDNP.HU, MAGYAR KURÍR,
VATIKÁNI RÁDIÓ

A devizahiteles törlesztőrészletek jövő februártól csökkenhetnek az elszámo-
lási törvény nyomán. A törlesztőrészletek 25-30 százalékkal lehetnek keveseb-
bek – közölte Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője szeptember 12-én
sajtótájékoztatón, amelyen a Fidesz-KDNP tapolcai évadnyitó frakcióülésének
döntéseiről számolt be. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: pol-
gárellenes gyakorlat volt, amikor szabadjára engedték a bankok profitéhségét.

A Fidesz frakcióvezetője a tájékozta-
tón ismertette a bankok elszámoltatásá-
nak menetrendjét. Eszerint benyújtják a
törvényjavaslatot a parlamentnek, amely
szeptember 24-én szavaz róla. A 400 érin-
tett pénzintézetnek minden deviza- és fo-
rinthitellel el kell számolnia, ami összesen
mintegy 1,3 millió családot – nagyság-
rendileg 680 ezer deviza- és 650 ezer fo-
rintalapú hitelt – érint – ismertette.
Elsőként a devizahitelesek esetében szá-
molnak el. A nem perelő bankoknak
2015. január 15-29. között kell elkülde-
niük ügyfeleiknek az elszámolást, a pe-
relő pénzintézeteknek február 14-28.
között. Előbbi devizahiteles ügyfeleknek

februártól, utóbbiaknak már-
ciustól csökkennek a törlesz-
tőrészletei – tájékoztatott. A
forinthiteleseknél 2015. ja-
nuár 5-12. közé esik majd a
perindítás időszaka – közölte
Rogán Antal.

Az elszámolási törvény
alapján a bankoknak vissza
kell térniük a tisztességes
kamatszintre, egyúttal a jog-
szabály kamatemelési mora-

tóriumot vezet be legkésőbb 2016.
április 30-ig – közölte Rogán Antal.

Tájékoztatása szerint azoknál az
ügyfeleknél, akiknek még élő szerző-
désük van, úgy számolnak el, hogy a
banknak a tisztességtelenül elvett
pénzösszegeket úgy kell kezelnie,
mintha azzal az ügyfél előtörlesztett
volna. Emellett vissza kell térni a szer-
ződéskori kamatszintre, hiszen ez je-
lenti azt, hogy tisztességtelenek az
egyoldalú kamatemelések – mondta
Rogán Antal. A kamatemelési morató-
rium értelmében pénzügyi intézmény
egyoldalú kamat-, költség- vagy díj-
emelésre nem lesz jogosult.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

– Folytatás a 3. oldalon –
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Tehát, ha bárki ezt a térséget fenyegeti,
egy nagyon világos haditerv szerint fog-
juk elhárítani ezeket a fenyegetéseket” –
jelentette ki a kormányfő.

„Mindenki növelni fogja katonai kia-
dásait, új eszközöket is beszerzünk.
NATO-csapatok jelennek meg Közép-
Európa térségében” – mondta. Kitért
arra, hogy Magyarország jelentősen
megerősíti a stratégiai szállítógépek bá-
zisául szolgáló pápai repülőteret, vala-
mint magyar katonák részt fognak venni
a balti államok területén hamarosan
megtartandó hadgyakorlaton.

A katonai kiadások növelését illetően a
kormányfő emlékeztetett arra: Magyaror-
szág már korábban bejelentette, hogy lé-
pésről lépésre növeli biztonsági kiadásait.

Most azt vállalta az ország, hogy ezt a
tervet fel fogja gyorsítani, hogy milyen
mértékig, a magyar parlamentnek kell
majd eldöntenie – tette hozzá.

A legfontosabb döntésnek ugyanakkor
azt nevezte a miniszterelnök, hogy a
NATO eddigi elvont, általános biztonsági
garanciáját most – úgymond – lefordítot-
ták a konkrétumok nyelvére. Ez azt je-
lenti, hogy a térség minden egyes érintett
országa elkészíti az év végéig azokat a ka-

tonai terveket, amelyek abban az esetben
lépnek életbe, ha közvetlen katonai fe-
nyegetés érné ezeket az országokat.

Ezzel a döntéssel Orbán Viktor értéke-
lése szerint jelentősen megerősödött a
NATO keleti szárnya, illetve Közép-Eu-
rópa, valamint jelentősen megnőtt a tér-
ségben élő emberek biztonsága. Az
ukrajnai helyzettel, illetve Oroszor-
szággal kapcsolatban Orbán Viktor 
kiemelte: a szankciók nem jók Ma-
gyarországnak, azok helyett tárgya-
lásos megoldásra, megegyezésre van
szükség. Az ország biztonsága azon-
ban más kérdés, független a mostani

eseményektől – tette hozzá. Ezt a biz-
tonságot meg kell erősíteni, amihez az
apropót a mostani események adják
ugyan, de ezt már korábban is meg kel-
lett volna tenni – mondta Orbán Viktor.
A mulasztást szerinte az okozta, hogy
„nem volt fenyegetettség, ami kivál-
totta volna ezt a munkát”.

Azzal kapcsolatban, hogy az orosz
média harckocsik Ukrajnának való szál-
lításával vádolta meg Magyarországot,
Orbán Viktor közölte: jelentést kért a hon-
védelmi minisztertől, és a jelentésből az
derült ki, hogy „Magyarország nem szál-
lít harcjárműveket sehova”.

Magyarország biztonságát növeli a NATO
Magyarország biztonságát növeli a NATO-csúcson született valamennyi döntés – jelentette ki a miniszterelnök szeptember 5-én Newportban, az észak-at-
lanti szövetség csúcstalálkozójának helyszínén. Orbán Viktor elmondta: Magyarország, csakúgy, mint a szövetség többi állama, növelni fogja katonai kia-
dásait. A miniszterelnök rámutatott arra, hogy a csúcstalálkozó résztvevői a NATO eddigi elvont biztonsági garanciáit lefordították a konkrétumok nyelvére.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Havasi Bertalan elmondta: Semjén
Zsolt Joseph Zerey melkita érseket, Melki
Murad szír ortodox érseket, Pierre Melki
szír katolikus püspököt, Gossan Aljanian
örmény ortodox püspöki helynököt, Geb-
rewold Berhane etióp ortodox püspöki
helynököt és Sobhy Makhoul maronita
érsekségi titkárt fogadta.

A találkozó szerves része annak a po-
litikának, amellyel Magyarország kormá-
nya a közel-keleti, azon belül a szentföldi
keresztény egyházak és híveik megóvá-
sáért és fennmaradásáért kiáll – mutatott
rá Havasi Bertalan, hangsúlyozva: a há-

borúkkal és kirekesztő ideológiákkal ül-
dözött keresztény közösségek mindig szá-
míthatnak Magyarország és a magyar nép
szolidaritására.

Elmondta, a keleti egyházak Buda-
pestre látogató vezetői elismeréssel fo-
gadták a magyar kormány elkötelezett és
sokrétű támogatását szülőföldjükön ma-
radásukhoz és szolgálatuk folytatásához.
Jelképesnek találták, hogy látogatásukra
államalapító királyunk, a keleti egyházak-
ban is szentként tisztelt Szent István ün-
nepén kerül sor, amely örökségének
továbbélését bizonyítja – jegyezte meg
Havasi Bertalan.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormányfő rámutatott: vita van
arról, hogy a szankciók beváltották-e
a hozzájuk fűzött reményeket, s kie-
melte, hogy ehhez „tudnunk kellene,
mik is voltak pontosan a hozzájuk fű-
zött remények”. Orbán Viktor el-
mondta, hogy voltak, akik úgy vélték:
a szankciók eredményre fognak ve-
zetni, és voltak mások, köztük ő maga
is, akik szerint nem.

„Az én álláspontom az, hogy a
szankciós politika eddig nem volt sike-
res, és önbecsapás azt állítani, hogy
igen, és elegendő ezt folytatni, és az
majd megoldja a válságot” – húzta alá a
miniszterelnök, aki szerint egy katonai
konfliktust nem lehet szankciókkal
megoldani, csak katonai erővel vagy
tárgyalással, ám előbbit, szerinte helye-

sen mindenki kizárja, ezért csak a tár-
gyalásos rendezés vezethet eredményre.

„Magyarország a békében érde-
kelt” – jelentette ki a miniszterelnök,
kifejtve, hogy Magyarország számára
a béke és a nyugalom a legfontosabb,
valamint az, hogy a szomszédos or-
szágokban, így Ukrajnában is béke,
nyugalom és kiszámíthatóság legyen a
mostani, növekvő veszéllyel és fenye-
getéssel szemben.

Újságírói kérdésre, miszerint elfo-
gadható lenne-e Magyarország szá-
mára, hogy Federica Mogherini
legyen az Európai Unió új külügyi fő-
képviselője, Herman Van Rompuyt
pedig a lengyel Donald Tusk váltsa az
Európai Tanács élén, a kormányfő azt
mondta: az ésszerű megoldások híve,
és ez ésszerű megoldásnak tűnik.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt hivatalában fogadta augusztus 19-én az Eucharisztikus Szimfó-
nia című egyházi zenemű magyarországi előadására hazánkba érkezett szent-
földi vendégeket, akik hat keresztény egyház képviseletében vettek részt a
budapesti bemutatón a Szent István-bazilikában – tájékoztatott a Miniszter-
elnöki Sajtóiroda vezetője. A találkozó szerves része annak a politikának,
amellyel Magyarország kormánya a szentföldi keresztényekért kiáll.

Önbecsapás azt állítani, hogy az Európai Unió szankciós politikája Oroszor-
szággal szemben sikeres, hogy ennek folytatása elegendő, és meg fogja oldani a
konfliktust – jelentette ki augusztus 30-án az Európai Unió állam- illetve kor-
mányfőinek rendkívüli csúcstalálkozójára érkezve Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő úgy véli: a konfliktust tárgyalásos úton lehet megoldani, a csúcsta-
lálkozó pedig a jelenlegi politika áttekintésével és korrekciójával fog foglalkozni.

Az üldözött keresztény közösségek
mindig számíthatnak Magyarországra

Önmagát csapja be az Unió

Orbán Viktor megerősítette, hogy
Magyarország támogat minden olyan
megoldást, amely garantálja e keresz-
tény közösség létét és jövőjét.

Jelentések szerint az otthonukból
elmenekülő keresztények száma elér-
heti akár a közösségük lélekszámának
a negyedét. A helyzet napról napra
tarthatatlanabb. Az Európai Uniónak
azonnal határozott politikai választ
kell adnia a fejleményekre, meg kell

akadályoznia az észak-iraki kereszté-
nyek elleni népirtást – szögezi le
Orbán Viktor levelében.

A kormányfő felidézi, hogy az
(uniós kormány- és államfőket tömö-
rítő) Európai Tanács már kifejezte az
Európai Unió aggodalmát a közel-ke-
leti kisebbségek helyzete miatt, és fel-
idézi, hogy ő maga többször felvetette
az unió közös felelősségét a keresz-
tény közösségek megvédésében, leg-
utóbb akkor, amikor a szíriai helyzetet
vitatták meg az Európai Tanácsban.

Sürgősen fel kell lépni 
a keresztények védelmében

A magyar kormányt mélységes aggodalommal tölti el az a kegyetlen erő-
szak, amely már létében fenyegeti az iraki keresztény közösséget. A hely-
zet napról napra tarthatatlanabb, és erre az Európai Uniónak határozott
politikai választ kell adnia – írta Orbán Viktor az Európai Tanács elnö-
kének küldött levelében augusztus 12-én. Havasi Bertalan közölte: a kor-
mányfő arra kéri Herman van Rompuyt, hogy vegye az Európai Tanács
következő tanácskozása napirendjére az iraki keresztények helyzetét.

FORRÁS: MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt sajnálattal tapasztalja, hogy a magyar balol-
dali képviselők az Európai Parlamentben ott folytatják, ahol az előző ciklusban ab-
bahagyták. Óriási felelősség terheli őket, mivel belpolitikai indíttatású
megszólalásaik ártanak Magyarországnak és elősegítik az unióellenesség terje-
dését hazánkban. Niedermüller képviselő úr felszólalása nem felel meg a té-
nyeknek. Orbán Viktor nem támadta a magyar civil szervezeteket, hanem csak
azon ál-civilekről beszélt, akik külföldi akaratból jöttek létre és kintről jövő pénz-
beli támogatásból politikai munkát végeznek, kivonva magukat a párttörvény ha-
tálya alól. A KDNP elítéli a joggal való ilyen visszaélést. Az adóhatóságtól és a
rendőrségtől senki törvénytisztelő embernek vagy szervezetnek nem kell tartania
Magyarországon.

A KDNP felhívja az MSZP és a DK európai képviselőit, hogy energiájukat
ne meddő belpolitikai csatározásokra, hanem az unió előtt álló feladatok meg-
oldására fordítsák. Ebben számíthatnának a Fidesz és a KDNP európai képvi-
selőinek támogatására is. Ideje lenne felmérniük, hogy az agresszív, az itthoni
helyzetet hamis színben feltüntető vádaskodás nem hozza, hanem viszi a sza-
vazatokat. A pocskondiázás helyett egymással folytatott nemes versenyben kel-
lene eredményessé tenni a súlyos gondokkal küszködő Európai Uniót.

Budapest, 2014. szeptember 16. 

Kereszténydemokrata Néppárt

A baloldali képviselők ott folytatják, ahol abbahagyták
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A fővárosi választmányi elnök kizárását kezdeményezi a pártügyész
Rubovszky György pártügyész indítványozta
Szalma Botondnak, a KDNP Fővárosi Választ-
mány elnökének kizárását, mert a párt belső rend-
jét folyamatosan, súlyosan megzavaró magatartást
tanúsít, a hivatalos Fidesz-KDNP polgármesterje-
lölt ellen Budapest 4. kerületében függetlenként
indul. A KDNP Országos Fegyelmi és Etikai Bi-

zottsága Szalma Botond ellen megindította a fe-
gyelmi eljárást és ideiglenes intézkedésként párt-
tagságából és tisztségeiből fakadó jogainak
gyakorlását felfüggesztette.
Budapest, 2014. szeptember 17.

Kereszténydemokrata NéppártSzalma BotondRubovszky György

A 2016-os határidőig az Országgyűlés
újabb jogszabályokat fogad majd el, hogy
a bankok áttérjenek az átlátható árazásra.
Arra számítanak ugyanis, hogy ha kiala-
kulnak a tisztességes árazáson alapuló hi-
telezés feltételei, akkor az emberek is
bátrabban mernek majd kölcsönt felvenni.

Az elszámolási törvény a Magyar
Nemzeti Bankot (MNB) hatalmazza fel
arra, hogy rendeletet alkosson arról, mi-
lyen képletek alapján történjen meg a
pénzintézetek ügyfelei felé az elszámolás
– mondta el Rogán Antal a sajtótájékoz-
tatón. Hozzátette: szintén az MNB joga
lesz, hogy minden egyes hitelszerződés-
nél és ügyfélnél ellenőrizze az elszámo-
lást. A jegybank határoz majd az
elszámolási formanyomtatványról is.

Rogán Antal kérdésre közölte, ezer-
milliárd forint környékén van az az ösz-
szeg, amelyet a magyar bankrendszernek
vissza kell fizetnie a családok számára.

A speciális esetekről szólva Rogán
Antal kifejtette: akinek már lezárult a
szerződése, annak esetében a banknak
készpénzben kell elszámolnia az emlí-
tett határidőkkel. A 2009. július 26.
előtt megszűnt hitelek esetében az elé-
vülés miatt a pénzintézetnek nem kell
elszámolnia.

A banknak – az ügyfél kérésére – a
végtörlesztőkkel is el kell számolnia,
ezekben az esetekben azonban a végtör-
lesztéskor érvényesített kedvezmény
mértékét a pénzintézet jogosult levonni.
A végtörlesztők ezt jövő márciusban
kezdeményezhetik a bankjuknál, amely
novemberben köteles elszámolni.

Az árfolyamgátba belépett ügyfelek-
nél szintén lesz elszámolás, de náluk az
összeget először a gyűjtőszámláról kell
levonni, és azt követően lehet a meglévő
tőketartozást csökkenteni.

A devizahitelek forintosítását firtató
kérdésre megerősítette: fenntartják az
erre vonatkozó szándékukat, de erről
döntés még nem született. A most zajló
devizahiteles eljárásokban a bankok
részleges pernyeréseiről a politikus azt
mondta: az államnak ezekben az esetek-
ben fellebbeznie kell. A legutolsó fordu-
lóig képviselni fogjuk a magyar családok
érdekeit – rögzítette. A frakcióvezető a
most bejelentett lépéseket úgy értékelte,
hogy az apró betűk korszaka Magyaror-
szágon véget ért. Az elszámolás lezárul-
tával át kívánunk térni a tisztességes és
fair bankrendszer időszakára – mondta
Rogán Antal.

Az Országgyűlés a fogyasztók védel-
mének erősítése érdekében szeptember

24-ig elfogadja a már a parlament előtt
fekvő fogyasztóvédelmi törvénycsoma-
got. Erről is beszámolt Rogán Antal, a
Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékozta-
tón. A frakcióülésen felhatalmazást
adtak a kormánynak arra, hogy készítse
el és nyújtsa be a parlamentnek azokat a
szükséges törvénymódosításokat, ame-
lyek egy nonprofit alapú közműszolgál-
tató cég állami tulajdonként történő
létrehozását teszik lehetővé. 

A Norvég alap pénzeivel összefüg-
gésben a tanácskozáson arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy Magyar-
országon mindenkire a magyar törvé-
nyek érvényesek – mondta Rogán Antal.
Magyarországon még norvég pénzt sem
lehet ellopni, és a civileknek sem lehet
lopni – fogalmazott a kormánypárti po-
litikus. Annak, aki jogszabályt sért, a
magyar jogszabályoknak kell alá vetnie
magát. Hozzátette: azt kérik, mindenki
várja meg a szükséges hatósági eljárá-
sok lezárását. Rogán Antal egyúttal
óvott attól, bárki abba a látszatba keve-
redjen, hogy esetleg bűnpártolást fedez.

A frakcióvezető jelezte: több, a gyer-
mekek védelmével összefüggő jogsza-
bályt is áttekintenek, ennek részleteiről a
napokban adnak majd tájékoztatást.

Harrach Péter, a Kereszténydemok-

rata Néppárt frakcióvezetője a bankok
elszámoltatása kapcsán kiemelte: pol-
gárellenes gyakorlat volt, amikor 
szabadjára engedték a bankok profitéh-
ségét. Összegzése szerint a kormány az
igazságosság és a tisztesség szempont-
ját érvényesítette egy olyan szférával
szemben, amelynek a gazdasági és poli-
tikai hatalma nem csekély.

Az uniós támogatásokról azt
mondta: az a nagy összegű támogatás,
ami az elkövetkező hét évben érkezik
hazánkba, lehetővé teszi a felkészü-
lést arra az időszakra, amikor az ön-
fenntartást a fejlesztések területén
meg kell valósítani.

A frakcióülésen az Emmi beszámo-
lójából kiemelve az oktatást rámutatott:
azok a nagy változások, amelyek Hoff-
mann Rózsa korábbi köznevelési ál-
lamtitkár idején történtek, biztosítják az
oktatás feltételeit. Megállapította: azok
az iskolák, amelyek eddig bizonytalan-
ságban éltek, nyugodt körülmények kö-
zött tudják feladatukat ellátni. A
pedagógus életpálya mellett kiemelte
az oktatás tartalmi megújítását, a tan-
könyvek fejlesztését. Értékelése szerint
Czunyiné Bertalan Judit személyében
olyan államtitkár került a köznevelés
élére, aki a folyamatosságot biztosítja,
közigazgatási tapasztalatokkal bír, s a
rendszer finomhangolását el tudja 
végezni.

Februártól csökkennek a devizahitel törlesztőrészletek

A választási megállapodás biztosítja a keresztény értékrend képviseletét a közéletben

– Folytatás az 1. oldalról –

– Folytatás az 1. oldalról –
Kifejtette: a KDNP az önálló indu-

lás lehetőségével viszonylag kevés he-
lyen, és elsősorban kistelepüléseken
élt. A KDNP által, de a párszövetség tá-
mogatásával induló polgármesterjelöl-
tek között említette Puskás Tivadart

(Szombathely), Habis Lászlót (Eger)
Michl Józsefet (Tata), Bagdy Gábort
(Budapest, XIII. kerület), Bús Balázst
(III. kerület), valamint Hoffmann Pált
(Tököl) és Karvalics Ottót (Barcs).

A politikus szerint az önkormány-
zati választáson induló pártok helyzete

és állapota között nagy különbségek
vannak, ahogy fogalmazott, „a baloldal
olyan képet mutat, mint a koncon civa-
kodó hiénafalka”. Kijelentette: ezek a
pártok rossz irányt vettek, egy deka-
dens világnézet képviselőivé váltak. A
szélsőjobbról szólva úgy fogalmazott:

kormányzóképességük „enyhén szólva
vitatható”.

Hangsúlyozta: egy olyan kor-
mányzó erő van, amely képes a nemzet
és a magyar emberek érdekeinek haté-
kony képviseletére az önkormányzatok
szintjén is.

Tisztelt Tagtársak!

Tájékozatlanság miatt félreérté-
sek történtek. A helyes információk
hiányában kiadott nyilatkozatok
vagy levelek rossz irányba viszik az
ügyet. Ezekre figyelemmel a ténye-
ket szeretném összefoglalni:

Készülve az önkormányzati vá-
lasztásra az ügyben tárgyalt az El-
nökség. Az a döntés született, hogy
mindenki kísérelje meg a közös in-
dulást tárgyalásos alapon leren-
dezni. Ahol nem születik
megállapodás, azt a Pártközpont
felé be kell jelenteni. Több bejelen-

tés érkezett, amelyeket az Ügyve-
zető Elnökség megtárgyalt, és a
döntéséről Csorba Béla ügyvezető
főtitkár úr értesítette az érintetteket.
Senki nem kapott jogot engedély
nélküli indulásra!

Az újpesti helyzetben az volt az
első döntés, hogy mi nem indulunk,
de a Fidesz nem használja a KDNP
logóját. Később kiderült, hogy ez a
döntés a KDNP-re nézve nagyon
hátrányos. Mint ismeretes Bagdy
Gábor alelnök úr jelenleg főpolgár-
mester-helyettesi pozíciót tölt be. A
párt érdeke az, hogy ezt a pozíciót
a választást követően is megszerez-
hessük. Erre figyelemmel született

az a döntés, hogy Wintermantel
Zsolt közös jelöltként indul, és így
jogszerűen használja a KDNP
nevet. Ha nem közös jelölt, akkor a
reá adott szavazatok elvesznek, nem
kerülhetnek fel a Fidesz-KDNP
közös listára.

A párt elnöke és az érintett alel-
nök e döntésről először Szalma Bo-
tondot tájékoztatta, aki nem emelt
kifogást a döntés ellen. Még akkor
sem jelezte, hogy ő indulni kíván.
Bejelentés és engedély nélkül elin-
dult a KDNP hivatalos polgármes-
terjelöltjével szembe, ráadásul ezt
az ATV-ben jelentette be. Ezt köve-
tően a korábbi magatartását is mér-

legelve, kezdeményeztem a fe-
gyelmi eljárást. Aki pártszerűen vi-
selkedik és tevékenykedik, annak
nem eshet bántódása. Bármilyen
kérdésben fordulhatott, és fordulhat
hozzám. Legjobb tudásom szerint
mindenkinek közvetve, vagy köz-
vetlenül segítségére voltam. Aki vi-
szont szembe meg a párt
politikájával, önhatalmúlag dönt az
ügyekben, és a párt belső rendjét
súlyosan megzavarja, annak szembe
kell nézni magatartása következmé-
nyeivel.     
Budapest. 2014. szeptember 22.

Dr. Rubovszky György
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Általános iskolaként és közösségi térként szolgáló kulturális központként mű-
ködtetné a Magyarországi Református Egyház az iskolarendszer átszervezése
miatt három éve bezárt Szent-Györgyi Albert Középiskola épületét Szombathe-
lyen. Puskás Tivadar, Szombathely kereszténydemokrata polgármestere az egy-
kori oktatási intézmény előtt tartott sajtótájékoztatón szeptember 4-én elmondta:
az önkormányzat több tárgyalást is folytatott már az üresen álló épület hasznosí-
tásáról, de eddig csak az iskola tornatermét sikerült bérbe adni.

Iskolát és kulturális központot
működtetne a református egyház

Szombathelyen

A polgármester tájékoztatása sze-
rint néhány hónapja a dunántúli re-
formátus püspökség jelezte, hogy
oktatási és kulturális intézményt
szeretne Szombathelyen indítani, és
a felajánlott épületek közül a volt
középiskola épületét megfelelőnek
találták.

Lendvai Ferenc (Fidesz-KDNP), a
körzet önkormányzati képviselője el-
mondta: a volt középiskola a Joskar-
Ola-lakótelep közepén áll, az ön-
kormányzat azt szeretné, ha továbbra
is oktatási célra használnák a kifeje-
zetten iskolának alkalmas épületet,
ezért örömmel vették a református
egyház jelentkezését.

Hozzátette: az elképzelések szerint
a református egyház egyik regionális
központjaként működtetnék az épüle-
tet, amelyben iskolát, kulturális teret is
kialakítanának, és azt nemcsak az egy-
ház, hanem a lakótelepen élők is hasz-
nálhatnák.

Lendvai Ferenc szólt arról is: az
önkormányzat nem tervezi az épület
eladását, az városi tulajdonban marad,
hosszú távú bérletről lehet szó, a fel-
újításhoz szerinte állami, önkormány-
zati és egyházi támogatás mellett
uniós forrást is igénybe lehet venni.

Jakab Bálint református lelkész el-
mondta: folynak a tárgyalások az ön-
kormányzattal, egyelőre a szándékot
szerették volna rögzíteni, a részletkér-
désekről, így a forrásokról és a finan-
szírozásról sem tud még nyilatkozni.

Kiemelte: elsősorban a helyben, a
lakótelepen élők számára kívánnak le-
hetőséget teremteni, egy keresztyén
szellemiségű, közösségi célokat szol-
gáló oktatási és kulturális intézményt
kívánnak létrehozni és működtetni.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az állam elsődleges feladata, hogy gondoskodjon a magyar nemzet fennmaradá-
sáról és arról, hogy az állampolgárok életminősége javuljon – hangoztatta a KDNP
elnöke, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Kőszegen, a Jurisics-
vár lovagtermében tartott választási fórumon. Semjén Zsolt mintegy háromszáz
ember előtt kijelentette: eredményes nemzetpolitikát csak egy erős ország foly-
tathat, a nemzet pedig úgy maradhat fenn, „ha minden nemzetrésze fennmarad”.

Eredményes nemzetpolitikát
csak egy erős ország folytathat

Szent István-szobrot a XIII. kerületi Szent István parkba!

Hozzátette: a magyar állampolgár-
ság kiterjesztése tulajdonképpen nem-
zetegyesítés, amelynek köszönhetően

már az előző ciklus végéig 500 ezer
magyar állampolgárral gyarapodott az
ország, és ennek a ciklusnak végére
egymillió lesz azoknak a külhoni ma-
gyaroknak a száma, akik állampolgár-
sági esküt tesznek.

A polgári kormánynak 2010-ben
első dolga volt, hogy lemossa azt a
szégyent, amit a 2004 decemberében
a külhoni magyarsággal szemben el-
követtek és amit az érintettek egy új
Trianonként éltek meg – mondta.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: ahhoz,
hogy Magyarország erős országgá vál-
jon, a gazdaságát kellett megerősíteni,
de nem úgy ahogy azt az IMF java-
solta, adóemeléssel és az emberek ter-
heinek növelésével. A kabinet ehelyett

új utat választott, csökkentette a sze-
mélyi jövedelemadó kulcsát, támo-
gatja a családokat és a gyer-
mekvállalást, megadóztatta a bankokat
és a multinacionális szolgáltatókat, re-

zsicsökkentést hajtott végre, több
pénzt hagyott az embereknél – sorolta,
hozzátéve, hogy mindez növelte a
belső fogyasztást, ami lehetővé teszi,
hogy a vállalkozások növeljék a ter-
melést, új munkahelyeket teremtse-
nek, eredményeik alapján pedig több
adó folyik be.

A politikus kiemelte: azokat az in-
tézkedéseket, „amikért még nemrég a
nyakunkat akarták elvágni", most az
Európai Unió több országában is be-
vezették, adóztatják a bankokat és re-
zsicsökkentést fontolgatnak.

Az önkormányzati választásokról
szólva kifejtette: szerinte azok tudják
majd jól képviselni egy település ér-
dekeit, akik szót értenek a kormány-
zattal, a megyei közgyűlési elnökkel,
a főispánnal. Ezért arra buzdította hall-
gatóságát, hogy szavazzanak ismét bi-
zalmat a kormánypártok jelöltjeinek.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Szent István-szobrot állíttatna az államalapító királyról elnevezett újlipótvárosi parkban Bagdy Gábor, a Fidesz-KDNP pártszövetség XIII. kerületi polgármester-
jelöltje. A kereszténydemokrata politikus a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: noha a parkot Szent Istvánról nevezték el, még sincs emlékműve ott az
államalapító királynak. Hangsúlyozta: programjának lényege, hogy új lendületet adjon a városrésznek.

„Ha lenne egy Szent István-szobor a Szent István
parkban, attól a park még szebb lenne, az méltóságát
még tovább növelné”, és a XIII. kerület egészének,
azon belül a környéken lakók javát is szolgálná –
hangsúlyozta.

Bagdy Gábor – aki jelenleg Budapest pénzügye-
kért felelős főpolgármester-helyettese – szólt arról
is, programja lényege nem az, hogy a XIII. kerület-
ben eddig megvalósítottakat megváltoztassa, tönkre
tegye, hanem hogy új lendületet adjon a városrész-
nek. Úgy fogalmazott, friss szemmel akar nézni a
kerületre, megvizsgálni azt, ami az utóbbi húsz
évben nem történt meg, pedig megtörténhetett volna,

és „mi az, amit az
egyébként jól mű-
ködő, de szemmel
láthatóan kicsit már
megfáradt polgár-
mester nem tud
megtenni”.

Arra a kérdésre,
hogy milyen esé-

lyei lehetnek a XIII. kerületben az októberi önkor-
mányzati választáson, Bagdy Gábor azt válaszolta:
mindenki tudja, hogy a fővárosban az egyik legin-
kább baloldali érzelmű kerület a XIII., de itt az ideje,
hogy a jobboldal is nagyobb erőkkel koncentráljon
erre a városrészre.

FORRÁS: KDNP.HU
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2014. augusztus 29-30-án a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége és a Bellyei Járás Ifjúsági Tanácsa közös szervezésében rendezték meg a Fiatalok Fesztiválját
(Fife) a horvátországi Kopácson. Az idei rendezvényen az IKSZ is képviseltette magát.

A gólyatáboroknak régre visszanyúló közösségépítő hagyományai vannak. Az
utóbbi időben azonban számtalan olyan eset fordult elő, amikor a gólyatáborok
résztvevőinek emberi méltóságát primitív és megalázó módon megsértették.

Határon átnyúló tapasztalatcsere a Fife-n

Kiállunk a fiatalok emberi méltóságáért

A Horvátországi Magyarok Ifjú-
sági Közössége szervezet egyik leg-
fontosabb célkitűzése a
horvátországi magyar fiatalság ösz-
szefogása, s közösséggé kovácso-
lása. Ennek megfelelően évente több
kulturális és szórakoztató programot
kínálnak, mellyel minél szélesebb
korosztályt próbálnak megszólítani.
Az idei, harmadik Fiatalok Feszti-
válja változatos programjai között –
táncház, kirakodóvásár, kézműves
foglalkozások, elektronikus és élő
zene – helyet kaptak ismeretterjesztő
előadások, továbbá kerekasztal-be-
szélgetések is.

A kerekasztal kérdésfelvetésének
középpontjában az állt, hogy mi-
képpen lehetne a Horvátországi Ma-

gyarok Ifjúsági Közössége (HMIK)
által szervezett kulturális és szóra-
koztató programokat még szélesebb

körben, még hatékonyabban eljut-
tatni a célközönséghez. Szó esett
arról is, hogy mitől lehet vonzó egy

ifjúsági szervezet, s hogyan járulhat
hozzá a szervezet hatékony műkö-
dése az egységes és összetartó kö-
zösség kialakításához. A témához
kapcsolódóan magyarországi szer-
vezetektől érkezett vendégek osz-
tották meg tapasztalataikat.

A beszélgetésben részt vett
Csonka Ákos, a felvidéki Via Nova
Ifjúsági Csoport Nemzetpolitikai
Kabinetjének vezetője, Dombóvári
Gábor, a nyíregyházi Juventus Soli-
ditas Ifjúsági Hálózat vezetője,
Vörös Mátyás, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség Dél-Du-
nántúli régiójának alelnöke, Gulyás
Tibor, a Magyar Ifjúsági Konferen-
cia elnöke, Ladó Balázs, a Fidelitas
Nemzetpolitikai Kabinetjének a ve-
zetője és Pirisa Réka, Báta ifjúsági
egyesületének a vezetője.

FORRÁS: IKSZ.NET

Mint ismeretes, a rendőrség nemi
erőszak bűncselekményének gyanújá-
val nyomoz az egyik budapesti egyetem
gólyatáborában történtek miatt. Ez az
eset is rávilágít arra, hogy a hallgatói
önkormányzatoknak fokozott felelőssé-
get és kiemelt figyelmet kell fordítania
a táborok megszervezésére, ahol az
alapvető emberi normák tiszteletben tar-
tásával szervezik az egyes programokat.
A mostanihoz hasonló bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében felszólítjuk
a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciáját, hogy tegyenek meg
minden szükséges intézkedést annak ér-
dekében, hogy a gólyatáborokban sen-
kit ne érhessen fizikai atrocitás, lelki
nyomásgyakorlás, amelyek megalázóak
az egyén számára és méltatlanok a kö-
zösség egészére nézve.

Fontos, hogy közösen elítéljük és
nemet mondjunk a megalázást el-
tűrő vagy jelentéktelen színben fel-
tüntető értékrelativizmusra és
együttérzésünket fejezzük ki azon
kortársaink felé, akik elszenvedői
voltak ilyen cselekményeknek.

Biztosak vagyunk abban, hogy a
felsőoktatási tanulmányaikat kezdő
fiatalok tisztában vannak a cseleke-
deteik következményeivel és bízunk
benne, hogy kellő körültekintéssel
és felelősségvállalással a jövőben
elkerülhetőek lesznek az emberi
méltóságot sértő esetek és megnyil-
vánulások.

Pálfalvi Milán,
az Ifjúsági Kereszténydemokrata

Szövetség alelnöke

Együttműködési megállapodást írt alá a Kolozs megyei Ifjúsági Fórum
(KIFOR), a MIÉRT tagszervezete és az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) budapesti szervezete a nemzeti önazonosság megőr-
zése, ápolása és erősítése céljából.

Együttműködési megállapodást 
kötött a KIFOR és az IKSZ

A Kolozsvári Magyar Napok alatt
megkötött, több éves kapcsolatot meg-
koronázó megállapodás intézményesí-
tett keretek közé tereli az Kolozsvár
2015 Európa Ifjúsági Fővá-
rosa évében megvalósuló
közös munkát és hosszú távú
kapcsolatnak ad garanciát –
mondta el Antal Géza KIFOR
elnök.

Csontos Sandra, az IKSZ
budapesti elnöke az együtt-
működés kapcsán kihangsú-
lyozta: a nemzeti össze-
tartozás olyan alapvető érték,
amelyért minden nap meg
kell dolgozni. Az ifjú politikus
kiemelve a jövő év fontosságát el-
mondta: 2015-ben Európa szeme Ko-
lozsvárra és kolozsvári fiatalokra figyel
majd. A kiemelt jelentőségű év azonban
nem csupán a közös programokról,
hanem a magyar fiatalok összefogásá-
ról is szól majd –, hogy 2015 nem csu-
pán az ifjúság, hanem ezen belül is a
magyar fiatalok éve is lehessen.

A megállapodás aláírásán jelen volt
Geréd Imre, önkormányzati képviselő
is, aki kiemelte: „Annak tükrében, amit
Schanda Tamás államtitkár-helyettes is
elmondott a Kolozsvári Magyar Napok
keretén belül, hogy nincs határon túli if-
júságpolitika csak nemzeti ifjúságpoli-

tika, nagy jelentősége van ennek a meg-
állapodásnak. A baráti kapcsolatok
mentén kialakult kapcsolat mára intéz-
ményi szintre emelkedett. Örvendek
annak, hogy ez nem csak formai jelleget
kapott hanem már konkrétumok is van-

nak, aminek fejében évente megvalósul
egy közös rendezvény is.”

Kocsis Dániel, az IKSZ Nemzetpo-
litikai munkacsoportjának vezetője az
előzményeket bemutatva kifejtette,
hogy az együttműködés három év kap-
csolatépítés eredményeként jött létre.
Kocsis aláhúzta: a partnerség célja valós
tartalommal megtöltve tovább erősíteni
a szervezetek közötti jó kapcsolatot és
együttműködést.

A megállapodás értelmében a két
szervezet ezentúl évente legalább egy
közös eseményt szervez, kiemelt fi-
gyelmet szentelve az aktív és élő part-
nerség fenntartásának.

Gyertyát gyújtott a Fidelitas 
és az IKSZ a keresztény áldozatokért

Gyertyát gyújtott tart a Fidelitas
és az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) augusztus 28-án
Budapesten azokért a kereszténye-
kért, akik a Közel-Keleten az Isz-
lám Állam elnevezésű dzsihádista
erő brutális támadásainak áldozata-
ivá váltak. A Fidelitas és az IKSZ
elnöksége közleményében azt írta,
hogy az iszlám szervezet vallásuk,
állampolgárságuk miatt emberek
százait végzi ki különös kegyetlen-

séggel.  Az állandó fenyegetettség-
ben élő keresztény mikroközössé-
geket egyre több erőszakos
bűncselekmény fenyegeti – hívta
fel a figyelmet a két ifjúsági tömö-
rülés, hozzátéve, hogy a nemzet-
közi szervezetek tiltakozása
ellenére a vérontás folytatódik.

A gyertyagyújtással azt is kife-
jezték: „nem akarjuk, hogy vallásuk
miatt embereket öljenek Irakban
vagy Szíriában, és mielőbbi rende-
zést várunk a közel-keleti kereszté-
nyek védelmének ügyében”.    

FORRÁS: IKSZ.NET

FORRÁS: IKSZ.NET
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Kell-e szeretnünk Junckert?

Az Európai Unió legnépesebb
frakcióját a néppárti képviselők al-
kotják. Ennek következtében
joguk, jogunk van az unió leendő
bizottsági elnökét, gyakorlatilag
miniszterelnökét jelölnünk, akit
aztán szocialista rásegítéssel a par-
lament majd meg is választ. Ki-
véve bennünket, magyarokat, akik
a régi nemzeti jelszavak: „Eb ura
fakó!” és „Ugocsa non coronat!”
Nem fogunk Junckerre szavazni.

Minden bizonnyal igazunk
lesz, ezt majd a történelem egyszer
bizonyítani fogja. De az időpont
meglehetősen távoli. Próbáljunk
hát addig is érveket, bizonyítéko-
kat találni erre a döntésre.

Mit jelent manapság a „nép-
párt” nevet viselni? Körülbelül
annyit, hogy nem vagyunk sem
exkommunisták, sem szocialisták.
Többé-kevésbé liberálisok sem és
semmiképpen nem szélsőjobb
rasszisták. Valamelyest viszont
rendkedvelők, esetleg rendpártiak,
a gazdaságban, pénzügyekben
óvatosabbak a felsorolt többiek-
nél, elismerjük a hagyományokat
– ha vannak ilyenek – sőt, még a
vallást és annak erkölcsi értékeit
is, ha nem kényelmetlenek. Vagyis
nagy általánosságban a járt úton
araszolgatunk a közeljövő felé.

Juncker leendő EU bizottsági
elnök valószínűleg ilyen ember,
hát miért ne lehetne éppen ő. A
gond tehát talán nem benne van,
hanem magában az EU-ban, ami-
ért olyan, mintha lenne, mint 
Juncker, illetve hogy Juncker nem
más, mint maga az EU, illetve
hogy az EU és Juncker együtt
olyanok, mint Luxemburg, Junc-
ker pátriája, amely olyan, mint
szülöttei. Mert az EU-t mintha Lu-
xemburg formálná a maga képére.
Luxemburg lehet az uniós állam
testesítője. Jövőre lesz önálló ál-
lami létének kétszázadik évfordu-
lója és abból is hatvan egy-
néhányat a leendő, illetve a meg-
alakult unióban élt le. Az ezt meg-
előző évezredben legalább másfél
tucatszor cserélt gazdát, mint a
Német-Római Szentbirodalom tar-
tománya. Igaz viszont, hogy Lu-
xemburgi Zsigmond magyar
király idővel ennek a birodalom-
nak császára lett és Hunyadi János
őalatta kezdte pályáját.

Ilyenformán Luxemburgnak
csekély a nemzeti identitása, nem
sok ezen a téren a vesztenivalója.
Mint uniós alapítónak – a BeNe-

Luxban ő volt a Lux” – komoly
szerep jutott pénzügyi téren. A
hozzá hasonló kis országok rend-
szerint afféle pénzügyi menedék-
helyek és adóparadicsomok. Kell
ennél hálásabb szerep? Milyen
lehet egy ilyen ország ideális pol-
gárának identitása? Ha nem akar a
kisebbrendűség fogságába esni,
törekednie kell rá, hogy az alap-
szabály az egyenjogúságot bizto-
sítsa minden téren. Mint alapító
pedig megkövetelheti minden ké-
sőbb jelentkezőtől, hogy az ő sza-
bályaihoz igazodjék. Sohasem
értheti meg azokat, akik nem te-
kintik dogmának az egykori Nyu-
gaton kialakult Európai Egyesült
Államok képet, s annak bürokrata-
gazdaságcentrikus elfajulását,

amely még a Nyugat-Európai
Unió öröksége. Ez az örökség,
amely végcélnak látszik a nyugat-
európai bennszülöttek – mint
Juncker – számára, szüli az eu-
roszkepticizmust még Nyugaton
is. Hiszen a jóléti állam, a nagy
uniós ígéret álma megrendült,
szétfoszlott.

Számunkra az teszi aktuálissá,
hogy Juncker nemcsak úgy általá-
nosságban, hanem az Európai
Néppárt hivatalos jelöltjeként lesz
az unió miniszterelnöke, és ennek
a képződménynek jelenleg mi is
tagjai vagyunk, sőt, talán alapító
tagjai is. És tagja pártszövetsége-
sünk, a Fidesz is. A néppárt szó
pedig arra utal, hogy keresztény-
demokrata pártokat, illetve hajdan
kereszténydemokrata pártokat
egyesíti európai szinten. 

A „néppárt” mint politikai fo-
galom még a XIX. században ke-
letkezett, és általában a katolikus
szellemiségű, konzervatív, gyak-
ran maradi elveket valló pártok
kezdték használni az évszázad
végén, a Rerum Novarum, majd a
Quadragesimo anno pápai bulla

megjelenése után a katolikus pár-
tok fokozatosan korszerűsödtek
általában levetve a katolikus jel-
zőt, és kereszténydemokrata prog-
rammal, vagy csak egyszerűen
„néppárt” néven immár a keresz-
tény jelzőt is mellőzve. Tragikus
indítéka volt ennek a folyamatnak
és a néppártok konjunktúrájának a
két világháború  megrázkódtatása. 

A II. világháború után Európa
szabadnak maradt, vagy a nácik
uralma alól szabadult részében ke-
reszténydemokrata pártok, ke-
resztényszocialista pártok kormá-
nyoztak. Ezeknek a kormányok-
nak a programjában szerepelt
célként Európa egyesítése, az álla-
mok együttműködése. Addig a
szűk, értelmiségi elképzelésként

ismert páneurópai mozgalom alap-
eszméje alkalmasnak látszott arra,
hogy a kivérzett, elszegényedett,
az addigi gyűlölködést együttmű-
ködéssel feledtető rendszerrel
váltsa fel.

A győztes nyugati hatalmakat,
az USA-t is idesorolva az a nem
titkolt szándék is vezette, hogy
Németországot kézben tartsa, és
egyúttal útját állja a fenyegető bol-
sevizmusnak. Az egyesült Európa
gondolata így elsősorban az akkor
még határozottan keresztény, sőt
katolikus szellemű néppártok
programjává vált, az akkori prog-
ramot megalapozó Rerum Nova-
rum és Quadragesimo anno nevet
viselő pápai enciklikák mellett.
Ezek továbbfejlesztése lett a ja-
vuló gazdasági eredmények hatá-
sára a szociális piacgazdaság máig
ható építése a később csatlakozó
államokban. Már ott ahol, és úgy
ahogy. 

Juncker ebben az évtizedeken
át tartó folyamatban vált politi-
kussá. Számára mindez már régen
megvalósult, ám a Páneurópai
gondolatból továbbfejlesztett

Egyesült Európa, sőt Európai
Egyesült Államok építkezése ál-
landóan újabb és újabb aka-
dályokba ütközik. Juncker pálya-
futása egybeesik egy hatalmas bü-
rokratikus szervezet felépülésével.
Ez már az EU első bővítésekor is
ismert és bírált vízfej volt a csat-
lakozók körében, és minden csat-
lakozó számára ismert gondot
jelentett. A problémák kölcsönö-
sek, és az EU egyre hatalmasabb
terjedelmű és nehézkesebb appa-
rátusa arra készteti, hogy átszer-
vezésekkel és egyre újabb szabá-
lyozásokkal erősítse saját hatal-
mát, és korlátozza a csatlakozók
egyéni érdekeinek érvényesülését.

Ha ma az EU működését és fej-
lődését szemügyre vesszük, azt
láthatjuk, hogy az eredeti nép-
párti és páneurópai eszmekör már
teljesen szekularizálódott, és a li-
berálisok, anarchisták, 68-asok,
volt kommunisták, új szélsőjobb-
oldaliak térnyerésével egyre tá-
volodik eredeti kiindulópontjától.
Juncker, aki a legkozmopolitább
kis ország fia, talán úgy képzeli
el Európa jövőjét, hogy egyetlen
óriási Luxemburggá formálódik
majd Európa, ahol a nagy keve-
redésből kozmopolitánosodott
társadalom boldogan éli majd a
jóléti társadalom mindennapjait.
A gond ezzel az, hogy Európa
fejlődése nem ezt bizonyítja.
Nagy Károlytól Hitlerig sem
szép szóval, sem az erőszak leg-
változatosabb formáival nem 
sikerült senkinek nemhogy Euró-
pát, de annak egy-egy nagyobb
régióját sem tartósan egyetlen bi-
rodalomba egyesíteni az elmúlt
ezerkétszáz év alatt. És a jelen-
legi EU még mindig csak egy
része Európának.

Belátható időn belül nagy ered-
mény lenne még a nemzetek Eu-
rópája gondolat megvalósulása is.
Ezen kellene dolgozni, nem pedig
légvárakkal megakadályozni.
Tudja ezt számos mai politikai ve-
zető is, aki kényelemből hagyta
Junckert beülni az elnöki székbe.
A karaván pedig halad, ahogy a
körülmények engedik. Az igazi
problémák, a gazdasági, pénzügyi
nehézségek, a munkanélküliség,
bevándorlás, kivándorlás, erkölcsi
hanyatlás, kisebb-nagyobb helyi
háborúk, etnikai konfliktusok a
szőnyeg alatt.

Szegény öreg Junckernek
minderről ne lenne sejtelme?

Nem kell őt szeretnünk. Csak
sajnálnunk, hogy eltévedt. 

D-Y-Ó

„A győztes nyugati hatalmakat,
az USA-t is idesorolva az 

a nem titkolt szándék is vezette,
hogy Németországot kézben
tartsa, és egyúttal útját állja 

a fenyegető bolsevizmusnak.”
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Ahogyan múlnak az évszázadok és öregszik az emberiség, úgy sza-
porodnak az évfordulók és merülnek feledésbe. Ki emlékezik manap-
ság a muhi csatára és csak egyesek a mohácsi vészre, miközben minden
napra esik egy-egy újkori emberirtás-megemlékezés.

Idén dúskálhatunk az öttel osztható, kerek számú évfordulókban. Az
év ugyan a humanizmus jegyében indult, huszonöt éve alakult meg hi-
vatalosan a már addig is működő MMSZ, a Máltai Szeretetszolgálat.
Utána azonban a német-náci „mineknevezzük” jött, amely állítólag nem
tekinthető megszállásnak, csak úgy éppen erre jártak hetven évvel ez-
előtt, hát lecserélték az akkori magyar kormányt egy másikra, amely de-
portált félmillió magyar zsidót, amire az előző nem volt hajlandó. Az
elmúlt évszázadnak ezt a tragédiáját a hetvenedik évfordulóra sikerült
komolytalan politikai huzakodássá süllyeszteni.

A német nagyhatalmi politika esztelen kisiklása, az európai zsidóság
kiirtásának terve magyar belüggyé alakult át, és talán még évszázadokon
át okoz majd zavarokat a magyar közgondolkozásban.

Még csak az év fele telt el és már itt a következő évforduló, az I. vi-
lágháború kitörésének századik évfordulója. A máig vitatott kérdések
között talán a csúcstartó: Mi magyarok és elsősorban Tisza István gróf,
a miniszterelnök vagyunk felelősek a világégésért, vagy a német nagy-
hatalmi politika?

Júliusban volt esedékes a kelet-német menekülők befogadásának hu-
szonötödik évfordulója, amely ismét viták kiindulópontja lehet. Az el-
múlt negyed évszázad alatt az esemény jelentősége elhomályosult,
illetve módosult. Egyre hangsúlyosabb, hogy a rendszerváltoztatás ma-
gának a pártállami gárdának a tudatos akciója, régi szándékának kivite-
lezése volt. Valójában ők akarták és ők is viszik véghez. Sajnos ezt a
nézetet hirdeti a német média és a német politikusok, akik maguk nem
voltak jelen az akcióban. Mai napig is homály fedi a történet egyes rész-
leteit és ez lehetővé teszi, hogy a volt kommunisták rendszerváltó ele-
meikkel meghamisítsák a történelmet.

Pedig mialatt még bizonytalan volt a kelet-német menekültek sorsa,
elsikkadt nálunk egy tragikus fordulat, a II. világháború kitörésének öt-
venedik évfordulója, így érkeztünk el mostanra a hetvenötödikhez,
amely elsősorban ismét a németekhez kötődik. A hitleri Német Biroda-
lom akkor támadta meg Lengyelországot, kiprovokálva ezzel a világ-
történelem legnagyobb és legpusztítóbb háborúját, ezzel Európára és
Ázsiára szabadította a bolsevizmus fél évszázadát.

A két, magát szocializmusnak nevező politika, a nemzeti és a nem-
zetközi szocializmus egyaránt évfordulók sorozatát szülte, gyakran
ugyanannak az eseménynek két negatív változatában. A hazánkon vé-
gigdúló háború számos eseménye, a náci és a szovjet megszállás, a si-
kertelen kiugrási kísérlet a háborúból, a magyar főváros pusztulása, a
félmillió magyar zsidó elhurcolása és kiirtása, több százezer magyar ka-
tona és polgári lakos hadifogságba hurcolása, a védtelen nőkön elköve-
tett erőszak, az ország javainak nyugatra és keletre történő elrablása
nagyrészt ehhez a most hetvenedik évfordulóhoz fűződik. Vannak az év-
fordulóknak érdekes, külön tanulságai, amelyekre nem szokás odafi-
gyelni. Az egyik ilyen, hogy ezeknél szinte kivétel nélkül felmerül a
németek, a németség neve és szerepe. Hazánk sorsa, történelme szoro-
san kötődött Németországéhoz az elmúlt száz évben és jelenleg is. És ez
nem volt ezekben az eseményekben egyenrangú kapcsolat, ráadásul, ha
Németország rendszerint kiheverte a politikájának súlyos következmé-
nyeit, Magyarország nem. Szükséges erre emlékezni, talán éppen a ke-
letnémet kérdés kapcsán.

A másik tanulság adódik, ha arra gondolunk, nemcsak hetvenedik év-
fordulók vannak, hanem hatvankilencedikek és hetvenegyedikek is. 
Vagyis hétköznapok.

Nem szerencsés és nem is ajánlatos évfordulózás címén egy eseményt
állandóan napirenden tartani és agyonemlegetni. A nonstop évfordu-
lókba bele lehet fáradni és a megcélozni kívánt emlékező, aki egyszer-
egyszer képes átérezni egy esemény fontosságát, egyszeriségét, a foly-
tonosságba belefásul. Az utókor ilyenkor esik a hálátlanság vagy a fe-
ledékenység hibájába.
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Évfordulók éve
D-Y-Ó

Ennek a temetőnek a bejárata
fölött lebeg a háború csúfondáros
mottója: „Mit érdekel engem?”
Ezeknek az embereknek, akiknek
a maradványai itt nyugszanak,
mind megvoltak a maguk tervei,
álmai… De életüket szétzúzták.
Mert az emberiség azt mondta:
„Mit érdekel engem?”

Ma is, egy újabb világháború
másodszori kudarca után talán
egy harmadik háborúról beszél-
hetünk, amelyet „részletekben”
vívnak, bűntettekkel, öldöklés-
sel, pusztítással… Ha őszinték
akarunk lenni, az újságok cím-
lapján ennek kellene állnia: „Mit
érdekel engem?” Káin azt mon-
daná: „Talán őrzője vagyok test-
véremnek?”

Ez a magatartás éppen az el-
lenkezője annak, amit Jézus az
evangéliumban kér tőlünk. Hal-
lottuk: Ő a legkisebb testvérünk-
ben van jelen: Ő, a Király, a
világ Ítélőbírája, az éhező, a
szomjazó, az idegen, a beteg, a
bebörtönzött… Aki gondját vi-
seli testvérének, belép az Úr örö-
mébe; aki azonban nem teszi ezt,
aki mulasztásaival azt mondja:
„Mit érdekel engem?”, az kívül
marad.

Itt és a másik temetőben sok
áldozat nyugszik. Ma rájuk em-
lékezünk. Sírás van, gyász, fáj-

dalom. És innen emlékezünk va-
lamennyi háború összes áldoza-
tára. Ma is sok az áldozat…
Hogyan lehetséges ez? Azért le-
hetséges, mert a színfalak mö-
gött ma is érdekek húzódnak,
geopolitikai tervek, pénz- és ha-
taloméhség, ott van a fegyver-
gyártás, amely oly fontosnak
látszik! És a terrornak ezek a ter-
vezői, az összecsapások szer-
vezői, mint ahogy a fegyverke-
reskedők is, azt írták a szívükbe:
„Mit érdekel engem?”

Bölcs emberre vall, ha beis-
merjük hibáinkat, fájdalmat ér-
zünk fölöttük, megbánást érzünk,
bocsánatot kérünk és sírunk.

Azzal az a „Mit érdekel
engem?” felirattal a szívükben a
háborús üzérek talán sokat ke-
resnek, de romlott szívük elve-
szítette a sírás képességét. Káin
nem sírt. Káin árnyéka beborít
ma minket itt, ebben a temető-
ben. Itt látszik. Látszik a törté-
nelemben,  1914-től napjainkig.
És látszik napjainkban is.

Fiúi, testvéri, atyai szívvel
kérem nektek, és mindannyiunk
számára a szív megtérését: térjen
át az „Mit érdekel engem?”-ből
a sírásra. A „hiábavaló öldöklés”
minden elesettjéért, a háború
őrületének összes áldozatáért,
minden időben. Az emberiség-
nek sírásra van szüksége, és ez a
sírás órája.

Ez a sírás órája

– Folytatás az 1. oldalról –
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Hozzátette: a törlesztőrészletek is
csökkennek, mégpedig 25-30 százalék-
kal.

Kitért többek között arra is: a nemzeti
eszközkezelő április végéig 19 ezer in-
gatlant fogadott be, ami nyolcvanezer
ember problémáját oldotta meg, az árfo-
lyamgát pedig 184 ezer szerződést ren-
dezett részben vagy teljesen.

A rezsicsökkentés szükségességét
ugyanaz a helyzet indokolja, mint a ban-
kok elszámoltatását: „a profitéhség sza-
badon engedése” – értékelte, jelezve:
ugyanúgy bátorság kell a nagy befolyású
cégekkel szembeni fellépésre, mint a
bankok esetében. Harrach Péter szerint
két értékrend és politikai képviselet üt-
közik egymással: a szociálliberális erők
gyakorlata azt mutatja, „mindent szabad,

ami megfelel az érdekeiknek”, a kor-
mánypártok szerint a szabadságnak a tár-
sadalmi igazságosság és tisztesség
határain belül kell mozognia.

Harrach Péter örömhírnek nevezte a
gazdasági növekedésről szóló híreket, és
az elkövetkező időszak teendői közül ki-
emelte a gyermekvédelem növelésének
fontosságát. 

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint tisztességes és bátor kezdeményezés a
bankok elszámoltatásáról szóló törvényjavaslat, ami az Országgyűlés elé kerül.
Erről Harrach Péter beszélt napirend előtti felszólalásában szeptember 15-én.
Pénzügyi probléma és társadalmi kérdés egyaránt, amit meg kell oldani – muta-
tott rá, megjegyezve, az ügy érinti a lakhatás biztosítását is. A politikus kiemelte,
hogy a javaslattal 1,3 millió családnak tudnak segítséget nyújtani.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Szigorúbban ellenőrizné a hallgatói önkormányzatok működését az Országgyű-
lés kulturális bizottságának kereszténydemokrata alelnöke. Hoffmann Rózsa
szeptember 16-án sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta: alaposan át
kell tekinteni a hallgatói önkormányzatok működését, van-e olyan jogosítványuk,
amely visszaélésre ad lehetőséget. Megjegyezte: államtitkárként – amíg a felső-
oktatást irányította – a szigorúbb ellenőrzés híve volt.

Szigorúbban kell ellenőrizni a 
hallgatói önkormányzatok működését

Az ELTE gólyatáborában történtek-
ről azt mondta: mélységesen elítél min-
den erőszakot, akárki ellen irányul.
Jelezte: a héten találkozik a felsőoktatási
államtitkárral, és a megbeszélésen erre a
kérdésre is szeretne kitérni.

A korábbi köznevelési államtitkár

szólt arról is: az oktatásirányítás jól fel-
készült a tanévkezdésre, „minden tan-
könyv idejében ott volt az iskolákban”.

Hoffmann Rózsa kitért arra, hogy a
2011-ben elfogadott szabályozás alap-
ján a mostani tanév elején már a diákok
60 százaléka ingyenesen jutott a tan-
könyvekhez. A pedagógus életpálya ré-
szeként egy éven belül immár
harmadjára nőttek a bérek, és a növeke-
dés 2017-ig folytatódik. A béremelés
eredményeként egy 16 éves gyakorlattal
rendelkező napközis nevelőtanár, aki
2013 augusztusában még 145 ezer fo-
rintot keresett, most 240 ezer forintot,

jövőre pedig 265 ezer forintot fog ke-
resni. Idáig országos átlagban 40 száza-
lékkal nőttek a bérek – jelezte.

A kereszténydemokrata politikus ér-
tékelte a The Economist című brit lap
eheti számában idézett felmérést is, mi-
szerint a hatékonyságot tekintve megle-
pően jól teljesít a magyar közoktatás: a
tanárok fizetését, az osztályok méretét és
a diákok PISA-felmérésen elért eredmé-
nyeit figyelembe véve a világ országait
összesítő listán negyedik helyet ért el Ma-
gyarország. Hoffmann Rózsa azt mondta,
a körülményekhez képest a magyar okta-
tási rendszer jól teljesít és tekintve, hogy
olyan folyamatokat indítottak el az elmúlt
négy évben, ami a színvonal emelését
szolgálja, joggal várható, hogy néhány
esztendő leforgásával ezek az eredmé-
nyek lesznek a jellemzőek. Kitért a kuta-
tás azon pontjára is, amely azt vizsgálta,
a gyerekek mennyire szeretik iskolájukat.
Ebben Magyarországon messze az
OECD-átlag felett teljesített, megelőzve
többi között Ausztriát, Németországot és
az Egyesült Államokat is. 

Az MTI kérdésére a Klik tervezett át-
alakítását és a megyei szint megerősíté-
sét támogatandónak nevezte, és azt
mondta: azt ő maga is javasolta már egy
évvel ezelőtt. Megjegyezte: nem helyes,
ha egy központból irányítanak 198 tan-
kerületet.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„Keresztényüldözés”
A keresztényeket hitük vállalásá-

ért – az apostolok kora óta, vagyis az
első keresztény nemzedék megjele-
nésével – nyíltan vagy burkoltan tá-
madások érték, melyek összességét
nevezzük keresztényüldözésnek. 

Annak ellenére üldözték Őket,
hogy már az őskeresztények sem ke-
resték az összeütközést a világgal,
sőt bizonyos ún. „modus vivendit”
találtak a zsidó és pogány hatósá-
gokkal szemben Jézus azon igéje
alapján, miszerint: „Adjátok meg a
császárnak, ami a császáré, s Isten-
nek, ami az Istené” (Mt 22,21).

Ha jobban belegondolunk a Szent-
írásban olvasottakba, akkor szembe-
sülhetünk azzal a ténnyel is, hogy az
éppen megszületett, szinte még já-
szolban levő kis Jézust Heródes már
kisded korában ül-
dözte, ugyanis a nap-
keleti bölcsek lá-
togatása után paran-
csot adott katonáinak
arra, hogy a két év
alatti fiúgyermeke-
ket Betlehemben
mind gyilkolják le!
Őket hívjuk apró-
szenteknek!

A keresztények
nem bántottak sen-
kit, békében éltek, de
jóságuk és szeretetük
mégis szemet szúrt
az Őket üldözőknek,
akik nem szerették
látni, hogy lehet
olyan teljesebb életet élni, melyben
nem földi kincseket gyűjtünk és nem
az e világi élvezeteket habzsoljuk,
mint ahogyan azt üldözők és megbí-
zóik tették.

E szembesülés és a tiszta élettől
való változás félelme váltotta ki ne-
megyszer – vallási, gazdasági, poli-
tikai okokkal is átszőve – azt, hogy
az üldözők feljelentették a keresz-
tényeket rendbontás vagy felség-
árulás miatt.

Az ókori kihallgatások anyagai
azonban minden kétséget kizáróan
azt bizonyítják, hogy az üldözők
semmi egyebet nem találtak az eljá-
rás alá vont és kihallgatott kereszté-
nyeknél csak úgymond azt, hogy a
keresztények elköteleződtek egy sze-
retet központú, tiszta életre, és bár az
üldözők is megállapították, hogy a
keresztények semmi rosszat nem tet-
tek, mégis a tisztaság iránti makacs-
ságuk és a tiltott vallásuk gyakorlása
okán büntették meg őket, melyet jogi
nyelven az üldözők úgy fejeztek ki,
hogy a keresztények titkos és tiltott
társaságokat alkotnak. A világ úgy-
mond humanizált felén a keresztény
tanítás tárgyilagos megismertetése és
megismerése, társadalmi méretekben
mára már szinte ugyanúgy lehetet-

lenné vált, mint ahogyan az az első
századok nyílt keresztényüldözése
idején volt. Természetesen vannak ez
alól kivételek, így hazánk is, mely
emiatt, vagyis a keresztény-nemzeti
értékek felvállalása okán, állandó
nemzetközi politikai támadások ke-
reszttüzében áll!

A világ humanizált felén a keresz-
tény értékeket relativizálják, a hitet
tudománytalanként ezáltal maradi
felfogáskánt tüntetik fel úgy, hogy
közben a keresztény szimbólumokat
szisztematikusan igyekeznek vég-
képp eltüntetni!

Az onnan érkező hírekből arról ér-
tesülünk, hogy például Irakban meg-
tizedelik a világ egyik legősibb
keresztény közösségét. A káld püs-
pök szerint kifejezett népirtás folyik

a keresztényekkel szemben! Az Irak-
kal szomszédos Szíriából pedig ezt a
hírt kapjuk, hogy nyolc keresztényt
feszítettek keresztre! Apokaliptikus
viszonyok uralkodnak, egymás után
pusztítják el a keresztény szent he-
lyeket és üldözik el onnan a lakói-
kat. A minap például Moszulban
felgyújtottak egy 1800 éves temp-
lomot és szerzeteseket elzavarva
egy Kr.u. IV. századi kolostort is el-
foglaltak. A keresztények pedig ul-
timátumot kaptak, hogy vagy
kifizetik a havi 450 dolláros fejadót
– melyet ha akarnának se tudnának
megfizetni – vagy áttérnek az isz-
lámra, vagy a halál vár rájuk.

Ne engedjük, hogy a gyűlölet és
a kirekesztés ártatlanok millióinak
életét fenyegesse! A KDNP és az
IKSZ kiáll az üldözöttekért és fel-
szólítja a szélsőségeseket az erő-
szak azonnali leállítására és a
keresztények elleni támadások be-
szüntetésére!

Kérem, álljanak ki Önök is!

(Napirend előtti felszólalás, 
elhangzott a Magyar 

Országgyűlésben,
2014. szeptember 16-án.)

Vejkey Imre

Több mint egymilió családnak segít a törvény
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Magyarország helye egyértelmű
– Folytatás az 1. oldalról –

A miniszterelnök az értekezleten – a
kérdésekkel és válaszokkal együtt csak-
nem másfél órás beszédében – összefog-
lalta a nagykövetekkel szembeni
elvárásait. Azt kérte a jelenlévőktől, hogy
bár a kabinet az eredményeket olyan
koncepciókkal, akciótervekkel és dönté-
sekkel érte el, amelyek egy része még is-
meretlen, és nem élvez közbizalmat az
unión belül, ne vegyenek fel védekező
magatartást. A kérés az, hogy válaszol-
janak mindenre, amire válaszolni kell, de
a feladat nem az, hogy megvédjék a ma-
gyar pozíciót, mert az megvédi saját
magát. Ne hagyják figyelmen kívül, mit
mond a másik, arra valamilyen módon
reagáljanak, de ezt tekintsék inkább „ci-
vilizációs kötelezettségnek”, ne pedig
politikai feladatnak – fűzte hozzá. „Nem
az a dolgunk, hogy megvédjük, amit el-
értünk, hanem az, hogy bemutassák azo-
kat a lehetőségeket, amelyek az elmúlt
évek sikereiből fakadnak” – magyarázta.

S miután „elkötöttük magunkat az
ideológiai megközelítésű külpolitiká-
tól” – folytatta –, „sokkal nyitottabban
tudunk kapcsolatokat építeni” olyan
államokkal is, amelyek nem a nyugati
szövetségi rendszerhez tartoznak.
Egyértelművé tette egyúttal azt is,
hogy Magyarország helye a nyugati
szövetségi rendszeren belül nem ké-
pezi vita tárgyát, „de a kormány nem
követi azt a külpolitikát, amely szerint
minden külpolitikai kérdés közép-
pontjába az értékkérdéseket kell állí-
tani”. Megítélése szerint az
értékkérdések fontosak – a NATO és
az EU is bizonyos mértékig értékkö-

zösség –, de ez nem jelenti azt, hogy
Magyarországnak úgy kell viszonyul-
nia a szövetségi rendszerén kívüli or-
szágokhoz, hogy mit gondol azok
kultúrájáról, politikai intézményrend-
szeréről, demokráciájáról.

Azt a kérdést kell feltenni az adott or-
szággal kapcsolatban, mi a magyar nem-
zeti érdek – jelentette ki. Szerinte
ugyanis az ideológiai központú külpoli-
tikai vonalvezetést a félnótás országok
számára találták ki az okos országok.
Nehéz másként magyarázni, hogy az
Egyesült Államok a költségvetési hiánya
tekintélyes részét Kínával finanszíroz-
tatja, és egy percnyi skrupulusa sincs
emiatt – mondta a miniszterelnök.

Összegzése szerint fel kell nőni a fel-
adathoz: egy perspektívájában sikeres
ország méltó gazdasági központú képvi-
seletét kell ellátni. Nem olyan országot
kell képviselni, amely folyamatosan a
számonkérés határán egyensúlyoz, mert
nem jók a gazdasági mutatói, amelynek
bűnei lennének akár történelmileg, és fo-
lyamatosan a szőnyeg szélére állított ál-
lamnak kellene magát képzelnie. Olyan
országot kell képviselni, amely válság
idején elvégezte annak a munkának a te-
kintélyes részét, amelyre nagyon kevés
ország volt képes.

Egyfajta szerénység és visszafogott-
ság indokolt, de a ló másik oldalára sem
szabad átesnünk, mert senki sincs ma a
világban, aki azt a jogot követelheti ma-
gának, hogy bennünket bármivel elszá-
moltasson – jelentette ki, megjegyezve,
hogy Magyarország a vállalásai közül
csak a védelmi kiadásainak a költségve-
téshez viszonyított, a NATO által meg-
határozott arányát nem teljesíti.

Ezzel a gondolatmenettel összefüg-
gésben arra hívta fel a figyelmet, hogy
Magyarország az egyetlen olyan EU-s
tagállam, amelynek politikai intézmény-
rendszerét – az európai értékek szem-
pontjából – „töviről hegyire”
átvilágították az új alkotmány idején.

Mi, kérem, át vagyunk világítva –
mondta a kormányfő a nagykövetek
előtt. Szavai szerint a közös európai ér-
tékek szempontjából „pápábbak va-
gyunk a pápánál”, mert nemcsak teljesen
átvilágították Magyarország politikai in-
tézményrendszerét, hanem a kormány
ennek során eltűrte a kettős mércét is. A
politikai intézményrendszerét nézve az
egyetlen olyan uniós ország vagyunk,
amely biztosan makulátlan az EU közös
értékei szempontjából – jelentette ki, azt
kérve a nagykövetektől, hogy ezt az
érvet általános álláspontként használják.

Orbán Viktor azt is kérte a külképvi-
selet-vezetőktől, hogy a munkahelyte-
remtés fontossága miatt minden
lehetőséget ragadjanak meg, amikor Ma-
gyarországra érkező befektetők meg-
győzéséről van szó.

A foglalkoztatáspolitikával kap-
csolatban megerősítette, kormánya
nem kíván változtatni az állami
munkahely-teremtési politikán, va-
gyis aki tudna dolgozni, és kapna is
munkát az államtól, de azt nem vál-
lalja el, nem kap segélyt. Ez a gon-
dolkodásmód eltér attól, mint amely
a jóléti államok liberális gazdaság-
politikájaként ismert – tette hozzá. A
miniszterelnök célként határozta
meg egyúttal a cseh foglalkoztatási
szint elérését, vagyis hogy legalább
ötmilliónyian dolgozzanak.

Orbán Viktor a nagyköveti értekezle-
ten azt is mondta, hogy a külképviselet-
vezetőknek nagy hangsúlyt kell
helyezniük munkájukban a kapcsolattar-
tásra a vállalatokkal: a külföldi vállala-
tok Magyarországra vonzását és az
exportképes magyar kis- és közepes vál-
lalkozások (kkv) támogatását tekintve is.

A kormányfő kiemelte: a magyar dip-
lomáciában a nagykövetek eddig az üz-
leti ügyektől távol tartották magukat,
pedig az üzlet jó dolog, a vállalati kap-
csolatok fontosak, ezért a külképviselet-
vezetőknek segíteniük kell, hogy
külföldi vállalatok érkezzenek Magyar-
országra és teremtsenek itt munkahelye-
ket, vagy befogadjanak magyar
exporttermékeket. Orbán Viktor szerint
a nagyköveteknek továbbá figyelmet
kell fordítaniuk az exportképes magyar
kkv-k segítésére is. Magyarországon je-
lenleg mintegy 2500 ilyen vállalat van, a
cél, hogy összesen 12 ezer legyen -
mondta. Emellett fontos célnak nevezte,
hogy 2018-ra a magyar export egyhar-
mada az EU-n kívülre irányuljon, sőt ké-
sőbb 50 százalék legyen ez az arány.
Emellett az is lényeges, hogy az export
nemzeti össztermékhez mért aránya a
legmagasabb legyen az EU-ban, erre re-
ális lehetőség van.

Beszéde végén a miniszterelnök ösz-
szegezte, milyen hozzáállást vár el Ma-
gyarország nagyköveteitől: „ha valamit
elértünk (...), és mások azt problémaként
akarják bemutatni, akkor ki kell állnunk
az álláspontunk mellett”. „Sunnyogással
semmilyen eredményt nem fogunk el-
érni” – mondta, kijelentve, hogy a nagy-
követeknek a józan észt és a bátorságot
kell kombinálniuk munkájuk során.

A kormány támogatja a külhoni magyarság autonómiatörekvéseit

Semjén Zsolt kiemelte: az egyes au-
tonómiakoncepciókat az adott nemzet-
résznek, közösségnek kell kidolgoznia,
és a magyar kormány azt támogatja,
amelyet a közösség a saját megmaradá-
sáért kimunkált.

Soha nem követeltek olyat, amire ne
lenne példa Európában, vagy ami ne
lenne általános. Az autonómia a közös-
ség szintjén emberi jognak számít – rög-
zítette a kormányfő helyettese, aki
kijelentette: „ha másoknak jár, nekünk is
jár”, „amit másoknak szabad, nekünk is”.

„Nem vagyunk másodrangú polgá-
rok és másodrangú emberek” – jelen-
tette ki, hozzátéve: vissza kell utasítani,
ha az autonómia kérdésében szélsősé-
gességgel vádolják Magyarországot.

Úgy fogalmazott: a magyar állam-
polgársági törvény támadhatatlan, nem

tartalmaz etnikai aspektust. A törvény
semmilyen olyan pontot nem tartalmaz
továbbá, amely különbözne a körülöt-
tünk lévő országok gyakorlatától.

A kormányfő helyettese segítséget
kért abban, hogy ha az állampolgársági
eljárás során akár az űrlapoknál a nagy-
követek még látnak lehetőséget az egy-
szerűsítésre, jelezzék. Egyúttal
megköszönte az eddigi visszajelzéseket.
Ami az egyszerűsítésnél jogilag lehetsé-
ges, meg fogják tenni – hangsúlyozta.

Megjegyezte: nemzeti érdekből
olyan embereket is tudnak honosítani,
akik szorosan véve nem férnek bele a
szabályokba. Példaként a magyarországi
görögöket említette, akik közül többen
évtizedekkel ezelőtt elveszítették a ma-
gyar állampolgárságot, amikor a görö-
göt választották.

Közlése szerint eddig 610 ezer ál-
lampolgársági kérelem érkezett, és nem

csökkent a beadványok
száma. Tarthatónak ne-
vezte, hogy a ciklus vé-
gére 1 millió új magyar
állampolgár legyen.

A miniszterelnök-
helyettes szólt a Ma-
gyar Diaszpóra Tanács
létrehozásáról és a Kő-
rösi Csoma Sándor
programról, utóbbi ke-
retében a korábbi ötven
helyett száz fiatal utazott a határon túlra,
hogy segítse a diaszpóra magyarságát.

Semjén Zsolt kitért a magyarság ér-
tékeinek megőrzését célzó Mikes-prog-
ramra, kiemelve, raktárakat hoztak létre,
ahonnan az állam költségén szállítják
haza az összegyűjtött könyveket, levél-
tári emlékeket. Beszámolt a nemzeti re-
giszter létrehozásáról is, amely az
interneten keresztül lehetővé teszi a kap-

csolattartást, ezt angol nyelven is elér-
hetővé tették.

Az egyházi diplomáciára térve többi
között azt mondta: reményeink szerint a
Szent Márton-évfordulón (2016-ban)
Ferenc pápa Magyarországra látogat. A
magyar diplomácia természetes köte-
lességének nevezte, hogy kiálljon az 
üldözött keresztények mellett, hangsú-
lyozva, ez nem vallási, hanem civilizá-
ciós kérdés.

A magyar kormány teljes mellszélességgel a külhoni magyarság autonómiatörekvései mögött áll. „Nem vagyunk másodrangú polgárok és másodrangú emberek”
vissza kell utasítani, ha az autonómia kérdésében szélsőségességgel vádolják Magyarországot – mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes 
augusztus 25-én a külképviseleti vezetők értekezletén.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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A magyarság akkor
marad meg, ha minden
nemzetrész megmarad

Kárpát-medencei Online Oktatási Centrummal bővült az Óbudai Egyetem képzési kínálata. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke,
miniszterelnök-helyettes szeptember 1-jén a tanévnyitón beszédében kiemelte: az online képzések lehetővé teszik, hogy
egyre nagyobb számban tudjanak külhoni hallgatók is bekapcsolódni a legmagasabb szintű oktatási formába, ami előse-
gíti megmaradásukat. Rámutatott: a magyar nemzet legnagyobb tragédiája a szétszabdaltság. A magyar nemzetnek ezért
minden jó, ami határtalan, és átjárhatóvá teszi a határokat.

Nemzeti tragédia a szétszabdaltság  

A miniszterelnök-helyettes szerint az
online oktatási forma az évtized forra-
dalma, egy olyan lehetőség, amit min-
denképpen ki kell használni.
Hangsúlyozta: bár a mester-tanítvány
személyes viszonya nem pótolható, de a
mai viszonyoknak megfelelő, tömeges
kapcsolattartás adekvát formája az on-
line oktatási forma.

Hozzátette: a nagyobb anyagi lehető-
ségű országok könnyen megengedhetik
maguknak újabb és újabb egyetemek, la-
boratóriumok építését. Az online oktatás
ugyanakkor lényegében ingyenes, a
„legszociálisabb képzési forma”, s ter-
mészetesnek nevezte, hogy támogatják.
A központról szólva hangsúlyozta: álla-
milag akkreditált elismert képzésekről
van szó, amelyek magyar nyelven zajla-
nak. Rögzítette: egy nemzet megmara-
dása szorosan összefügg a nyelvvel.

Semjén Zsolt kijelentette: semmikép-
pen nem cél olyan képzések támogatása,
ami elszív diákokat a kinti intézmények-
től. Ezek az online képzések azonban le-
hetővé teszik, hogy egyre nagyobb

számban tudjanak a hallgatók bekapcso-
lódni az oktatásba magyar nyelven, ami
elősegíti a megmaradásukat – jegyezte
meg.

Palkovics László, felsőoktatási ál-
lamtitkár azt mondta: a képzési forma
egy új, innovatív terméke a magyar fel-
sőoktatásnak, amelyet a külföldi hallga-
tók Magyarországra vonzásához
hasonlított. Ez az eszköz a tudás meg-
osztásának újabb módja. A kezdemé-
nyezést támogatandónak tartotta és
megjegyezte: a felsőoktatási stratégia
fontos eleme a hasonló oktatási formák
segítése. A képzés emellett jól beilleszt-
hető a duális képzési formák közé is

Fodor János, az Óbudai Egyetem új
rektora kiemelte: az idei tanév több vál-
tozást hoz, ezek közül meghatározó,
hogy új vezetés irányítja az egyetemet.

Feladatának tartja, hogy biztosítsa az
egyetem töretlen és dinamikus fejlődé-
sét, elképzelései középpontjában az
eredményes működés áll – hangoztatta.

Az Óbudai Egyetem elkötelezett a
Kárpát-medencei magyar nyelvű képzés,
az anyanyelven történő oktatás mellett és
a szülőföldön maradás legfontosabb fel-
tételének a helyben megvalósuló képzé-
seket tartják. Az intézmény székhelyen
kívüli képzést folytat Szabadkán, és a
mostani tanévtől Székelyudvarhelyen.

Az oktatási centrum szeptembertől
kísérleti jelleggel négy ingyenes online
kurzussal kezdi meg tevékenységét.
Az érdeklődők megismerkedhetnek a
jazz kultúrtörténetével, az egyéni és
csoportos problémamegoldó techni-
kákkal, a pedagógia alapjaival és az er-
gonómia területével.

A résztvevők időkorlát nélkül fér-
nek hozzá a kurzusokhoz, amelyek
2015-től továbbiakkal bővülnek a ter-
vek szerint – jelentette ki a rektor, aki
elmondta: több intézménnyel is egyez-
tettek már a témában. Hozzátette: kül-
honi magyar intézmények is tehetnek
fel online kurzusokat.

A magyarság akkor marad meg, ha
minden nemzetrész megmarad – hangoz-
tatta a KDNP elnöke, nemzetpolitikáért fe-
lelős miniszterelnök-helyettes augusztus
19-én este a Vendégségben Magyarorszá-
gon elnevezésű ünnepi rendezvényen, a
budapesti Clark Ádám téren.

Semjén Zsolt itthoni és határon kí-
vülről érkezett magyar fiatalokhoz for-
dulva arról beszélt, hogy az egyetemes
magyarság csonkulna meg, ha vala-
melyik nemzetrész elveszne. Közölte,
a magyar állam kötelessége és fel-
adata, hogy a közös kultúrát, a közös
nyelvet, a történelmi sorsközösségün-
ket segítsen megélni.

A miniszterelnök-helyettes az állam
természetes kötelességének nevezte a ma-
gyar nemzet közjogi egyesítését. Erre
utalva bejelentette, eddig már több mint
600 ezer határon túli magyar tett esküt.
Azt is mondta, várakozásai szerint a mos-
tani parlamenti ciklus végére egymillió
lesz az esküt tett új magyar állampolgá-
rok száma.

Kijelentette, az egész magyarságnak
tudnia kell, bárhol is él a világban, hogy
Magyarország és a magyar kormány mö-
göttük áll. „Számítunk rátok és ti is min-
dig számíthattok ránk” – zárta beszédét
Semjén Zsolt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A magyar nemzet egy és oszthatatlan

Semjén Zsolt köszöntőjében arról be-
szélt: a magyar nemzet egy és oszthatat-
lan, és csak akkor tudunk megmaradni
csonkítatlanul, ha minden nemzetrész
megőrzi örökségét. A díjról azt mondta:
az annak az elismerése és köszönete,
hogy a kitüntetettek megőrzik és továb-
bépítik sajátosságaikat, és ezzel az egye-
temes magyarságot őrzik meg.

Potápi Árpád János beszédében azt
mondta: 2011 óta minden évben olyan
személyeknek, illetve szervezeteknek
adják át az elismerést, akik a Szent Ist-
ván-i örökség továbbörökítői, akik a ha-
tárokon túl élő magyar közösségek
érdekében a közéletben, az oktatásban,
a kultúrában, az egyházi életben, a tu-
dományban, a tömegtájékoztatásban, a
gazdasági életben kiemelkedő tevé-
kenységet végeznek.

Az idén megkapta az elismerést az
Erdélyi Református Egyházkerület által
alapított Diakónia Keresztény Alapít-
vány, amely az élet megóvását, a bete-
gek és hátrányos helyzetűek segítését, a
keresztény értékek képviseletét, az
egyén és közösségi felelősségvállalás
erősítését vallja feladatának és jelenleg
négyszáz gyermekkel foglalkozik.

Ugyancsak elismerést kapott a Gyula-
fehévári Caritas, amelynek célja a 
szegénységben élők társadalmi reinteg-
rációja, motivált és szakképzett sze-
mélyzet biztosítása, mindezek által a
helyi közösségek fejlesztése.

A Csernátoni Haszmann Pál Mú-
zeum szintén a díjazottak közt szerepel,
az intézmény 1973-ban nyitotta meg ka-
puját, azóta immár művelődési központ-
ként határainkon túl is számon tartják az
intézményt. Haszmann Pál pedagógus és
Haszmanné Cseh Ida magángyűjtemé-
nyüket ajánlották fel múzeumalapítás
céljából a székely–magyar közösségnek.
A 2005-ben alakult Alsózelei Zele törzs
elsődleges feladatának hagyományaink
megőrzését, a népi kultúra értékeinek
gyűjtését és védelmét tekinti, munkáju-
kat az elismeréssel jutalmazták.

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és
Közművelődési Szövetség, a Csemadok
méltatása során elhangzott: az 1968 már-
ciusi Csemadok-program igazi demokra-
tikus áttörés volt a kisebbségi magyar
politikában. A nemzetiségi kérdés rende-
zésére vonatkozóan az önigazgatás és a
kollektív kisebbségi jogok alapján fogal-
mazta meg javaslatait. A nemzetiségi al-
kotmánytörvény kidolgozása mellett

javasolta az államhatalmi és végrehajtó
szervek melletti nemzetiségi szervek,
köztük nemzetiségi minisztérium létreho-
zását, a magyarok számára hátrányos,
1960. évi közigazgatási elrendezés kiiga-
zítását, valamint az 1945 után hozott ma-
gyarellenes jogszabályok felülvizsgálatát.
A Csemadok 1989-ben párttá alakult,
ennek ellenére 50 ezres tagságát mind-
máig hatékonyan képes mozgósítani.

A díjazottak közt szerepel Tamás Ala-
dárné Szűcs Ilona tanítónő, aki 2011-ben
felvette a magyar állampolgárságot, ezt
követően a szlovák kormány megfosz-
totta szlovák állampolgárságától. Az idén
70 éves Magyar Szó napilapot is elisme-
réssel jutalmazták, a méltatás során el-
hangzott: 1955-től a világ legjobb
magyar nyelvű napilapjaként tekintettek
rá, számított, mit ír a Magyar Szó. Az
újság felemelte szavát a délszláv háború
esztelensége, a kényszermozgósítások, a
kisebbségi jogok durva megsértése, csor-
bítása ellen. A vajdasági magyar közös-
ségért, nemzeti önazonosságának
megtartásáért és fejlesztéséért kapott ki-
tüntetést a 47 éve működő civil szerve-
zet, a Középiskolások Művészeti
Vetélkedője. A regionális vetélkedő
évente 600 középiskolásnak ad alkalmat
a bemutatkozásra, tudásuk összeméré-
sére.

Szintén a díjazottak közt szerepel a
Kárpátalja hetilap. A jelenleg 110 tele-

pülésre eljutó újságot a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség alapította,
amely fontosnak tartja a magyar lakos-
ság objektív tájékoztatását. A kitüntetett
svédországi Őrszavak Anyanyelvápoló
Egyesületet a Svédországi Magyarok
Országos Szövetsége alapította 1996-
ban azzal a céllal, hogy évente rendez-
zen anyanyelvi táborokat, valamint
szakmailag hangolja össze a svédországi
magyar anyanyelv oktatását. A 9-10
napos anyanyelvi táborok témája min-
den évben egy magyar történelmi kor,
mely kiegészül a Kárpát-medence föld-
rajzának oktatásával. Idén Hunyadi Má-
tyás és kora lesz a fő téma.

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács
szintén elismerésben részesült, a szer-
vezet célja összefogni a Kanadában
működő magyar szervezeteket feleke-
zeti hovatartozás nélkül, a magyarság
megtartását segíteni és támogatni,
megakadályozni minden romboló tö-
rekvést és segítő kezet nyújtani a prob-
lémák megoldására.

Tizenegy szervezet képviselője, illetve személyiség vehette át a Külhoni Ma-
gyarságért Díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkártól augusztus 19-én az Országházban.

FORRÁS: KDNP.HU, MNO
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Ragaszkodnunk kell az igazság 
és a szeretet értékeihez

Hatvanhat magyar termék és szolgáltatás kapta meg az idén a Magyar Termék
Nagydíjat. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes a magyar nem-
zet egységének fontosságát emelte ki a szeptember 3-i díjátadón, hangsúlyozva,
hogy a magyar állam támogatja a magyar identitás megőrzését, a közjogi egyesí-
tést az állampolgárság megadásával, a Magyar Termék Nagydíj pályázat is szem
előtt tartja az egységes magyar nemzet szemléletet.

A Magyar Termék Nagydíj pályázatnál is érvényesül
az egységes magyar nemzet szemlélet

Az idén tizenhetedik alkalommal
kiírt Magyar Termék Nagydíj pályá-
zat az innovációt, a munkahelyterem-
tést, az exportorientációt helyezte a
középpontba.

Ebben az évben először ítélték oda a
nívódíjak közül az életmű-díj elismerést,
amelyet Esztergályos Jenő tanár, a tizen-
ötszörös Magyar Termék Nagydíjas
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
ügyvezetője vett át Kövér Lászlótól, az
Országgyűlés elnökétől, aki átadta az ál-
tala alapított elnöki különdíjat is a Cso-
miép Beton és Meliorációs Termékgyártó
Kft.-nek, amelyet Mészáros
Antal ügyvezető vett át.

Magyar Termék Nagydíj Pá-
lyázat Sajtókövete Nívódíjat
kapott az MTVA és az MTI al-
kotói közössége, Régiók Díja
elismerésben részesült a ko-
lozsvári Sapientia Alapítvány
és a beregszászi II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola, Kárpát-medencéért
Nívódíjat vett át Répás Zsu-
zsanna helyettes államtitkár.

Kövér László köszöntőjében
a minőségi szemlélet fontossá-
gát hangsúlyozta, amelynek ter-
jesztéséhez a Magyar Termék
Nagydíj pályázat is hozzájárul,
mivel a legjobbakat díjazza, és
mutatja, hogy a gazdasági élet-
ben működnek minőséget szem
előtt tartó vállalkozások.

Semjén Zsolt, a KDNP el-
nöke,  miniszterelnök-helyettes a magyar
nemzet egységének fontosságát emelte
ki, hangsúlyozva, hogy a magyar állam
támogatja a magyar identitás megőrzé-
sét, a közjogi egyesítést az állampolgár-
ság megadásával, a Magyar Termék
Nagydíj pályázat is szem előtt tartja az
egységes magyar nemzet szemléletet.

Latorcai János, a KDNP országos
választmányának elnöke, az Ország-
gyűlés alelnöke, a rendezvény fővéd-
nöke elmondta, hogy a kormány és a
vállalkozások az elmúlt években sokat
tettek az innovatív, versenyképes ter-
mékek kül- és belpiaci megjelenéséért.
Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal elnöke arra hívta fel a
figyelmet, hogy a márkaépítésre, a ter-
mékvédelemre egyre többet fordítanak
a világban. Példaként említette, hogy
2011-ben 486 milliárd dollárt fordítot-
tak márkaépítésre, 2008. és 2013. között
a 100 legismertebb brand 19-24 száza-
lékkal tudta növelni piaci értékét. A hi-

vatal elnöke szólt arról is, hogy a ma-
gyar tudásintenzív ágazatok jelentős
mértékben járulnak hozzá az uniós
GDP-hez.

Kiss Károlyné, a Magyar Termék
Nagydíj Pályázati Iroda ügyvivő igaz-
gatója a kiíró tanács nevében elmondta,
hogy a védjegyek odaítélése biztosítja a
pozitív megkülönböztetést, szimboli-
zálja a magyar gazdaság talpra állását.
Az ügyvivő igazgató ismertette, hogy a
szakértői zsűri több mint 100 pályáza-
tot bírált el, a kiírókhoz csatlakozott Hi-
pavilon Magyar Szellemi Tulajdon
Ügynökség révén pedig a szellemi tu-
lajdon védelme kiemelten jelent meg az

értékelésben. A 18 pályázati főcsoport-
ban díjazottak 34 százaléka budapesti,
66 százaléka megyei telephellyel ren-
delkezik. Az elmúlt tizenhét évben, va-
gyis a pályázat meghirdetése óta
mintegy 486 nagydíjat ítéltek oda min-
tegy 3000 terméknek, szolgáltatásnak –
mondta Kiss Károlyné.

A Magyar Termék Nagydíj pályáza-
tot az Industorg-Védjegyiroda Minő-
ségügyi Kft., a Hipavilon Magyar
Szellemi Tulajdon Ügynökség, a Ma-
gyar Export-Import Bank Zrt. és Ma-
gyar Exporthitel Biztosító Zrt., a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal (új
nevén Nemzeti Befektetési Ügynök-
ség), a Terc Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., valamint a Tüv Rheinland
InterCert Kft. írta ki a Közbeszerzési
Hatóság, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium szakmai támogatásával.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az igazság és a szeretet értékeiről, a megbocsátás és az újrakezdés kegyelméről be-
szélt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten, a Szent István-
bazilika előtt, a zsúfolásig megtelt téren augusztus 20-án. „Ragaszkodnunk kell az
igazság és a szeretet értékeihez, kérnünk kell a megbocsátás és az újrakezdés ke-
gyelmét”, hogy ne ismétlődhessen meg az, ami száz évvel ezelőtt történt - mondta
a bíboros az első világháborúra utalva.

Erdő Péter a Szent István-napi szent-
mise bevezetőjében úgy fogalmazott, a
szomorú évszám", a századik évforduló
arra figyelmeztet, hogy ha az önzés, a
gyűlölet, a bosszú szelleme veszi át az
uralmat az emberek fölött, akkor a gyil-
kos erőszak pusztító áradatként borítja el
az egész földet.   

A bíboros a 25 évvel ezelőtti határ-
nyitással kapcsolatban azt mondta, „sok
kötöttség és tilalom, sok félelem és meg-
aláztatás után népünk lehetőséget kapott
a gondviseléstől, hogy szabadon kövesse
a legnemesebb emberi értékeket. Nem-
csak egyénileg, hanem a közösség élet-
ében is”. Hozzátette, kérdés, hogy
felismertük-e a jóra, a szépre, az igazra
nyíló lehetőségeinket, és éltünk-e velük.
Erdő Péter arra hívta fel a figyelmet,
hogy a számvetés egyszerre ad alkalmat
a hálaadásra, a bűnbánatra és az igaz út
keresésére.   

A bíboros a szentmisét bevezető sza-
vai után megáldotta az új kenyeret és
Isten áldását kérte a magyar nép szorgal-
mas munkájára.   

Orosch János nagyszombati érsek
szentbeszédében azt emelte ki, a történe-
lemben számos példa bizonyítja, hogy
igenis élhető és megvalósítható Szent Ist-
ván király öröksége: hűség Istenhez,
hűség az egyházhoz, hűség a hazához és
a családhoz.   

Az érsek a dán filozófust, Sören Kier-
kegaard-t idézve arról beszélt, ír keresz-
tények régen, amikor a fiúgyermekeket
megkeresztelték, a gyermekek jobb kezét
úgy fogták, hogy az száraz, vagyis po-
gány maradjon. Így felnőttként a pogány,
meg nem keresztelt kezével forgathatta a
kardot a harcban. Szent István király pél-
dája ennek épp az ellenkezőjére tanít –
mondta. A Szent Jobb nem pogány kéz,
hanem Jézus Krisztus áldását osztogató,
szent kéz – tette hozzá.   

Orosch János arra figyelmeztetett, ma
is vannak, akik a kereszténységből csak

azt fogadják el, ami nekik tetszik, de az
életük Isten nélküli. „Erősödik az újpo-
gányság szelleme, divat az ősmagyar
vallást, a táltosok korát emlegetni”. Be-
árnyékolja népünk életvitelét a fogyasz-
tói szemlélet, az élvezethajhászás és a
hedonizmus bálványa. Nagy kihívást je-
lent az okkultizmus, a spiritizmus és a
bálványimádás különböző formája, va-
lamint a relativizmus szemlélete, amely
kétségbe vonja magának az igazságnak
a létét – tette hozzá.   

Az érsek arról beszélt, a kommunista
rendszerben az egyházat elnémították,
nem szólhatott bele a közéletbe. Bezárták
a templom falai közé és még ott is fi-
gyelték. Az a rendszer kétszínű ember-
eket nevelt, olyanokat, akik a
templomban hívők lehettek, de a közé-
letben a párt és a kormány szerint kellett
beszélniük és cselekedniük. Hozzátette,
ezt sokan annyira megszokták, hogy ma
is eszerint élnek, ezért „hiányzik belő-
lünk sokszor az összetartás, az embersé-
ges magatartás és a másik mellett való
kiállás” – mondta.   

A szentbeszéd végén Orosch János
hangsúlyozta: adjunk hálát a Minden-
hatónak, hogy ezer év elteltével is itt
vagyunk! „A történelem zivataros szá-
zadai után megmaradtunk keresztény-
nek és magyarnak, Szent István így
vigyáz ránk.” Nemzetét egy másokat
tisztelő, idegeneket befogadó néppé ne-
velte, országát pedig a Boldogságos
Szűzanya, a Magyarok Nagyasszonya
oltalmába helyezte. „Ezért nemcsak a
múltunk dicső, de a jövőnk is ígéretes”.   

A szertartáson részt vett Áder
János köztársasági elnök, Orbán Vik-
tor miniszterelnök, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, Darák Péter, a
Kúria elnöke, Tarlós István főpolgár-
mester, Rogán Antal V. kerületi pol-
gármester, Fidesz-frakcióvezető,
Habsburg György, az utolsó magyar
király, IV. Károly unokája, Mádl
Dalma, a néhai köztársasági elnök öz-
vegye, Antall Józsefné, a rendszervál-
tás utáni első miniszterelnök özvegye,
valamint Szigetvári Viktor, az Együtt-
PM társelnöke.   

A szertartás a Szent Jobb-körmenet-
tel zárult. Szent István jobb karjának
kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség
hordozta, e mögött vonult Erdő Péter,
Alberto Bottari de Castello apostoli
nuncius és a püspöki konferencia tag-
jai. Ezután következtek a körmenetben
az Apostoli Szentszék által elismert
szerzetes- és lovagrendek, az apostoli
élet társaságai, valamint a plébániák za-
rándokcsoportjai.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Mi, kelet- és közép-európaiak pontosan ismerjük 
a totalitárius rendszerek természetét

Bármilyen biztonságpolitikai fenyegetés jelenik is
meg a környékünkön, tudjuk, ha szolidárisak vagyunk
egymással, ha egységesek vagyunk, akkor Európát, a
békét és a demokráciát nem kezdheti ki semmi – mondta
a külgazdasági és külügyminiszter. Úgy fogalmazott: mi
pontosan tudjuk, hogy a totalitárius rendszereknek
egyetlen ellenszere van: a szabadság és a függetlenség
alapján demokráciában élő nemzetek közössége. Ez az
egyetlen út a jövőbe, és azt is tudjuk, hogy ez az a köte-
lességünk, amelyet le kell rónunk a totalitárius rendsze-
rek áldozatinak emlékére. Navracsics Tibor kiemelte: a
totalitárius rendszereket az első világháború, annak
pusztítása, és az azt követő elszegényedés, valamint ösz-
szeomlás hívta életre. Ezek a totalitárius rendszerek
időnként vitatkoztak egymással, időnként a másikban

jelölték meg a legfőbb ellenséget, de a mélyben és a leg-
alapvetőbb kérdésekben egyetértettek. Egyetértettek
abban, hogy olyan rendszert akarnak létrehozni, olyan
Európát akarnak, ahol az ember csak eszköz és nem cél.
Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két totalitárius rend-
szer egyetértett abban is, hogy egy közös ellenségük
van: a demokrácia. A közös cél emberek millióinak
életét követelte, kifosztotta Kelet- és Közép-Európát és
amely, több nemzedéknyi időre elvette ennek a térség-
nek a szabadságba vetett hitét és reményét. Mi, kelet- és
közép-európaiak pontosan ismerjük a totalitárius rend-
szerek természetét. Mint mondta, az újjáépítés 25 évvel
ezelőtt kezdődhetett azzal, hogy a kelet-német turisták-
nak visszaadtuk a szabadságot, valamint az észtek, a let-
tek és a litvánok akkor milliós demonstrációval
nyilvánították ki a függetlenség, a szabadság iránti és a
Szovjetunióból való kiszakadás újbóli kívánságát.

Ebben a 25 évben végre megvalósíthattuk évszázados
álmainkat, hogy ott lehessünk Európában és elmond-
hassuk a véleményünket, részt vehessünk Európa jövő-
jének alakításában és biztonságban érezhessük
magunkat.

A totalitárius rendszerek egyetlen ellenszere a demokráciában élő nemzetek közössége – jelentette ki Navracsics Tibor a totalitárius diktatúrák áldozatainak eu-
rópai emléknapján, a Terror Háza Múzeumnál rendezett megemlékezésen augusztus 23-án. A beszédet követően a megjelentek mécseseket helyeztek el az áldoza-
tok emlékére a Hősök falánál, elsőként Navracsics Tibor, Rétvári Bence, az Emmi államtitkára és Horváth János volt országgyűlési képviselő.

Huszonöt évvel a vasfüggöny lebontása után is fontos feladat emlé-
kezni a tekintélyelvű és totalitárius rezsimek megdöntésére – hangsú-
lyozta az Országgyűlés elnöke és a német Bundestag elnöke a
totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából
kiadott közös nyilatkozatában.

Emlékezni kell a totalitárius 
rezsimek megdöntésére

Kövér László és Norbert Lammert kiemelte, hogy augusztus 23-nak, a
Molotov-Ribbentrop-paktum aláírási évfordulójának a kommunista és a
nemzetiszocialista bűncselekményeknek áldozatul esettek emléknapjaként
kell bevonulnia a köztudatba.

Az Európai Parlament állásfoglalásával kihirdetett emléknappal a hu-
szadik századi Európa állami terror és tömeggyilkosságok által meghatáro-
zott totalitárius diktatúráinak áldozatai előtt tiszteleg a kontinens.

Rámutattak, hogy a hetvenöt évvel ezelőtt aláírt paktum felosztotta kon-
tinensünket a szovjet és a nemzetiszocialista erőszakuralmi rendszerek kö-
zött, és még évtizedekig döntően meghatározta Európa sorsát a második
világháború következtében tartóssá vált megosztottság révén.

Európában 2011 óta tartják augusztus 23-án a totalitárius diktatúrák
áldozatainak emléknapját. 1939-ben ezen a napon írta alá Vjacseszlav
Molotov szovjet külügyi népbiztos és Joachim von Ribbentrop német
külügyminiszter Moszkvában a szovjet-német megnemtámadási szer-
ződést. A paktum titkos záradékában a náci Németország és a sztálini
Szovjetunió megegyezett kelet-európai érdekszférájuk határaiban.

FORRÁS: MTI

A magyarországi németek málenkij robotra hurcolásának közelgő 70. évfordulójáról is
megemlékeztek augusztus 24-én a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzatok Napján. Ezen alkalomból „Szerencs Város Német Nemzetiségi Közössé-
géért” kitüntetést adták át Latorcai Csabának, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi
ügyekért felelős helyettes államtitkárának.

A német nemzetiségért végzett munkájáért
kapott kitüntetést Latorcai Csaba

Az évente megrendezett eseményen a
megyében működő nemzetiségi önkor-
mányzatok mutatkoznak be a vendéglátó
település és az egész régió lakosságának.
Az idei találkozó központi gondolatát az
adja, hogy a magyarországi németek má-
lenkij robotra hurcolásának 70. évfordu-
lója közeleg és a közösség szeretne
méltóan megemlékezni e szomorú tragé-
diáról. A kitüntetés átadásakor Árvay At-
illa, a szerencsi német önkormányzat
elnöke méltatta azt a hozzáállást és segít-
séget, amelyet Latorcai Csaba e területen
a régiónak nyújtott. A politikus az elisme-
rés átvételekor Morus Szent Tamás gondo-
latát idézte: „a hagyomány nem a hamu

őrzése, hanem a láng továbbadása”. Tiszta
szívből kívánom, hogy ezt a lángot, ame-
lyet önök itt a régióban féltően és vigyázva
őriznek, még nagyon sok generációnak to-
vábbadhassák! Azért kell beszélnünk nekik
erről a tragédiáról, hogy soha senkivel sem
ismétlődhessen meg hasonló! – mondta
Latorcai Csaba.

FORRÁS: KDNP.HU, MINISZTERELNÖKSÉG
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A totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapján,
a Hitler és Sztálin között létrejött, a történelemben Mo-
lotov-Ribentropp paktum néven hírhedtté vált egyez-
mény aláírásának 75. évfordulóján a KDNP tisztelettel
adózik az ártatlanul meghurcolt áldozatok előtt. A mai
nap az áldozatokról szól, akiket különböző ideológiák
mentén sokszor nem embernek, hanem csak elpusztí-
tandó vagy megfélemlítendő tárgynak.

A diktatúrák szabad országokat osztottak fel,
egész társadalmi csoportokat félemlítettek, kínoz-
tak vagy öltek meg.

A XX. század mindkét nagy önkényuralmi
rendszere, a nácizmus és a kommunizmus is el-
nyomta és üldözte a kereszténységet. A múlt szá-
zad két nagy vallástalanított európai állama követte
el a legnagyobb szörnyűségeket a kontinensen. A
nagy diktatúrák ellenséget láttak a keresztény vi-
lágnézetben, mert a kereszténység természetjogi
alapon állva nem köt kompromisszumot, amikor
az emberi méltóság védelméről van szó. A totális
diktatúrák áldozatai gyilkos ideológiák áldozatai
lettek, melyek a hit helyét is át akarták venni.

Európa számára a XX. századi diktatúrák mély se-
beket okoztak, melyek csak lassan gyógyulnak be.
Ehhez tiszteletre és őszinte gesztusokra van szükség.
Ez a nap ugyanakkor nem csak a múlthoz, hanem
közös jövőnkhöz is tartozik, amikor újra megerősít-
hetjük elköteleződésünket az emberi méltóság és nem-
zeti szuverenitás védelme mellett.

Budapest, 2013. augusztus 23., 

Rétvári Bence,
a KDNP alelnöke

A KDNP tisztelettel adózik az ártatlanul meghurcolt áldozatok emléke előtt
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