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Kiemelt fontosságú
a hátrányos helyzetű
családok segítése

A család az élet
legnagyobb
ajándéka

Magyarország egy magabiztos és cselekvő
ország képét mutatta az árvíz idején
„Túl vagyunk a nehezén, nem vesztettünk emberéletet, komolyabb sérülés sem történt, és nincs tömeges kár”, most
a helyreállítás a következő feladat – jelentette ki Orbán Viktor június 15-én Mohácson. A kormányfő a városi kompkikötőnél tartott, az árvízi védekezést értékelő sajtótájékoztatóján azt mondta: Magyarország egy magabiztos és
cselekvő ország képét mutatta az árvíz idején, a védekezés is egy magabiztos, cselekvő ország teljesítménye.
FORRÁS: MTI

„A veszély elhárításához három dologra: összefogásra, jó szervezettségre
és szakértelemre volt szükség” – tette
hozzá Orbán Viktor, és köszönetet
mondott a munkálatokban részt vett
hivatásosoknak, vízügyi szakembereknek, önkénteseknek, a védekezők
ellátásában résztvevőknek és a sajtó
munkatársainak is. Összefoglalásként
elmondta: 36 780 önkéntes regisztrált
a katasztrófavédelemnél, de a gátaknál
dolgozók száma ennél jóval nagyobb
volt. A védekezés során 10 179 000
homokzsákot és 242 500 köbméter homokot használtak fel. Az árvíz által
közvetlenül veszélyeztetett emberek
száma 206 ezer volt, közülük a szervezett védekezésnek köszönhetően
csak 1570 embert kellett kitelepíteni –
mondta a miniszterelnök.

Tisztázza magát Reding!
Választási csalás előkészítésének
gyanúját veti fel az, ami a Magyar
Nemzetben megjelent az unió Bizottságának alelnökéről. Viviane
Reding igazságügyi biztos, az Európai Bizottság alelnöke a lap szerint a napokban, az Angliában
zárt ajtók mögött megrendezett
Bilderberg-konferencián Magyarországról szólva arról biztosította
az egybegyűlteket, hogy „mindent
megtesz a jövő évi országos választások eredménye legitimitásának gyengítése érdekében arra
hivatkozva, hogy a szavazók a fülkékben sem merték kifejezni akaratukat.”
SEMJÉN ZSOLT ELNÖK,
HARRACH PÉTER FRAKCIÓVEZETŐ,
PÁLFFY ISTVÁN FRAKCIÓSZÓVIVŐ
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Súlyosan antidemokratikus, ha bárki,
ha egy európai politikai főtisztviselő beavatkozik egy szuverén tagállam választási
kampányába és manipulálni kívánja azt.
– Folytatás a 2. oldalon –
Orbán Viktor szólt arról is, hogy a
védekezés irányítását 81 településen
vette át az állam az önkormányzattól,
s mind a 64, veszélyes anyaggal dol-

gozó Duna melletti üzemet sikerült megvédeni, ezen létesítményekből szenynyező, fertőző anyag nem került a vízbe.
– Folytatás a 7. oldalon –

Mindszenty sorsa
iránytű a magyar
jövő építéséhez

Az internet lehetőség,
de egyben veszélyforrás is

Mindszenty József sorsa kulcs a magyar 20. század megértéséhez és
iránytű a magyar jövő építéséhez –
mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a bíboros, prímás XII.
kerületi szobrának avatásán június
13-án. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, a KDNP elnöke úgy fogalmazott: voltak, akiknek soha nem
kellett megtagadniuk a múltjukat,
mert mindig az igazság oldalán álltak és mindig jót cselekedtek”.

Az internethasználat lehetőségeire és a benne rejlő veszélyekre hívta fel
a figyelmet Harrach Péter, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tanácskozásán
május 30-án az Országházban. Az MKDSZ elnöke a keresztény civil
szervezetek 8. országos fórumán hangsúlyozta: az internet kiváló információszerzési, kapcsolatteremtési és közösségépítési lehetőségeket
kínál, ugyanakkor a gyermekekre nézve számos veszély rejt.

FORRÁS: MTI

Beszédében Kövér László elmondta:
Magyarországon sokan és sokat szenvedtek a 20. században kereszténységükért és magyarságukért, de áldozatával
talán senki nem tudott olyan élesen rávilágítani a politikai rendszereken áthúzódó
keresztényellenességre és magyarellenességre, mint Mindszenty József.
– Folytatás a 11. oldalon –

Több palesztin
hallgató tanulhat
Magyarországon

FORRÁS: MTI

Harrach Péter köszöntőjében kiemelte, hogy az éveken keresztül fennmaradó és töretlen népszerűségnek
örvendő fórum „ezidáig elvi értékű kérdésekkel foglalkozott: olyanokkal, mint

a család, vagy éppen a cigányság helyzete”. Mint mondotta: „a mai eszmecserénk eltér az eddigiektől, hiszen most
egy eszközről lesz szó, ami az életformánkat is befolyásolja.” Az internet kétélű fegyver; egyrészt nagyszerű lehetőség, hiszen kitágul a világ, bármiféle
információhoz pillanatokon belül hozzájuthatunk, ismerősöket, barátokat egy
kattintással elérhetünk, ám ugyanilyen
gyorsan függővé, kiszolgáltatottá, válhatunk – mondta KDNP frakcióvezetője,
aki veszélyként kiemelte a manipulálhatóságot, a kontroll nélküliséget.
– Folytatás a 12. oldalon –

Kikerült az ország a
túlzottdeficit-eljárás alól
Megszüntették a Magyarország ellen
a túlzott mértékű költségvetési hiány
miatt 2004 óta folyó eljárást – közölte
Luxembourgban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter újságírókkal,
az EU-országok pénzügyminisztereinek (Ecofin) döntését ismertetve. A
túlzottdeficit-eljárás megszüntetése
haladéktalanul – az EU hivatalos lapjában való megjelenéssel egy időben
– hatályba lép majd. A KDNP szerint
Magyarország jobb teljesítményének
elismerése az uniós deficiteljárás alóli
felmentés az Ecofin-ülésén.
FORRÁS: MTI

Az Európai Bizottság május végén
javasolta, hogy szüntessék meg a
Lettország, Litvánia, Magyarország,
Olaszország és Románia elleni túlzottdeficit-eljárást, Franciaország,
Hollandia, Lengyelország, Spanyolország és Szlovénia esetében pedig
hosszabbítsák meg azt a határidőt,
amelyen belül Brüsszel elvárja az államháztartási hiánynak a bruttó hazai
termék (GDP) 3 százaléka alá csökkentését.
– Bővebben a 2. oldalon –
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Tisztázza magát Reding!
– Folytatás az 1. oldalról –
A bűncselekmény kategóriája, ha befolyásával visszaélve próbálja alakítani a
választások eredményét. A KDNP leszögezi, hogy ha ez így van, akkor Reding
biztos kimeríti a választási csalás előkészítése tényállását.
Követeljük, hogy a biztos hozza nyilvánosságra: mi mindent akar megtenni
Magyarországon a 2014-es választások
eredményének befolyásolása érdekében.
Követeljük, hogy Reding biztos tárja
fel, mely magyarországi szervezetek kép-

viselőivel tartott erről előzetes megbeszéléseket, amelyek szerinte anyagi támogatásuk legnagyobb részét az
Egyesült Államokból kapják.
Mivel a hírek szerint ezek a szervezetek biztosították a bizottsági alelnököt
arról, hogy olyan jelentéseket fognak kiadni, amelyek utalnak arra, hogy a választási körzetekben voltak, akik láttak
a szavazófülkék fölé helyezett rejtett kamerákat, a KDNP rendőrségi feljelentés
megtételét is szükségesnek látja választási csalás gyanúja miatt. Miután a lap
informátora szerint Reding biztosította

Ez így nem mehet tovább!
A Kereszténydemokrata Néppárt azt javasolja, hogy az Európai Parlament
jogi és igazságügyi bizottsága kezdeményezzen lépéseket Viviane Reding
Magyarországot érintő kijelentéseivel összefüggésben. A KDNP szerint az
egész Európai Unió radikális reformra szorul. Ezt június 18-án Pálffy István frakciószóvivő mondta sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva: átléptek egy
határt, ami tűrhetetlen, ráadásul a hírek szerint ezt egy olyan uniós tisztviselő követte el, aki az alapvető jogok tiszteletben tartásáért is felel.

Június 18-án a Magyar Nemzet
arról írt, hogy Viviane Reding igazságügyi biztos, az Európai Bizottság
alelnöke az Angliában zárt ajtók mögött megrendezett Bilderberg-konferencián Magyarországról szólva arról
biztosította az egybegyűlteket: „min-

felelős, és politikailag bebizonyosodott, hogy az európai intézmények
egyoldalúan járnak el, amikor Magyarországról van szó. Társadalmilag
nem élvez támogatást az unió, a bizottság tagjait „soha senki nem választotta meg”. Pálffy István hozzátette: ez az unió nem az, amit a kereszténydemokrata alapítók megfogal-

dent megtesz a jövő évi országos választások eredménye legitimitásának
gyengítése érdekében arra hivatkozva,
hogy a szavazók a fülkékben sem merték kifejezni akaratukat.” Pálffy István
értékelése szerint: ez súlyos, nyílt támadás a kormány, a legitim magyar
parlament és általában a demokrácia
egésze ellen.
A szóvivő kiemelte: átléptek egy
határt, ami tűrhetetlen, ráadásul a
hírek szerint ezt egy olyan uniós tisztviselő követte el, aki az alapvető jogok
tiszteletben tartásáért is felel. Hozzátette: az Európa Tanácsban szintén felhívják majd a figyelmet a történtekre.
Kitért arra is, hogy véleményük
szerint azért a válságért, ami Európában van, a jelenlegi európai vezetés a

maztak, ezért az unió radikális
reformra szorul, „ez így nem mehet tovább”. Ehhez szövetségeseket fognak
keresni a néppárt tagjai, tagszervezetein keresztül, és az euroszkeptikusok
között is – jelezte a szóvivő, hozzátéve: ők a nemzetek Európájában hisznek.
Harrach Péter frakcióvezető úgy
fogalmazott: „szeretjük az Európai
Uniót, szükségesnek tartjuk, viszont
megvédjük a hagyományos európai
értékeket és vissza kívánjuk állítani az
unió megtépázott hitelességét.” A biztos fellépéséről azt mondta, ez nem
csak egy szuverén ország elleni támadás, hanem az európai értékek súlyos
megsértése, ami nem maradhat következmények nélkül.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

a tanácskozás résztvevőit, hogy a választásokig a Magyarország ellen folytatott, még a mainál is intenzívebb, a
választások várható tisztaságát kétségbe
vonó és a félelem légköréről cikkező
külföldi médiakampány folyik majd,
tisztázza, hogy ennek irányításában visze szerepet?
A KDNP felszólítja az Együtt 2014
vezetőjét is, hogy magyarázza meg, miért
hivatkozott rá Reding úgy, hogy „Bajnai
Gordon volt miniszterelnök segíteni fogja
a társadalmat eluraló »félelem« tudatosításában és alátámasztásában”.
Mindezek az Európai unió történelmének legsúlyosabb politikai botrányát

vetítik előre, alapjaiban ássák alá az Unió
értékeit és a Bizottság hitelét.
Ezért Viviane Reding azonnal tisztázza magát, adjon magyarázatot a magyar kormánynak, az Európai Néppárt
tagszervezeteinek és az Európai Bizottság előtt. Ha mindaz igaz, amely a Bilderberg csoport üléséről kiderült, akkor
haladéktalanul mondjon le EB alelnöki
posztjáról és minden politikai tevékenységét fejezze be. A KDNP arra kéri az
Európai Néppárt tagszervezeteit, hogy a
maguk eszközeivel számoltassák el Viviane Redinget, segítsék az ügy mihamarabbi felderítését.
Budapest, 2013. június 18.

Sürgősségi kérdés az Európai Bizottsághoz
Surján László, az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke sürgősségi írásbeli kérdést intézett az Európai Bizottsághoz a testület alelnökének Magyarországot érintő, az angliai Bilderberg-konferencián
elhangzott kijelentései ügyében. Az EP alelnöke többek között arra kíváncsi, egyetért-e a bizottság azzal, hogy ha Reding alelnök nem képes tisztázni magát, méltatlanná válik pozíciójára.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Surján László honlapján közzétett
dokumentum szerint a politikus megdöbbenéssel értesült Viviane Redingnek, az Európai Bizottság alelnökének
Magyarország elleni „teljességgel antidemokratikus, rosszindulatú, a magyar
parlamenti választásokat befolyásolni
kívánó nyilatkozatáról”.
Surján László arra kíváncsi, egyetérte a bizottság azzal, hogy ha Reding alelnök nem képes tisztázni magát,
méltatlanná válik pozíciójára. Felteszi a
kérdést továbbá: egyetért-e a bizottság
azzal, hogy a vizsgálat során az ártatlanság vélelmét mindvégig tiszteletben kell
tartani, nehogy a gyors cselekvés egy ártatlan ember megvádolásához vezessen,
mint az történt nem is olyan régen
ugyancsak az Európai Bizottságban?
Egyetért-e a bizottság azzal, hogy
amennyiben a vádak hamisnak bizonyulnak, haladéktalanul fel kell tárni az
információ forrását, valamint a vád mögött rejlő érdekeket – írta a kereszténydemokrata alelnök, aki az üggyel
kapcsolatban a honlapján június 19-én
közzétett videonyilatkozatban azt

mondta: akár igazak, akár nem a
névtelen olasz tisztviselőnek a vádjai,
nagyon nagy baj
van. „Nagyon nagy
baj van, mert az
Európai Unió nem ilyen demokráciafelfogás alapján alakult” – fogalmazott,
hozzátéve: úgy gondolja, meg kell védeni az uniót.
Surján László szerint olyan látszat alakult ki, hogy van az uniónak egy olyan
biztosa, a bizottság elnökének helyettese,
aki képes arra: egy tagállam nemzeti választási eredményeit kétségbe vonja, manipulálja, illetve előzetesen erre készül.
Hozzátette: egy ilyen vétség esetén – ha
bebizonyosodik – méltatlanná válik hivatala megtartására, és ennek megfelelő
következménye meg kell, hogy legyen.
Szerinte egy évvel a választások
előtt ez nagyon rossz üzenet a polgárok
számára.
„Az, hogy mi az igazság, ki fog derülni, az idő annak a látszatnak kedvez,
hogy a vádak igazak” – mondta a kereszténydemokrata politikus, hozzátéve: „Az idő múlik, a látszat romlik.”

Kikerült az ország a túlzottdeficit-eljárás alól
– Folytatás az 1. oldalról –
A KDNP szerint kétség nem fért
hozzá, hogy Brüsszelben az ország elleni eljárást megszünteti a Pénzügyminiszterek Tanácsa. Az Európai Bizottság
ezzel elismerte, hogy Magyarország valóban jobban teljesít – rögzítette a párt
közleményében.
Hozzátették: a bizottság végre hivatalosan is igazolta a magyar családok, a
gazdaság és a kormány teljesítményét.
Ezzel a szocialisták által okozott gazdasági károk egyik legnagyobb részét sikerült mentesíteni úgy, hogy a kormány
nem a családokat, hanem a tőketulajdonosokat és a profitgyárakat terhelte.

A közlemény kiemeli: Magyarország
a Gyurcsány és a Bajnai kormányok
csődje következtében csaknem 9 évig
szenvedte az eljárás következményeit,
most viszont megteremtődött a gazdasági fordulat lehetősége. Kitértek arra is,
hogy jelenleg Magyarországon 100
ezerrel több ember dolgozik, mint 3 éve,
több mint 300 ezer családot sikerült kimenekíteni a devizacsapdából, a munkahelyvédelmi akcióval pedig több,
mint 700 ezer dolgozót sikerült megvédeni.
Megjegyezték: a KDNP nagyra becsüli a munkából élő családok teljesítményét, ami a legtöbbet adta hozzá az
ország erőfeszítéseihez.
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Életre kell kelteni a milánói
ediktum szellemiségét
A milánói ediktum kihirdetésének 1700. évfordulója alkalmából a vallásszabadság témájában tartottak konferenciát június 25-én az Európai Parlamentben Surján László és a lengyel Jan Olbrycht, az Európai Néppárt
EP-frakciójának alelnöke szervezésében. „A milánói ediktum valódi mérföldkő volt Európa történelmében, mely elhozta a vallásszabadságot s a
népek közötti megbékélést a Római Birodalomban” – szögezi le közleményében Surján László.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A közlemény szerint a konferencián EP-képviselők mellett ott volt
Nebojsa Stefanovic, a szerb parlament elnöke, III. Gergely, az Antióchia melkita bizánci katolikus
egyház pátriárkája, Patrick Daly
atya, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE)
főtitkára, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija, Emmanuel,
Franciaország metropolitája, Michael Hesemann német egyháztörténész és újságíró, Esther Kattenberg,
az Open Doors nemzetközi jogvédő
szervezet képviselője, Roger Kiska,
az Aliance Defending Freedom szervezet vezető jogásza és Richard
testvér a Taize közösségből.
A résztvevők a Nagy Konstantin
és Licinius által 313-ban kiadott
ediktum szellemiségéről, s annak
máig tartó hatásairól beszélgettek,
összevetve azt a vallásszabadság
mai európai értelmezésével és gyakorlati megvalósulásával – tudatta
közleményében Surján László.
„Ugyan a tolerancia és a diszkrimináció elleni harc korunk leggyakrabban ismételt fogalmai közé
tartoznak, a milánói ediktum szellemiségét mégis nap mint nap megsértjük”
–
hangsúlyozta
a
kereszténydemokrata politikus. A
zsidók kirekesztése és üldözése a
múltban és ma, a növekvő beván-

dorlóellenesség, különös tekintettel
az európaiaktól eltérő vallásúakra,
valamint a terjedő keresztényellenesség mind ugyanannak az ellenséges légkörnek a megnyilatkozásai,
melyek teljességgel szemben állnak
Nagy Konstantin eszmeiségével –
tette hozzá Surján László.
Nebojsa Stefanovic, a szerb parlament elnöke arról beszélt, hogy az
ediktum szerint mindenkinek joga
van ahhoz, hogy abban higgyen,
amit a szíve diktál. Stefanovic arra
az álláspontra helyezkedett, hogy ez
a gondolat az alapja a mai napig
minden vallási és civil szabadságnak.
Köves Slomó kisebbségi szemszögből közelítette meg a vallásszabadság témáját. „Magyar zsidóként
ma ki tudom mondani, hogy 2000
éve nem volt ilyen jó zsidóként élni
Európában, mint ma” – jelentette ki
Köves. Európa nagy kérdése ma
nem a vallások közötti különbözőségek kezelése, hanem az, hogy hogyan látjuk Európa jövőjét, s hogy
tudunk-e a vallási és szekuláris értékek között közös nevezőt találni –
tette hozzá a rabbi.
Zárszavában Surján László annak
fontosságát hangsúlyozta, hogy
Nagy Konstantin és a milánói ediktum szellemiségét szerinte életre
kell kelteni, a szép gondolatokat
pedig tartalommal kell megtölteni –
zárul a kereszténydemokrata politikus közleménye.

Nem indul eljárás
Magyarország ellen
Olyan kompromisszumos módosító javaslatot szavazott meg június 25-én
Strasbourgban az Európa Tanács parlamenti közgyűlése Magyarországgal kapcsolatban, amely a megfigyelési eljárás hivatalos megindítása helyett csupán azt mondja ki, hogy „szoros figyelemmel kísérik” a helyzet
alakulását. Az eredeti előterjesztés annyira aggályosnak minősítette a jogállamiság magyarországi helyzetét, hogy – eddig példátlan módon – hivatalos megfigyelési eljárás megindítását kezdeményezte.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, MNO.HU

Különböző országokhoz tartozó és
különböző pártállású képviselők azonban olyan módosító indítványt adtak
be – és végül fogadtattak el 135 szavazattal, 88 ellenében, 6 tartózkodás
mellett –, amely ehelyett csupán a to-

vábbi magyarországi fejlemények szoros figyelemmel kísérését, majd – időhatár nélkül – a Magyarországnak tett
javaslatok megvalósításának áttekintését helyezi kilátásba. Az egész előterjesztés végszavazásakor 149-en
voksoltak igennel, 38-an nemmel, 24en pedig tartózkodtak.
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Hamarosan lezárul az adósságátvállalás
Lezárul a napokban az önkormányzatok adósságátvállalásának folyamata
– mondta Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes a Kereszténydemokrata
Néppárt önkormányzati találkozóján a fővárosban június 22-én. Hangsúlyozta: a családok százezreinek létbiztonsága gyengült meg a devizahitelek
miatt, és a KDNP kiáll a családok csődvédelme mellett. Harrach Péter, a
KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: a törvényjavaslat várhatóan még nyáron a parlament elé kerül.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A főpolgármester-helyettes a tanácskozás szünetében tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: kiemelten fontosnak
tartják a képviselő-testületek működőképességét, és ehhez járult hozzá az önkormányzatok adósságátvállalása, amelynek
a folyamata a napokban zárul le.
Orbán Viktor miniszterelnök tavaly
októberben jelentette be, hogy az állam
1956 önkormányzattól vállal át adósságot. Ezután az adósságrendezés keretében összesen 600 milliárd forintnyi
adósság átvállalását hagyta jóvá a kormány február 26-án. Az átvállalás mértéke a legjobb pénzügyi helyzetben lévő
önkormányzatok esetében az adósság
40, a legrosszabb helyzetben lévőknél
pedig 70 százaléka. A főváros esetében
ez 104 milliárd forintot jelent.
Bagdy Gábor kitért arra is: azt szeretnék, hogy amiről csak lehet, helyben
szülessen döntés, és fontos, hogy az önkormányzatok minél inkább segítsék a
családokat. Megjegyezte: a családok szá-

zezreinek létbiztonsága gyengült meg a
devizahitelek miatt, és a KDNP továbbra
is kiáll a családok csődvédelme mellett,
az erre vonatkozó törvény előkészületei
zajlanak.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hozzátette: a törvényjavaslat várhatóan még nyáron a parlament elé kerül. A
képviselőcsoport vezetője a kereszténydemokraták önkormányzatokban vállalt
szerepével kapcsolatban kiemelte: olyan
világban élünk, amikor az értékeket
megkérdőjelezik, és például a család
ellen folyamatos „eszmei támadás” zajlik. A kereszténydemokraták feladata az,
hogy a hagyományos értékeket képviseljék, és a közösségeket megerősítsék –
jelentette ki Harrach Péter.

Pálmai Tamás az év alpolgármestere

FORRÁS: KDNP.HU

Pálmai Tamás (képünkön balra),
Békés város alpolgármesterét választották
az év alpolgármesterének. A keresztény-

demokrata politikus a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári Kör–KDNP színeiben lett alpolgármester, tagja a KDNP
Országos Elnökségének. Az országos, internetes szavazás alapján tizenkilencedik
alkalommal kiosztott díjat Tállai András,
a Belügyminisztérium államtitkára június
14-én adta át Békéscsabán. Az év jegyzője Dr Szervcsák Szilvia lett Békéscsaba
Megyei Jogú Város jegyzője, az év polgármestere Láng Zsolt, Budapest II. kerületének vezetője lett.

Törcsi Péter nyerte a solymári időközi választást
Törcsi Péter, a Fidesz–KDNP-IKSZ
jelöltje lett a solymári 2-es számú
egyéni választókerület önkormányzati képviselője. A KDNP solymári elnöke és az IKSZ ügyvezető alelnöke
meggyőző fölénnyel nyerte meg az
időközi választást június 16-án.
-AB-

Beregszászi Márk, a település jegyzője közölte: az 1040 választásra jogosult helyi polgár közül 202-en járultak az
urnához, ami 19,5 százalékos részvételnek felel meg. A három jelölt közül – két
független riválisát megelőzve –Törcsi
Péter (Fidesz–KDNP) kapta a legtöbb,
113 voksot (55,94%), míg Víg Ferenc 64
(31,68%), Popovics János pedig 25 szavazatot (12,37%) szerzett.
Törcsi Péternek nem volt egyetlen
parlamenti ellenzéki párt által állított kihívója sem, ami azt bizonyítja, hogy a
baloldali ellenzéki pártok, illetve a szél-

sőjobboldali Jobbik, nem
mertek, vagy nem akartak jelöltet állítani tartva
egy komoly vereségtől.
Ezzel szemben három
független jelölttel kellett
megmérkőznie, akik mindenképpen
azzal az előnnyel indultak, hogy nem kötődtek egyetlen párthoz, és egy helyi választáson a szavazók szeretnek a
pártokkal szemben voksolni. A végeredmény ismeretében ez a hatás nem érvényesült, mivel a kormányzó többség
jelöltje egymagában több voksot szerzett, mint a három helyi jelölt.
Az időközi képviselő-választást azért
kellett kiírni, mert a választókerület korábbi képviselője, Emesz Lajos István
(Fidesz–KDNP) márciusban lemondott
mandátumáról, miután az egyik önkormányzati társaság ügyvezetőjévé nevezték ki, s a két poszt összeférhetetlen.
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Pártirodát avattak Az élelmiszerek biztonságosabbá tétele IKSZ - nyári tábor,
érdekében a legtöbbet a fogyasztó teheti
Kaposváron
kedvezményes
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség szakmai fórumán az előadók egyetKészen állunk arra, hogy a har- értettek abban, hogy az élelmiszerbiztonság egy olyan kérdés, amelyen akár az
jelentkezés!
madik Orbán-kormányban is be- életünk is múlhat, mivel egyáltalán nem mindegy, milyen anyagokat tesznek
töltsük a történelmi küldetésünket
– mondta június 4-én Kaposváron
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a párt Somogy megyei szervezetének kaposvári irodaavatásán.

ételeinkbe, italainkba. Az eseményen az élelmiszerbiztonság szakemberei által
választ kaphattak a résztvevők azokra a kérdésekre, hogy a hazai piacokra milyen veszélyek leselkedhetnek és ezek ellen hogyan védekezhetünk sikerrel.

FORRÁS: KDNP.HU, SONLINE.HU

A politikus reményét fejezte ki,
hogy a jelenléttel nemcsak a párt
üzeneteit lehet hitelesen tolmácsolni, hanem az orvosok, tanárok,
gazdák is el tudják mondani a véleményüket, melyekből akár parlamenti döntés is lehet. Semjén Zsolt
arról beszélt, hogy a Fidesz-KDNP
pártszövetség a magyar történelem
legsikeresebb politikai konstrukciója. Az uniós, a parlamenti és az önkormányzati választásra, a szociális
népszavazás megnyerésére célzott a
jelenlegi kétharmados felhatalmazáson túl, amihez foghatót senki sem

tudott véghezvinni Európában,
mondta. A brit konzervatívok ötvenkét százalékát említette közelítő
eredményként.
A KDNP elnöke a gazdasági
eredményeket sorolva kijelentette: a
kabinet 7,5 százalékról 3 százalék
alá szorította a költségvetési hiányt,
csökkentette az államadósságot, radikálisan mérsékelte az adóterhelést, emelkedik a GDP, az infláció 2
százalék. Nyár előtt beterjesztendő
törvényjavaslatokról, a családi csődvédelemről és a családi adókedvezmény kiterjesztésének tervéről szólt:
utóbbi a többgyermekesek, de kevesebbet keresők járuléklevonási lehetőségét jelenti.
Szászfalvi László miniszteri biztos, megyei KDNP-elnök parlamenti
képviselő az ünnepi választmányi
ülésen Rubovszky Györgyöt, a
KDNP pártügyészét, listás somogyi
képviselőt, valamint Giber Vilmos
kollégiumigazgatót, a párt kaposvári
elnökét is köszönthette.

FORRÁS: IKSZ.NET

Dr. Nemes Imre a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NEBIH) élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi
elnökhelyettese, illetve Dr. Jozsviák
Ákos, a hivatal rendszerszervezési és felügyeleti igazgatóságának igazgató-helyettese elmondta, hogy a BEBIH 2012.
március 15-én jött létre a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal összevonása
révén abból a célból, hogy a nagy tradícióval rendelkező szakterületek erősségeinek és az átfogó élelmiszerlánc-biztonság adta lehetőségek összekapcsolásával még hatékonyabbá váljon
a teljes élelmiszerlánc felügyelet. Ennek
következtében egy rugalmas, ügyfélbarát hivatal kezdte el a működését, a felmerült kérdésekre és problémákra
hatékony válaszokat adnak, hogy a termőföldtől az asztalig megvalósuljon az
élelmiszerbiztonság. Szó esett még
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Stratégiáról is, amely meghatározza azokat a lépéseket és eszközöket, aminek hatására a
fogyasztók egészségének védelme a jövőben is hatékonyan megvalósítható. A
stratégia kiemelt célja, hogy tovább
csökkenjen az élelmiszer-eredetű megbetegedések, azon belül a háztartásokban bekövetkező fertőzések száma.
Gaal Gergely a KDNP országgyűlési
képviselője, az IKSZ elnökhelyettese elmondta, hogy az Országgyűlés Élelmiszerbiztonsági albizottságot hozott létre a
téma napirenden tartása érdekében, mert
az élelmiszerek szennyezettsége, fertőzöttsége hazánk egész területén foglalkoztatja az embereket. A vásárlók
bizalma megingott, a fogyasztók ismeretei hiányosak, nem tudják, milyen
anyagok kerülnek ételeinkbe. Szerencsére a felsőfokú és középfokú szakoktatás hazai intézményeiben már évek óta
folyik az élelmiszerbiztonság alapjainak
tanítása, a hallgatók ismereteinek bővítése a legújabb követelmények átadása.
A fogyasztók válogatnak a különböző

minőségű élelmiszerek között, de megkövetelik a biztonságot. Az élelmiszerek
kapcsán természetesen nehéz tökéletes
biztonságról szólni, de a fogyasztás kockázata a termelés, feldolgozás és forgalmazás helyesen megválasztott eszközeivel csökkenthető.
Dr. Kasza Gyula a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszeripari Gazdasági
Tanszékének egyetemi adjunktusa megerősítette, hogy a rendszerváltozás után
a piacnyitás az élelmiszerek területén
nagyobb választékot, rengeteg forgalmazót és diverzifikált termékminőséget
eredményezett. Közben a magyar termékek belföldi piaci részesedése 2003
és 2008 között 92 %-ról 75%-ra csökkent. Az élelmiszerek okozta megbetegedések a tömegétkeztetés során
fordulnak leginkább elő, amelynek oka
a nem megfelelő tárolásra vezethető
vissza. A másik oka az élelmiszerhamisítás, amikor egyes kereskedők átcsomagolva. átcímkézve lejárt élelmiszereket értékesítenek, amelyek emberi
fogyasztásra már nem alkalmasak. Ha
észlelik is ezeket a jelenségeket a fogyasztók, akkor a válasz részükről leginkább az, hogy ezeket az élelmiszereket egyszerűen kidobják. Pedig
ennek a folyamatnak csak úgy lehet
véget vetni, ha visszavisszük a boltba
vagy jelentjük a hatóságnak. Az élelmiszerbiztonság biztonságosabbá tétele érdekében a legtöbbet a fogyasztó tudja
tenni élelmiszerbiztonsági panaszának
jelentésével.
Dr. Kiskó Gabriella a Budapesti
Corvinus Egyetem Mikrobiológiai és
Biotechnológiai Tanszékének docense
emlékeztetett arra, hogy a mikroorganizmusok az élelmiszerekben ugyanúgy jelen vannak, mint a levegőben, a
talajban és a különböző felületeken.
Vannak kívánatos mikroorganizmusok, de vannak nem kívánatosak is,
amelyek az élelmiszerek romlását
okozzák. A bejelentett élelmiszer-megbetegedések legismertebb okai a nem
megfelelő hűtés, az általános higiénia
alacsony szintje, fertőzött berendezések használata. Ha pedig rendszeresen
kitisztítjuk a hűtőgépet, betartjuk a higiéniai előírásokat, az előre elkészített
ételeket megfelelően tároljuk, akkor az
élelmiszerek okozta megbetegedések
minimálisra csökkenthetőek.
Végezetül pedig Csiki Sándor
gasztronómiai szakíró és tanácsadó interaktív előadásából kiderült, hogy egy
étel mitől egészséges, mennyi az a ételmennyiség, ami még egészségesnek tekinthető, de az is, melyek a jó éttermek
Budapesten.

Szeretettel meghívunk az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
és a Morus Szent Tamás Kör
2013. évi nyári táborába,
Zánkára.
Időpont: 2013. augusztus 1-4.
KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉS: JÚNIUS 30-IG.
Szállás:
Zánka – Új Nemzedék Központ
www.zanka.hu
Szeretettel várjuk
a kisgyermekes házaspárokat is!
Program:
Részletek hamarosan...
Részvételi díj:
Június 30-ig
történő jelentkezés esetén
IKSZ tagoknak 7.000- Ft/fő
(még) nem IKSZ tagoknak
10.000.- Ft/fő
Július 1 – Július 28.
közötti jelentkezés esetén
IKSZ tagoknak 9.000- Ft/fõ
(még) nem IKSZ tagoknak
14.000.- Ft/fő
Az ár a szálláson kívül tartalmazza
a reggeli, ebéd és vacsora díját,
valamint a közösségi rendezvények
költségeit.
A részvételi díj az utazási költséget
nem tartalmazza.
A le- és visszautazást
mindenki egyénileg oldja meg.
Jelentkezés:
iksz@kdnp.hu e-mail címen,
valamint a részvételi díj átutalásával
az alábbi számlaszámra:
Raiffeisen Bank
12010154-00116083-00100002
(kedvezményezett rovatba: IKSZ)
Az átutalás közlemény
rovatában feltétlenül
tüntesd fel a nevedet, e-mail címedet
és településedet illetve a
„nyári tábor” jeligét!
Jelentkezési határidő:
2013. július 28. vasárnap
(a részvételi díj átutalásával)
Információ:
Fecske Gábor
IKSZ központi koordinátor
+36 30 635 6840, iksz@kdnp.hu
Baráti üdvözlettel:
IKSZ Országos Elnöksége
Rendezvényünk fő támogatója
a Barankovics István Alapítvány.
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Történészek vitája Horthyról
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség éppen egy éve indította útjára vitaestjét, amelyet június 13-án harmadik
alkalommal rendeztek meg KDNP újbudai irodájában. A legkiemelkedőbb 20. századi magyar államférfi, a magasztalt nemzetmentő. Vagy: korának kártékony diktátora, a gyalázott nemzetvesztő – két szélsőséges vélemény Horthy
Miklósról. A kormányzó reálisabb megítéléséhez nagyban hozzájárulhatnak az olyan – tényeken alapuló – viták, amilyet Szakály Sándor és Ungváry Krisztián részvételével tartottak. Kényes kérdések, nem mindenkinek tetsző válaszok.
FORRÁS:
MIKOLA TAMÁS – HETI VÁLASZ ONLINE

Kezdésként Dergán Ádám, az IKSZ
helyi vezetőjének javaslatára a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek az április 18-án elhunyt özv.
Horthy Istvánnéra. A későbbiekben
aztán az is kiderült, hogy az egész este
során Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona
megítélésében volt a legnagyobb egyetértés a teremben. Ungváry Krisztián
például külön kiemelte, mennyire örült
a bevezető megemlékezésnek, Ilona

egyáltalán lehetségessé vált. Sajnos
azonban Nemeskürty ezt súlyos hazugságok árán érte el, ráadásul azóta sem
változtatott a nézetein, pedig már vagy
negyven év eltelt” – mondta. Tévhit,
hogy katonáinkat csapnivalóan szerelték volna fel, a doni sereg ugyanis megkapta az akkor rendelkezésre álló teljes
magyar fegyverállomány felét. Tévhitnek nevezte azt az állítást is, hogy katonáinkat csak meghalni küldték ki a
Donhoz, a kétszázharmincezer körüli
összlétszámból ugyanis százharminc-

asszonyt ugyanis a Horthy család legbátrabb tagjának tartja, aki „hősi halált
halt férjén kívül a legtöbb kockázatot
vállalta”.
A Doni katasztrófa hetvenedik évfordulójával kapcsolatban először az
1940-es évek eseményeit értékelték a
történészek, akik egyetértettek abban,
1942 januárjában már nem lehetett elkerülni, hogy Magyarország belesodródjon a II. világháborúba. „Nem volt
abban a helyzetben az ország, hogy a
német követelést visszautasítsa” –
hangsúlyozta Szakály, a náciknak szerinte ekkor még volt olyan ereje, hogy
az 1944-es megszálláshoz hasonló
helyzettel számolhattunk volna, ha
nemet mondunk nekik. Annyit viszont
legalább sikerült elérnünk, hogy kevesebb katonát kellett a rendelkezésükre
bocsátanunk. A románok esetleges támadása elleni védekezésre hivatkozva,
a németek által követelt tizenkét dandárt sikerült lealkudnunk kilencre.
Számos mítosz él a köztudatban a
Don-kanyarral kapcsolatban, ebben
Ungváry szerint leginkább Nemeskürty
István Requiem egy hadseregért című
könyve a ludas. „Kétségtelen érdemei
vannak abban, hogy a magyar katonák
elsiratása a pártállami keretek között

ezren hazajöttek. Szakály Sándor hozzátette, hogy a visszatértek zöme azok
közül került ki, akik parancsnokuk vezetése alatt maradtak, tehát nem igaz az
sem, hogy seregünk fejvesztve menekült volna.
A doni kitérő után következett a vitaest fő témája, Horthy Miklós tevékenységének megítélése. Az első kérdés
arra vonatkozott, vajon terheli-e felelősség a kormányzót Magyarország háborúba sodródása miatt. A történészek
közt nem volt vita abban, hogy Európa
közepén, egy ilyen nagyságrendű háborúból sajnos nem lehetett kimaradnunk.
Pláne úgy, tette hozzá Szakály, hogy a
Trianonban elvesztett országrészek
visszaszerzésére, majd a bécsi döntések
után visszatértek megtartására így nyílt
a legnagyobb esély, az 1940-ben szintén a német oldalon álló szlovákokkal
és románokkal szemben.
Az egyik legvitatottabb kérdés,
hogy mikor értesült Horthy a zsidók
megsemmisítésének tényéről, és utána
megfelelően cselekedett-e. Ungváry
Krisztián szerint Kállay Miklós akkori
miniszterelnök, és belügyminisztere,
Keresztes-Fischer Ferenc bizonyíthatóan már 1944 márciusa előtt tudott
arról, hogy Lengyelországban a zsidó-

kat agyonlövik. A Magyarországra menekülő túlélők beszámolói is ismertek
lehettek, ha máshonnan nem, akkor a
visszatoloncolásukkor készült jegyzőkönyvekből. Ezen kívül a diplomáciai
külképviseletek is rendszeresen jelentettek. Ungváry kiemelte a Klessheimben 1943-ban történt találkozót, ahol
Hitler világossá tette, vajon milyen elvárásai vannak a magyar kormány felé
a zsidókat illetően. A történész szerint
ott Horthy „elképesztő bátran viselkedett”, a náci vezérkar legnagyobb megrökönyödésére például azt
mondta: „a nyilasoknál néha
értékesebbek a zsidók”. Hitler válasza ugyanakkor teljesen egyértelmű volt: „a
zsidók vagy dolgoznak,
vagy megsemmisülnek”.
Ezeket a világos szavakat a
kormányzó sem érthette
félre. Ungváry biztos benne,
hogy az auschwitzi jegyzőkönyveket Horthy már 1944
áprilisában megkapta, de
menye, a nemrégiben elhunyt Horthyné EdelsheimGyulai Ilona is megmutatta
neki. Ilona asszony visszaemlékezéséből is tudható,
hogy a kormányzó épp csak
belelapozott, majd azt
mondta neki: „És te ezt elhiszed?” Ebből Ungváry szerint nem a
kormányzó naivsága következik (mint
ahogy azt Horthyné feltételezte),
hanem éppen ellenkezőleg: nyilván jól
ismerte már az iratok tartalmát, ezért
nem is olvasott bele alaposabban. Szakály Sándor is egyetértett abban, hogy
Horthy megkapta 1944 áprilisában az
auschwitzi jegyzőkönyveket, de vitatta,
hogy azt megelőzően tudhatott volna a
holokausztról.
A háborúból való kiugrási kísérlet
értékelésében már nagyobb egyetértés
mutatkozott. Szakály Sándor egyszerűen csak „dilettánsan megszervezett
dolognak” minősítette, amivel Ungváry
sem vitatkozott. Szakály a kiugrási terv
legfőbb hibájaként azt említette, hogy
a honvéd vezérkar főnökét nem avatták
be kellően. A harcoló alakulatoknak
ugyanis csak ő adhatott parancsot, de
nem tudta, hogy mi legyen az, mert a
hadsereg feladata nem volt világosan
meghatározva. Lőni a németekre? Csak
akkor lőni, ha megtámadnak bennünket? Átállni az oroszokhoz? Megnyitni
a frontot, hogy az oroszok átvonulhassanak? Nem érkezett egyértelmű utasítás, csak egy rádióban elhangzott
kormányzói proklamációra támaszkodhattak. „Ügyesebben kellett volna meg-

szervezni” – összegezte véleményét
Szakály.
A békés hangulatú, kulturált vita onnantól vált indulatosabbá, amikor a
hallgatóság is lehetőséget kapott a kérdezésre. „Nürnbergben Horthyt nem
ítélték el. Még Sztálin is azt mondta,
hagyják az »öregembert« békén. Akkor
a balliberálisok miért hangoztatják ma
is a bűnösségét?” – szólt az első kérdés
Ungváryhoz. A történész válaszában
kifejtette, hogy Sztálin szavait hiba
lenne készpénznek venni, és aktuálpolitikai okok is voltak a kommunisták akkori látszólagos engedékenysége
mögött. A nem túl népszerű magyar vezetés több tagja is korábbi horthysta
vezér volt, ezért sem akarhatták feszegetni a témát. Szakály Sándor hozzátette: attól is tarthatott a pártállam, hogy
ha a kormányzót kikérik és itthon bíróság elé állítják, könnyen mártír válhat
belőle. Ungváry a nürnbergi pert „egy
jogilag nagyon problémás konstrukciónak” nevezte, „attól hogy ott valakinek
a bűnösségét nem mondták ki, egyáltalán nem biztos, hogy az illető felelőssége nem állapítható meg”- tette hozzá.
„Miért nem szerepel a Horthy
rendszert értékelő könyvében Koszorús Ferenc vezérkari ezredes, aki a
kormányzó parancsára 1944-ben a
gettót védelmezve több ezer zsidót
mentett meg a deportálástól?” – kapott egy újabb, meglehetősen indulatos kérdést Ungváry. A kérdező
egyúttal a történész származására is
tett egy személyeskedő megjegyzést,
amit Ungváry határozottan kikért magának, mint ahogy azt a sugalmazást
is, hogy „személyes érintettségből
írna, vagy nem írna történelmet”. Koszorúst illetően pedig azzal védekezett, hogy könyve koncepciója más,
így egyéb zsidómentő akciók sem kerültek bele, de ettől még írásának fő
üzenete szerinte nem sérült. A hallgatóságot ez érezhetően nem győzte
meg, arra az újabb vádra, hogy félretájékoztatja az olvasókat, Ungváry
úgy reagált: „a negatívak mellett számos pozitív vonatkozását is kiemeltem Horthy tevékenységének, talán
ezért sem véletlen, hogy a politikai
paletta mindkét oldalán kedvező értékelést kapott a könyvem”.
A közel kétórás, a végén már indulatoktól sem mentes, de végig történelmi érvekkel zajló vitaesten sok
mindenben nem volt egyetértés. Amíg
a történészek nem jutnak konszenzusra
a Horthy-korszak alapvető kérdéseiben, addig nehezen lesz közmegegyezés. De legalább már beszélünk róla.
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„A rózsa neve”
D–Y–Ó

Rózsa Flores Edvardo neve már a
kezdet kezdetén szerepelt a kiszivárogtatók között, sőt, abban a formában
is, hogy ő juttatta „postaládákba” az
őszödi beszéd kópiáit. Nincs hát
semmi szenzációs újdonság a történet
sokadik felmelegítésében. A szivárgás
ténye valójában az MSZP belügye,
bennünket, az akkor még több mint
tízmilliós lakosságot a tartalma érint és
az a tény, hogy megpróbálták eltitkolni
azt, amit egyébként többségünk tudott
és vallott, hogy az MSZP korrupt,
szélhámos, lop, csal, hazudik és felelős
az ország nyomorú állapotáért.
Azok pedig, akik a szivárgás előtt
is ismerték a beszéd tartalmát, külön is
felelősek azért, hogy ott akkor helyben
nem utasították vissza Gyurcsány
hangvételét, nem szólították fel azonnal lemondásra és ők maguk is azonnal nem mondtak le, sőt, később terrort
alkalmaztak hatalmuk fenntartása érdekében, és további négy éven át rombolták a közéletet, a gazdaságot.
Ráadásul mindezt az Európai Unió és
az IMF palástja alatt tették, amely segédkezet nyújtott hatalmuk megőrzéséhez. Mert hiszen a nevezett uniós
hatalmaknak is tudniuk kellett a beszédről és annak érdemi tartalmáról.
Ebből a szemszögből nézve tehát
maga a kiszivárogtatás csak egy krimi,
amelynek részletei is rávilágíthatnak
az akkori baloldali politikusok, pártjuk
és vélhetőleg titkosszolgálatuk sötét
oldalaira.
Most ismét előállt egy férfiú, aki
már többször próbálkozott a szerepléssel, hogy koronatanúként elmondja,
amit látott. De valószínűleg nem érti
ma sem, hogy mit látott.
Mint mondja, Rózsa Floresnél látta
egy kritikus időpontban az MSZP
három prominens vezetőjét, amint tárgyaltak valamiről. Ez a valami szerinte
a titkos hanganyag volt. De kitől
tudja? Rózsa előre, vagy utólag elmondta neki? Vagy a három vendég
egyike avatta be? De azok tagadják.
Vagy hallgatódzott? Vagy látta valamelyiküknél a hangfelvételt? Esetleg
ő maga is részt vett a megbeszélésen?
Ezt ő maga sem állítja. Az, hogy látta
a három vendéget, önmagában nem
bizonyíték rá, hogy miről tárgyaltak.
Egyáltalán hogyan bizonyítható hogy
három nevezetes politikus felkereste a
mozgalmas életű kalandort konspiratív céllal? A szocialisták mindig a
konspiráció nagymesterei voltak. Egy
ilyen rázós ügyben hárman minek
mentek megbeszélésre? Nem bíztak
egymásban? Kockáztatták, hogy
együtt lássák őket?
De az állítás leggyengébb pontja

az, hogy ők mentek Rózsához azzal a
szándékkal, hogy megbízzák a leleplezéssel. Miért kellett ehhez három
ember? Egy nem lett volna elég?
És egyáltalán miért kellett ehhez
egy kétes múltú idegent beavatni, amikor ők maguk ott voltak Őszödön és
ott helyben felszólíthatták volna Gyurcsányt a lemondásra. Ott pedig hallgattak, vagyis egyetértettek vele.
És honnan szerezték a beszéd felvételét? Ők csinálták? Vagy valaki
más az ő megbízásukból? És ha májusban még jó volt nekik Gyurcsány,
miért akarták szeptemberben megbuktatni, hiszen semmi olyan nem történt közben, ami ezt indokolttá tette?
Mindhárman tudhatták, hogy a leleplezés nagy botrányt kavar és az erős ellenzék malmára hajtja a vizet.
Valami másnak kellett történnie. Ez
pedig nem lehet egyéb, mint az – ha
Szabó valóban látta Rózsa Floresnél
együtt a három prominens politikust –,
hogy nem ők folyamodtak hozzá,
hanem Rózsa hívta meg őket esetleg
úgy, hogy nem is tudták előre: hárman
lesznek.
És Rózsa azért hívta meg őket, mert
az ő birtokában volt a felvétel és vagy
el akarta adni nekik, vagy meg akarta
zsarolni őket a beszéd közzétételével.
Azt lenne érdemes kutatni, ha így történt, hogy honnan került hozzá a felvétel? Érdemes lenne vizsgálni Rózsa
és a magyar titkosszolgálatok kapcsolatait. Neki könnyen lehetett olyan ismerőse, aki a titkosszolgálatnál éppen
lehallgatási szakember volt, és hivatalosan is részt vehetett a frakcióülés
hangrögzítésében vagy a biztosításban
és módja volt – saját szakállára, vagy
maguknak a titkosoknak a használatára
egy kalózfelvételt készítenie. Amit
aztán átadott, vagy eladott Rózsának.
Ő pedig végül jó anarchista szokás szerint használta fel, miután a feltételezett
vevőknek nem kellett.
A Galbagos-Laborc-féle titkosszolgálatokra most kezd felfigyelni a közvélemény, miután több kétbalkezes
sötét butaság derült ki velük kapcsolatban: az UDZ-ügy, az Egymásértügy, a Portik-ügy.
Miért ne lehetne valami melléfogásuk az őszödi beszéd kiszivárogtatásában? Sőt, Brády Zoltán – a Kapu
főszerkesztője – aki ismerte Rózsát,
vele kapcsolatban célzást tett rá, hogy
esetleg szerepük lehetett Rózsa bolíviai lebuktatásában is.
Bár valójában nincs gyakorlati jelentősége annak, hogy ki szivárogtatta
ki az őszödi beszédet, a pártállami titkosszolgálati örökség viselt dolgainak
feltárása kapcsán mégsem ártana arrafelé is kutakodni.

Ízlés, hullámverés…
FORRÁS: MARKER

Voltaire szerint a jó ízlés azt jelenti, hogy a hibák között azonnal felismerjük a szépet és jót, illetve a szép és tökéletes között is meglátjuk a hibát.
Például az Attraction előadásában egy képzett profi táncos kritikaként felvethetné, hogy inkább egy jól megkomponált látványról, mint táncról van
szó, ám nem vitathatja és nem is vitatta ezidáig senki azt az elementáris hatást, amelyet a fekete-fehér látvány a nézőkre gyakorol. Az egyszerű mindannyiunk által beszélt szimbólumok, a gyermekkort idéző varázslat
tagadhatatlan. Nem véletlen, hogy a magyar csapat meghódította a britek
szívét. A szép és tökéletes történet picike hibája egy magyar lélek számára,
hogy a táncosoknak – a magyar átok szerint – „a holdra kellett menniük azért,
hogy meglássuk, észrevegyük őket”, és az britek nekik köszönhetően átélhették azt a katarzist, amit mi oly régóta vágyunk. „Életemben először voltam büszke arra, hogy brit vagyok” – írta az egyik kommentelő a kifejezetten
angoloknak szóló produkció után. Örömünket és bánatunkat tetézte egy
másik hír is a héten, miszerint egy szolnoki egyetemista mobilgáttal aratott
sikert Houstonban.
A közéletet, a magyar nyilvánosságot figyelemmel kísérőknek sokszor már
fel sem tűnik a magyar sajtó, a közösség tereinek egyre gyakoribb ordenárésága. Legtöbbször betudjuk politikai, világnézeti szembenállásnak, acsarkodásnak. Ám nehéz helyzetekben, mint a mostani árvíz vagy a nem olyan rég
átélt márciusi hóvihar, mégiscsak szembeötlik, ha itt-ott felüti a fejét.
„»Utasítottam a Komárom-Esztergom megyei főispánt..., vagy mi is
annak a rendes neve?« – mondta az európai árvízi hajós, Orbán Viktor. (A főispánt anó a király nevezte ki.)
Ispán állt az udvartartás, a királyi kápolna élén, volt pénzverőispán, sókamaraispán. Ispánja Döbröginek is volt...
Magyarországon egykor nagyon fontos volt a címek és a rangok pontos
használata. Most megint az. Gondolom, a hit-, és erkölcsoktatás tárgya lesz.
Bár nincs még egységes rangkór-kataszter, általában felséges úr a király.
Nagyságos az alezredes; a táblabíró, az országgyűlési képviselő. Tekintetes:
minden további kétkezi foglalkozású, önálló munkavégző mester ember, iparos. De hadd ne én kínlódjam a tankönyvükkel... (...)
A magyar nyilvánosság jellemzésére egyre kevésbé felel meg az „elfogult” vagy éppen a „jobb- és baloldali” minősítés. Ki kell mondanunk a magyar nyilvánosság ízlése jócskán leromlott az utóbbi időkben. A
közszereplők, írók épp olyanok, mint az ötvös vagy éppen a szakács, hangszerkészítő. A jó mester észreveszi a finomságot, a kidolgozott részleteket,
értékeli a remek tálalást. A civil asszony, annak ellenére, hogy egyáltalán
nem szimpatizál a jobboldallal, felfigyelt bizonyos dolgok szépségére, hangulatára. A balodali sajtó még ha a szokásosnál visszafogottabban is, de hozta
szokásos formáját, de a jobboldali is. Míg a 444.hu fellengzősen, dagályosan számolt be a miniszterelnök részvételéről a védekezésben, addig a jobboldali hírműsorok úgy tűntették fel a miniszterelnököt, mint egy akciófilm
főszereplőjét. (Hál’ Isten a civilek józanabbul, értőbben látták/látják a dolgokat. Nagyon beszédesek ez ügyben a blogok is. A legvéresebb szájú bloggerek is többnyire nagyon visszafogottak, ép érzéküket igyekeznek
megőrizni.)
Egyik ismerősöm gyakorta emlegeti, hogy a villámgyors vélemény-videók alkalmával a többnyire zavarban lévő dadogó képviselők között megnyugtató a KDNP-sek okos, higgadt válasza. Ám ezt a minőséget senki sem
emlegeti. Pár évvel ezelőtt még gyakran lehetett hallani, hogy egy-egy politikai teljesítményt, habitust a másik oldal is elismeréssel emleget. Ma ezek
a megszólalások egyre ritkábbak.
Ha a politika szemére vetjük, hogy közönséges és demagóg, a primitív
érzelmekre játszik, akkor kötelességünk a nyilvánosságnak is feltenni a kérdést: vajon nem érzi-e úgy, hogy a hamis érzelmeket, a barbarizmust, az ostoba lelkesedést a részegséget, az érzéketlenséget szolgálja? Ez a kiszolgálás
vajon hová vezet? Végezetül vajon kinek az ízlése romlott el előbb, ki rombolt/rombol le kit?
A magyar irodalom, történelem, zene, képzőművészet, a múlt, a jelen jól
mutatja, miféle érzelmeket, értékeket, milyen gazdagsággal „énekelt/énekel”
meg ez a nép. Az Attraction egyik előadása vallomás a családról, szerelemről, hazáról, életről, halálról. A pesti asszony még ebben az elvadult flórában
is felismerte a közös sorsot, az együvé tartozást. Az ízlés romlása a hamisságot, a közönségeset, a dagályosat, a finomság helyett a finomkodást, finynyogást, okosság helyett az okoskodást, szeretet helyett a majomkodást stb.
szolgálja.
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Magyarország egy magabiztos és cselekvő ország képét mutatta az árvíz idején
– Folytatás az 1. oldalról –
Kiemelte a búvárok teljesítményét,
összesen ezer órát töltöttek a víz alatt,
hogy javítsák a gátakat.
A miniszterelnök hangsúlyozta,
hogy bár a „nagy víz kiment az országból”, figyelni kell Szerbiára, mert ott
van a védekezésnek egy olyan szakasza,
ahol, ha baj lesz, egy öblözetben „több
mint tíz településünk” is nehéz helyzetbe kerülhet.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy
még Magyarországon is van egy-két
pont, ahol sürgősek a teendők. Példaként hozta fel Dunaszekcsőt, ahol éjszaka is mintegy százan dolgoztak a
védművek megerősítésén, és Mohácsot,
amelyet szintén sikerült megvédeni, és
ahol két-három héten belül megoldhatják az árvíz következményeként fellépő
szennyvíz-elvezetési problémát.
„Az újjáépítések hamarosan megkezdődnek, és már csak egy rossz
emlék lesz az a fenyegetés, amit Magyarországon mintegy 200 ezer ember-

nek kellett megélnie” – mondta Orbán
Viktor. Holott „a család minden életképes társadalom elsőszámú erőforrása”,
és „akármilyen is lesz az európai világ a
válság után, az csak a családra épülhet”
– jelentette ki.
Orbán Viktor 25 pontban összegezte
a kormányzat eredményeit, elsőként a
rezsicsökkentést, közvetlenül utána a
nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, a minimálbér-emelést említve.
„Úgy akarunk erős és sikeres Magyarországot felépíteni, hogy annak gerince
egy erős és sikeres középosztály legyen” – fogalmazott a kormányfő, ezzel
magyarázva, hogy a kabinet intézkedéseinek jelentős hányada e réteg megerősítését szolgálta.
Mint mondta, „Magyarország jobban teljesít, de még nem elég jól”; ez
utóbbinak akkor felel meg, ha „mindenki képes arra, hogy a családját biztonságosan eltarthassa a munkájából”.
Az ország eközben példátlan teljesítményt nyújtott három év alatt: a saját lá-

bára állt, míg egyre több uniós tagállam
megy be segélyprogramokba, Magyarország ezeket, egyetlenként, épp maga
mögött hagyta, a piacról sikerül ellátnia
magát pénzzel, jól alakul a külkereskedelmi mérleg, az export szárnyal, az államadósság csökken – sorolta a
miniszterelnök. Idén „lesz gazdasági
növekedés minden nemzetközi és hazai
előrejelzés szerint, a vita csak az, hogy
mekkora, szerintem el fogja érni az egyszázalékos szintet”, jövőre pedig tovább
emelkedik, és talán „még a választás
előtt előállhat az a helyzet, hogy az
egész közép-európai régióban a magyar
gazdaság fog a leggyorsabban növekedni” – vélekedett Orbán Viktor.
Előzőleg Harrach Péter, a KDNP
parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az eseményen arról beszélt, amíg a
Fidesz kitart kereszténydemokrata iránya mellett, a pártnak helye van ebben
a szövetségben, amelynek tagjait a
közös nemzeti célok kapcsolják össze a
„zavaros és ellenséges világban”. A Ma-

gyarországot ért támadásoknak van politikai, gazdasági, de főleg eszmei okuk;
mások vagyunk, mint ők, és ez az, amit
nem szeretnek bennünk. Európa társadalmait megfertőzte egy dekadens eszmeiség, a szélsőséges liberalizmus,
elmozdultak a helyükről a dolgok” –
jegyezte meg a frakcióvezető.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont
Intézet vezetője arról beszél, hogy a baloldal, amely 2010-ben nem csupán a
hatalmat, de vétóerejét is elveszítette,
jövőre a visszatérésre készül. Megjegyezte: az elmúlt hetven esztendőben
14 évig kormányzott a jobboldal, de ez
idő alatt egyszer sem fordult elő, hogy
két egymást követő ciklusra sikerült ellenzékbe szorítania a baloldalt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének ez volt a 200.
kerekasztal-beszélgetése. A sorozatot a
szervezet tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselője, Lanczendorfer Erzsébet
szervezi.

Egyfajta nemzeti egység jött létre az árvízi védekezésben
FORRÁS: KDNP.HU

A válságos napokban többször is ellátogatott választókörzetének árvízzel veszélyeztetett településeire Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. – Az
árvízi védekezési munkákat látva néhány általános
érvényű megállapítást tehetek – mondja Harrach
Péter. – A legszembetűnőbb, és talán a jövőre vonatkozó legfontosabb tanulság egyfajta nemzeti egység létrejötte. A hivatásosok munkáját kiegészíti a
helyi lakosság és a távolabbról érkezők segítsége.
A katasztrófavédelem munkatársai elsősorban a
logisztikai hátteret biztosítják, a vízügyesek szakmai tudásukat és tapasztalatukat adják, míg a rendőrök és a tűzoltók védik lakosságot és az értékeket.
Külön ki kell emelni a határon túliak segítségét, valamint a büntetés -végrehajtási intézetek dolgozóinak és az elítélteknek értékes közreműködését.
Jóleső érzés volt, hogy amikor sorra jártam a településeket, sok ismerőssel találkoztam, köztük a kereszténydemokrata frakció munkatársaival is –
mondta Harrach Péter.

A Csongrád megyei
és szegedi KDNP is támogatja
az árvízi védekezést
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal, imáikkal segítik és támogatják az árvízi védekezést,
illetve a majdani helyreállítást. Mi itt,
a Tisza és Maros vidékén élve tudjuk,
mit jelent, ha árvíz idején az emberi
életek és anyagi javak megóvása érdekében segítséget kapunk. Ezért a
Csongrád megyei és szegedi KDNP is
támogatja a dunai árvízi védekezést.
Több párttagunk – köztük Mihálffy
Béla szegedi önkormányzati képvise-

lőnk – is dolgozott hétvégén a Dunaparti gátakon, és ha szükséges, önkénteseink a következő napokban is készek
munkájukkal segíteni a védekezést. A
Nemzeti Összefogás Számlaszámára
pedig 100 ezer forintot utalunk a védekezés és helyreállítás támogatására.
Szeged, 2013. június 9.
Haág Zalán, önkormányzati képviselő, a KDNP szegedi elnöke
Kalmár Ferenc, országgyűlési
képviselő, a KDNP megyei elnöke

A somogyvári Önkéntes Tűzoltó és
Polgárőr Egyesület készen áll, hogy
segítsen a védekezésben
Soha nem látott mennyiségű víz
közelít a Dunán, amelynek a veszélye
nemcsak a folyó közelében élőké,
hanem mindannyiunké. Somogyország ezúttal távol van a bajtól, ugyanakkor a somogyvári Önkéntes Tűzoltó
és Polgárőr Egyesület 15 fővel készen
áll arra, hogy bárhol, ahol szükség van
a kétkezi munkára, segítse a folyót a
medrében tartani, ha kell, az életeket,
értékeket menteni.
Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízottal egyeztettem az

esetleges munkákról és a segítség lehetőségéről. Kezdeményezem a
KDNP-s vezetésű településeknél,
csatlakozzanak a felhíváshoz és segítsenek, ha szükség van rá! Annak
idején Felsőzsolcán is ott voltunk a
kárelhárításnál és most is segítünk a
szükség idején!
Budapest, 2013. június 5.
Móring József Attila
a KDNP országgyűlési képviselője, Somogyvár polgármestere
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A kis közösségek összefogása Kiemelt fontosságú a hátrányos
példa lehet a társadalomnak
helyzetű családok segítése
Egy hátrányos helyzetű kistelepülés példás összefogása a helyi közösséget erősítő intézmény létrehozására nemcsak a régióban élőknek, de az egész társadalom számára jó példa – fogalmazta meg az ipolydamásdi közösségi ház
születésének „üzenetét” Harrach Péter az átadást követően május 31-én az
MTI-nek. A körülbelül 400 lelkes Ipoly-menti településen a helyi közösségek
összefogására is szükség volt ahhoz, hogy a jövőben mindenki igénybe vehesse
a létesítmény szolgáltatásait – közölte a politikus.

Az idén is nyaralási lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az Erzsébet-program az ország több helyszínén - emelte ki a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője sajtótájékoztatón. Harrach Péter
hangsúlyozta: a kabinet kiemelt fontosságúnak tartja, hogy felkarolja a nehéz
sorsú, hátrányos helyzetű családokat. Többek között ezt célozza az idén kibővült Erzsébet-program is.

A programban eddig 135 ezren
nyertek lehetőséget nyaralásra, táborozásra, üdülésre, köztük 73 ezer gyer-

hátrányos helyzetű gyerekek számára
az Erzsébet-tábor. Az alsó tagozatos diákok már résztvettek egy háromnapos
üdülésen, és hamarosan útnak indul egy
újabb 30 tagú csoport Zánkára. Hozzá-

mek. A program emellett idén több
mint 5 ezer fogyatékkal élő ember számára kínál speciális üdülési lehetőséget. Tavaly alig egy tucatnyi tábor volt,
az idén már több mint ötvenféle tábort
hirdettek meg.
Magyarné Braunsteiner Márta, a
programba bekapcsolódó galgagyörki
Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója arról beszélt, hogy óriási lehetőség az iskolájukba járó, sokszor

tette: a programot ugyanakkor egy ponton „az útiköltségek faragása” területén
még lehetne finomítani.
A sajtótájékoztatón a táborban részt
vevő gyerekek arról számoltak be,
hogy ha ez a lehetőség nincs számukra, nem tudtak volna elmenni nyaralni. Reményüket fejezték ki, hogy az
Erzsébet-táborok a jövőben is lehetőséget kínálnak majd számukra a nyári
kikapcsolódásra.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP frakcióvezetője, a térség
országgyűlési képviselője elmondta,
hogy a páratlanul szép környezetben
fekvő, de sok nehézséggel küzdő Pest
megyei község a Darányi Ignác Tervben szereplő pályázaton – uniós, illetve

kormánytámogatással – 50 millió forintot nyert a többfunkciós közösségi ház
építésére.
Bár az internet, a könyvtár, a kiállító
terem, a tárgyaló, vagy épp a szociális

helyiségek az egyének könnyebb boldogulását, kényelmét szolgálják, a ház
az egyes közösségeket is közelebb
hozza egymáshoz, erősíti az egymáshoz
tartozás érzését – hangsúlyozta Harrach
Péter.
Véleménye szerint nemcsak Ipolydamásdnak, hanem az egész térségnek, illetve a hasonlóan
hátrányos helyzetben lévő régióknak
is sokkal több támogatásra lenne szükségük. A Pest megyei
településen tapasztalt
összefogás, közösségépítés az egész
társadalom számára
is példát mutat –
mondta a KDNP
frakcióvezetője.
Az ipolydamásdi
közösségi házat V.
Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős
államtitkár avatta fel. Rományik Ferenc, a község független polgármesterének köszöntője után helytörténeti
kiállítás nyílt az épületben.

Lemondott országgyűlési
mandátumáról Stágel Bence
Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Stágel Bence. A kereszténydemokrata politikus az MTI-hez május 31-én eljuttatott közleményében
személyes okokra hivatkozik. A kormánypárti képviselő közlése szerint a döntéséről Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének címzett levelében azt írta:
„Megtiszteltetés és köszönet, hogy hazánk sorsának és jövőjének alakításában
országgyűlési képviselőként részt vehettem.”
FORRÁS: MTI

A kereszténydemokrata politikus a
Fidesz-KDNP országos listájáról szerzett mandátumot. 2010. szeptember 13án választották meg országgyűlési
képviselőnek Schmitt Pál utódaként, aki
államfői beiktatása miatt az év augusztus 5-én lemondott képviselői mandátu-

máról. Az MTI úgy tudja, az még nem
dőlt el, hogy a most megüresedett mandátumot a KDNP vagy a Fidesz tagjai
közül töltik-e be. A Fidesz-KDNP országos listáján a jelenleg nem országgyűlési képviselők közül Fűrész Tünde
(Fidesz) és Pecze Tibor (KDNP) következik.

Jegyzővé választották Vejkey Imrét
Jegyzővé választotta június 18-i ülésén az Országgyűlés Vejkey Imrét, a
Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjét. Megválasztását a titkos szavazáson 306 képviselő támogatta, hárman
ellenezték, hat szavazat érvénytelen
volt. Vejkey Imre ezt követően letette
esküjét. A jegyzőválasztásra Stágel
Bence mandátumáról való lemondása
miatt volt szükség.

Pénzbírság helyett
tiszteletdíj-csökkentés
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A jövőben pénzbírság kiszabása
helyett a havi tiszteletdíját csökkentik azoknak a képviselőknek,
akik
megsértik az Országgyűlés tekintélyét – döntött június
10-én az Országgyűlés a mentelmi
bizottság kereszténydemokrata eln ö k é n e k
javaslatára. Az országgyűlési törvény
alapján azokat a
képviselőket büntethetik meg, akik a
Ház tekintélyét vagy valamely személyt, illetve csoportot – nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget –
kirívóan sértő kifejezést használnak.
A büntetés összege továbbra sem ha-

ladhatja meg a képviselő havi tiszteletdíjának harmadát.
Rubovszky György előterjesztésére most arról is határoztak, hogy
ezután ötperces időkeretben szólhatnak
azok a képviselők,
akiknek a mentelmi
ügye a plenáris ülés
elé kerül. Eddig sem
a házszabály, sem az
országgyűlési törvény nem rendelkezett ilyen időkeretről,
az érintettek így a vitákban megszokott
15 perces időkeretben fejthették ki álláspontjukat.
Szintén változás, hogy nemcsak a
frakcióvezetők, hanem az általuk kijelölt képviselők is reagálhatnak majd
a kormánytagok napirend előtti felszólalására.
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Jól vizsgázott a gyermekek érdekében megújított iskolarendszer
A most záruló tanév a szokásos rendben, a diákokra gondosan ügyelve zajlott, és semmi kirívó esemény nem jellemezte az eltelt időszakot – jelentette ki Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár a tanévet záró sajtótájékoztatóján június 13-án. A politikus hangsúlyozta: a kormány a nehéz gazdasági helyzetben is szinten tartotta a köznevelésre fordítható költségvetési támogatást azzal, hogy idén 1,5 milliárd forinttal növelte.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

2010 óta a kormány összesen 155
milliárd forint uniós forrást biztosított
a köznevelés fejlesztésére - tette hozzá
– mondta az államtitkár.
Hoffmann Rózsa az egyik legjelentősebb eseménynek a fenntartó-váltást
nevezte, amelynek során a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz
került 2748, korábban önkormányzati
iskola. Az államtitkár emlékeztetett
arra, hogy a 3000-nél kevesebb lakosú, továbbá 120 ennél népesebb településen az iskolák működtetését is
magára vállalta az állam. A 3000 lakosúnál nagyobb települések önkormányzatai az állami működtetés
fejében hozzájárulást fizetnek. Saját
kérésére 55 kisebb község továbbra is
maga látja el a működtetéssel járó feladatokat - tette hozzá.
A fenntartóváltás eredményeiről elmondta: a szakos ellátottság javult, a
technikai feltételrendszer jobbá vált,

több helyütt emelkedett
a
szakmai
munka színvonala.
Megemlítette
az
elsős általános iskolások beiratkozásáról, hogy idén április
30-áig minden gyermeknek találtak helyet, míg ez korábban
a nyár végéig is elhúzódhatott.
Hoffmann Rózsa a mindennapos
testnevelés felmenő rendszerű bevezetéséről szólva hangsúlyozta: egy
márciusi közvélemény-kutatás szerint
a felnőtt lakosság 76 százaléka támogatja azt. A létesítménybeli hiányosságokat fokozatosan pótolják majd tette hozzá.
A hit- és erkölcstan szeptemberi bevezetését több mint 55 százalék támogatja, míg az új Nemzeti alaptantervet
közel 61 százalék - jegyezte meg.
Szólt arról, hogy hiba nélkül zajlott
le az érettségi. Május 3-án 84 ezer 588

végzős középiskolás 20
kormányhivatal szervezésében 1225 vizsgahelyszínen kezdte meg a
vizsgákat.
Közölte: 802 millió
forintot biztosít a kormány a tehetséggondozó
nyári programokra. A június 24-éig benyújtható
pályázaton a köznevelési és felsőoktatási intézmények, egyesületek, alapítványok és tehetségsegítő tanácsok
kaphatnak jelentős anyagi segítséget
táboraikhoz, rendezvényeikhez.
Tehetséggondozásra a tavalyi öszszeg háromszorosát, 2,3 milliárd forintos keretösszeget biztosítottak –
mondta, hozzátéve: a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását segítő
Arany János programokra az előző
évhez képest ötszáz millióval többet,
2,7 milliárd forintot fordítottak.
Az Új Széchenyi Terv forrásaiból
2015 elejéig több mint 16 milliárd fo-

rintot juttat a kormány a köznevelési
rendszer tartalmi megújítását és a pedagógusképzés átalakítását, az életpályamodell kidolgozását célzó programokra.
A köznevelési államtitkár összegzése szerint az általános iskolákban
748 ezer gyermek 182 napot, a középiskolákban és szakiskolában 557 ezer
400 tanuló pedig 181 napot töltött el.
Hoffmann Rózsa azt mondta: a
köznevelési rendszer megújításának
intézkedései, a Nemzeti alaptanterv
bevezetése, a Híd-programok elindítása azt szolgálja, hogy minden gyermek egyformán jó iskolában
tanulhasson, a lehető legjobb nevelésben, oktatásban részesüljön.
Jelezte: az új tanévben egyre biztosabbnak látszik, hogy elindulhat a pedagógusi hivatást „kiszámíthatóvá
tevő, méltó anyagi és erkölcsi megbecsültséget biztosító pedagógus életpálya”. Szólt még arról is, hogy a
következő tanévre a tankönyvellátás
zavartalanul folyik.

Egyszerűbbé és gyorsabbá vált A család az élet legnagyobb ajándéka
A család forradalmára van szükség Európában, a család az élet legnagyobb
amivel megajándékozzuk egymást, Európát és a világot – jelentette
a közigazgatásban az ügyintézés ajándéka,
ki az Országgyűlés elnöke az Életmese című pályázat díjkiosztó ünnepségén júRétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint elsősorban a családokat, a megélhetést, a jólétet és a közösséget érintő területeken gyorsultak az eljárások. A kereszténydemokrata
szakpolitikus a Zala megyei államigazgatási kollégium ülését követően tartott
sajtótájékoztatón június 12-én kifejtette: 228 ügytípus mintegy negyedében sikerült egyszerűbbé tenni az eljárásokat.
FORRÁS: KDNP.HU, HIRADO.HU

A részletekről szólva az államtitkár
kifejtette: 228 ügyet tekintettek át a
gyermekvállalástól a házassági, öröklési ügyeken
vagy a szociális ellátáson
át egészen a gépjárművekkel kapcsolatos eljárásokig, s mindannyiszor
konkrét élethelyzetek alapján vizsgálták meg az egyszerűsítési lehetőségeket.
A 228 ügytípus mintegy
negyedében sikerült egyszerűbbé tenni
az eljárásokat, ez egyebek mellett kevesebb melléklet kitöltését és rövidebb
ügyintézési határidőket jelent - tette
hozzá. Hangsúlyozta, hogy szervezeti
egyszerűsítésekkel az államot is hatékonyabbá és olcsóbbá lehet tenni,
ennek jegyében 292-ről 93-ra csökkentették a területi államigazgatási szervek
számát, a közalapítványokét pedig 68ról 21-re.
A közigazgatás átalakításának része,
hogy a kormányablakok rendszerét és
az ügyintézés körét kibővítik. A mostani 62 ügy helyett júliustól 150-re,
jövő nyárra pedig 2500-ra emelkedik a

kormányablakokban indítható eljárások
száma. A jelenlegi 29 kormányablak
mellett jövő tavaszig 300-nál is több
nyílik országszerte az állampolgárok
kiszolgálására - részletezte Rétvári Bence.
Úgy fogalmazott: ez
a jó állam, amikor az
állam megy közel az
emberekhez. A reggel
nyolctól este nyolcig
tartó ügyintézés megszervezése, a helyek
megtalálása elsősorban
a kormányhivataloktól, kormánymegbízottaktól kíván nagy szervezési munkát, de a sok helyi nehézséggel együtt
kiválóan vizsgázott az átalakított szervezetrendszer.
Az államtitkár kitért arra is, hogy a
közigazgatás egész szervezetrendszerét
megmozgatja a dunai árvíz, és most látszik, hogy nemcsak a jogi átalakítások
révén, hanem a veszélyhelyzetek kezelésében is jól működik a központosított
közigazgatási rendszer. Hozzáfűzte: az
elmúlt napokban 425 kormánytisztviselő és állami vezető vett részt az árvízi
védekezési munkálatokban, vezetők és
beosztottak egyaránt.

nius 6-án. Soltész Miklós álláspontja szerint azért is fontos ez a pályázat, mert
a személyes történetek segítenek másoknak, akik így sokkal inkább meg tudják
valósítani azokat az álmokat, amelyeket a családalapításkor terveznek.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Kövér László hangsúlyozta, hogy
nagy szavakra nincs, apró tettekre
annál inkább szükség van a hétköznapokban. „Időről időre
fel kell mutatni a példákat, hogy családban
élni jó” – mondta, hozzátéve, hogy „a család
az a hely, ahol a legboldogabban élhetünk,
ahol otthon lehetünk a
világban”.
Kövér László szerint Európa vagy újra felfedezi saját
gyökereit, benne a családot, vagy megszűnik Európa lenni és olyan kultúráknak adja át a helyét, amelyek nem csak
tudják, meg is élik, mi az, hogy család.
Kijelentette: a család nem pusztán
eszmény, hanem az életünk legfontosabb, szeretetet adó része, ahol minden
nap újra kell és újra is lehet kezdeni mindent. A család az első hely ahol megtanulhatjuk
az
összetartozást
a
mindennapokban, egymás tiszteletét, a
sokat emlegetett toleranciát – tette hozzá.
Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár arról szólt,
hogy az Életmese és más, hasonló pályázatok erősítik a mostani szülőket és
a családalapítás előtt állókat.

Álláspontja szerint azért is fontos ez
a pályázat, mert a személyes történetek segítenek másoknak, akik így sokkal inkább meg tudják valósítani
azokat az álmokat, amelyeket a családalapításkor terveznek.
Az írások másokon is segítenek, lehet, hogy erősítést
fognak
adni
édesanyáknak a mindennapi küzdelmekben.
Az Életmese pályázatot a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége, valamint a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni
Egyesülete hirdette meg.
Radnainé Filep Ildikó, a debreceni
egyesület elnöke ismertetve az Életmese pályázat ötéves történetét elmondta, először személyes, szülőkről
nagyszülőkről, dédszülőkről tanulságos, igaz történeteket vártak. Később a
gyermekek felcseperedéséről szóló történetekkel bővült a pályázat.
Az idén 568 pályázat érkezett Magyarországról és a környező országokból, a legtöbb Délvidékről. A legfiatalabb pályázó hét, a legidősebb 86
éves volt.
Az ünnepségen 28 díjat osztottak
ki. A legkiválóbb pályamunkákat az
idén két kötetben jelentették meg.
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Magyarország abban érdekelt, hogy Románia sikeres legyen
Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes mellett Victor Ponta román miniszterelnök is felszólalt az RMDSZ kongresszusán. Magyarország abban érdekelt, hogy Románia sikeres legyen, és az erdélyi magyarság szülőföldjén otthon érezze magát – jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Az RMDSZ történetének legnagyobb létszámú, a szervezők által „feladatkijelölőnek” nevezett kongresszusát tartotta
Csíkszeredában, amelyen a 777 küldött elfogadta a szervezet új programját és alapszabályát.
FORRÁS: MTI

Semjén Zsolt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 11. kongresszusán elmondott beszédében hangsúlyozta: a magyar kormány számára
minden államközi kapcsolatban az első szempont,
hogy milyen helyzetben van az adott országban élő
magyar kisebbség. „Ami Romániának és a románságnak jó Moldova tekintetében, az nekünk is jó Erdély
tekintetében” – jelezte Semjén az állampolgársággal
összefüggésben.
A miniszterelnök-helyettes nyomatékosította, a
magyar kormány alkotmányos felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért, támogatja őket céljaik elérésében. Ha más nemzetiségeknek lehet területi
autonómiájuk az EU-ban, akkor a magyaroknak is
lehet.
A Romániát nemzetállamként meghatározó alkotmány első cikkelyének megváltoztatására nincs reális
esély, de olyan módosításra igen, amely garantálja,
hogy a romániai magyarok az ország részei, egyenlő
és legitim polgárai – hangoztatta a rendezvényen Victor Ponta román miniszterelnök, a Bukarestben kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke. Rámutatott:
elengedhetetlen, hogy a román kormány mindig párbeszédet folytasson az RMDSZ-szel mint a magyar
közösség egyetlen választói legitimitással rendelkező
képviseletével. A székely zászlóra utalva azt mondta:
egy olyan szabályozást javasolt nemrég az Európa Ta-

nács parlamenti közgyűlésén elmondott beszédében,
amely a román és az EU-zászló mellett elismeri a helyi
jelképeket. A marosvásárhelyi magyar orvosképzés
ügyében Ponta kijelentette: az oktatási miniszternek a
„felelőssége és jogköre”, hogy érvényt szerezzen a
román és a magyar tanárok között tavaly született
megállapodásnak.
A jobbközép ellenzék képviseletében jelen lévő
Mihai Razvan Ungureanu volt miniszterelnök magyar gyökereit nyilvánosan felvállalva néhány mondatot magyarul elmondva köszöntötte az RMDSZ-t
mint volt koalíciós partnerét. Románul folytatott beszédében rámutatott, az RMDSZ képviselői mindig
hűséges és megbízható partnereknek bizonyultak
azokban a politikai szövetségekben, amelyekben
részt vettek, a szövetség által képviselt politika pedig
európai.
Rogán Antal, a Fidesz-frakció vezetője „a Kárpátmedence legnagyobb és legerősebb magyar politikai
érdekképviseletének” tolmácsolta pártja üzenetét. Az
erdélyi magyarok céljainak magyarországi támogatása mellett a jövő évi magyarországi választásokra is
kitért. Rogán Antal elmondta, érdemes élni a lehetőséggel, és minden, határon túli politikai szervezetnek
érdemes a választási részvételre buzdítania a magyar
közösség tagjait.
A Magyar Szocialista Párt (MSZP) üzenetét Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke tolmácsolta. Kijelentette, pártja támogatja a határon túli magyar

Példaértékű összefogás
Példaértékűnek nevezte Semjén Zsolt a fonyódi Kárpát-medencei diáksportprogramot a kezdeményezés idei díjátadó gálaünnepségén június 6-án Fonyódon. A miniszterelnök-helyettes szerint az évente mintegy 50 határon túli
magyar gyerek képzését vállaló program a határokon átívelő összefogást mutatja. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár hangsúlyozta,
hogy a kormány kiemelt ágazatként tekint a sportra, amely játékos formában
nevel az életre, összefogásra, összetartozásra és fair-play viselkedésre.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Beszédében hangsúlyozta: a határon
túl élő magyarok részéről már a 452 ezredik kérelem érkezett be a magyar
állampolgárság
felvételére, amely
közjogi keretet az
olyan programok
segítenek megtölteni valós tartalommal, mint a
fonyódi. Nemcsak
a sport, hanem a nemzet egésze szempontjából is fontos egy ilyen kezdeményezés, amely erősíti a kapcsolatokat,
a barátságokat, az összetartozás-tudatot – jelentette ki Semjén Zsolt.
Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért
felelős
államtitkára
beszédében hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelt ágazatként tekint a
sportra, amely játékos formában nevel
az életre, összefogásra, összetartozásra
és fair-play viselkedésre.

Hídvégi József, Fonyód polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, a Niké
Sportegyesület
kezdeményezésére
2011 elején indult programban 40-45
magyar diákot fogadnak,
főként
Kárpátaljáról, akik
helyi intézményekben tanulnak és
sportolnak,
és
egyre szebb eredményeket mutatnak fel.
Megjegyezte,
mindössze 6 millió forintból indították
el a programot, amelynek költségvetése
ma is csekélynek mondható a megteremtett értékekhez képest.
A fonyódi, több sportágat is felölelő
utánpótlás-nevelésbe a környék több iskolája is bekapcsolódott.
A sportcsarnokban tartott gálán,
amelyen a beregszászi konzulátus és
Fonyód testvértelepülései is képviseltették magukat, a diákok sportbemutatója után díjakat adtak át a legnagyobb
sportsikereket elérő diákoknak.

közösségek autonómiatörekvéseit. Hans Heinrich
Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke az RMDSZ-szel közösen indított
kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés
fontosságát hangsúlyozta. Az RMDSZ kongresszusát
Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke videoüzenetben köszöntötte.

A magyarság az Európai Unióban
elfogadott jogokat kér
Nemzet- és aktuálpolitikai, valamint gazdasági témák és a jövőbeli kilátások
kérdései kerültek terítékre, de az árvízhelyzetről is szó esett azon az egyeztetésen, amelyre a KDNP küldöttsége és a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetői között került sor Révkomáromban június 6-án. Semjén Zsolt a felvidéki
magyarság törekvéseivel kapcsolatban hangsúlyozta: fontos látni, a magyar
nemzetrész Szlovákiában soha nem kért olyan jogokat, amelyek ne lennének
elfogadottak az EU-ban.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a találkozót követő rövid sajtótájékoztatón azt
mondta: a felvidéki magyar párt képviselőivel a két párt közötti együttműködésről
és a közép-európai régió erősödő szerepéről, valamint ennek összefüggéseiben a Magyarország által az utóbbi
időszakban elért eredményekről beszéltek. Berényi József, az MKP elnöke a találkozó kapcsán arról
számolt be: partnereiket tájékoztatták
azokról a jövőbeli veszélyekről, amelyek a felvidéki magyarságot érinthetik Szlovákia gyengülő gazdasági
teljesítményének vonzatában.
Az egyeztetés egyik központi témája
kapcsán Semjén Zsolt azt hangoztatta: a
következő időszakban Közép-Európa
lesz az Európai Unió (EU) húzóereje,
ennek kihasználására pedig a szoros
együttműködés biztosít lehetőséget. A
KDNP elnöke a felvidéki magyarság törekvéseivel kapcsolatban azt hangoz-

tatta: fontos látni, hogy a magyar nemzetrész Szlovákiában soha nem kért
olyan jogokat, amelyek ne lennének elfogadottak az egész EU-ban. Hozzáfűzte: a Felvidéken a Magyar Közösség
Pártja az a párt, amely legközelebb áll a
Kereszténydemokrata
Néppárthoz.

Ezzel összefüggésben leszögezte: az idő
is bebizonyította, hogy az etnikai alapú
magyar párt jelenti a magyarság számára az érdekeinek és az értékeinek a
védelmét és az érvényesülését.
A két pártelnök bejelentette: a KDNP
és az MKP között megvalósult pártközi
egyeztetést még az idén ősszel egy
újabb, szélesebb körű találkozó keretében kívánják folytatni.
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Mindszenty sorsa iránytű a magyar jövő építéséhez
– Folytatás az 1. oldalról –
Felidézte, hogy Mindszenty József már 1916-ban figyelmeztetett a
veszélyre: a marxizmus gyakorlati
módszereiben egyház- és vallásromboló, céljai elérésében pedig a szelíd
képmutatástól „a leggonoszabb terroreszközökig” mindent hajlandó
igénybe venni.
Hozzátette: 1956. november 4-e
vérben, „haza- és nemzetárulásban
fogant” több mint három évtizedes
kádári szocializmust hozott Magyarországnak és hosszú bezártságot,
majd halálig tartó külföldi száműzetést Mindszenty Józsefnek.
Az Országgyűlés elnöke kiemelte:
sokan gondolták úgy, hogy az 1975ben elhunyt Mindszenty József rendszerváltás utáni, 1991-ben történt
hazahozatala és újratemetése egyben
a magyar és keresztényellenes szocialista korszak magyarországi végének jelképe is. Akik ezt remélték,
tévedtek – mondta Kövér László, aki
hozzátette: a korszak történelmi értelemben ugyan véget ért, de a rendszerváltozás utáni szocialisták
ugyanott folytatták és folytatnák a
jövőben is, ahol elődeik abbahagyták. Úgy fogalmazott: „A magyar
állam szétzilálása, eladósítása, idegen érdekeknek való kiszolgáltatása,
a magyar nemzet megbélyegzése,
megalázása, tagjainak egymással
szembe uszítása, a magyar társadalom kifosztása, szellemi-erkölcsi lealacsonyítása
változatlanul
a
rendszerváltozás utáni úgynevezett
baloldali politika sajátja”.
Akik 2010-ben felhatalmazást
kaptak a választóktól arra, hogy újjáépítsék a magyar államot, és megerősítsék a magyar nemzetet, ismerik
és elismerik Mindszenty József igazságát, vállalják érte a küzdelmet itthon és külföldön egyaránt –
hangsúlyozta a házelnök.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke azt mondta:
voltak, akiknek soha nem kellett
megtagadniuk a múltjukat, mert min-

dig az igazság oldalán álltak, és mindig jót cselekedtek. „Korunk erkölcsi példaképe Mindszenty József
hercegprímás” – tette hozzá.
Kiemelte: Mindszenty József

túrával és a vörös diktatúrával. A hercegprímás személyében fejezi ki,
hogy „az istentelen rendszer embertelen, és az embertelen rendszer istentelen” – mondta a kormányfő

annak a szimbóluma, hogy a keresztény tanítás elveti, mind a náci, mind
a bolsevik neopogányságot. Felidézve, hogy a bíboros a nyilas időkben kiállt az üldözött zsidóság
mellett, azt mondta: neki volt erkölcsi alapja, hogy a kommunista idők-

kereszténydemokrata
helyettese.
Hozzátette: „azért mert nem szeretjük a nyilasokat, még nem kell szeretnünk az ávósokat, és mert nem
szeretjük az ávósokat, még nem kell
szeretnünk a nyilasokat”.
Semjén Zsolt megerősítette, a ma-

ben kiálljon az üldözött svábok
mellett, és volt erkölcsi bátorsága,
hogy szembeszálljon a barna dikta-

gyar kormány – ahogy a múltban, a
jövőben is – tisztelettel jelezni fogja
az Apostoli Szentszéknek: a magyar

nemzet kívánsága, hogy Mindszenty
Józsefet minél előbb boldoggá
avassák.
Gaál Katalin, a KDNP XII. kerületi elnöke elmondta: a kisebbik kormánypárt kerületi szervezete és az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 2012-ben határozta el, hogy
emlékmű állításával tiszteleg Mindszenty József születésének 120. évfordulójára. Kezdeményezésüket
felkarolta Pokorni Zoltán (FideszKDNP) kerületi polgármester is –
idézte fel a szoborállítás előzményeit. Mint mondta, bíznak abban,
hogy az 1892-ben született Mindszenty József emlékét sikerül ezzel
az alkotással méltó módon megőrizni, és zarándokhellyé válik majd.
Pokorni Zoltán idézte Mindszenty
József sírfeliratát: az élet megalázta,
a halál felmagasztalta. „A makacsul
következetes” magyar főpap életműve ugyan beteljesületlen maradt,
de még így is a példa erejével hat, és
a magyar múlt nagyjai közé helyezi
alakját - mondta a kormánypárti politikus. Mindszenty József nem a
kompromisszumok embere volt, és
ha elvei úgy kívánták, szembeszállt
mindenkivel – mutatott rá Pokorni
Zoltán, a bíboros életéből kiemelve
az 1945 és 1948 közötti éveket. E
négy év alatt következetesen szembeszállt a kibontakozó kommunista
diktatúrával. A harc az egész társadalom, valamennyiünk szabadságáért folyt - mondta Pokorni Zoltán.
Az egész alakos kőszobrot, amely
a Mindszenty téren áll a főváros XII.
kerületében, Bíró László tábori püspök áldotta meg. A résztvevőket levélben köszöntötte az egyházi
elfoglaltságai miatt Rómában tartózkodó Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Kiemelte: a
szoborállítás nagyszerű tisztelgés
szentéletű elődje emléke előtt és értékes hozzájárulás a magyar nép igazi
történelmi tudatának erősödéséhez.
Az ünnepségen részt vettek országgyűlési képviselők, egyházi méltóságok, államtitkárok.

Mellszobrot avattak Mesztegnyőn
Mindszenty József mindig és mindenkor az üldözöttek segítségére sietett, mindig és mindenkor kiállt hazája és népünk, a magyarság sorsa mellett – mondta
Csallóközi Zoltán, a miniszterelnök-helyettesi kabinet politikai főtanácsadója, a Mindszenty Társaság tagja a néhai bíboros, prímás mellszobrának avatásán
a Somogy megyei Mesztegnyőn június 15-én. Mindszenty József fából készült mellszobrát és a róla elnevezett teret Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentelte fel.
FORRÁS:ORIENTPRESS.HU

„Mindszenty bíboros volt az, aki
egész életének a cselekedetei közül
semmit nem kell visszavonni, amiből
semmit nem kell megtagadni, ami
mindenki számára a mai napig is
iránymutató, hiteles” – fogalmazott
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
kabinetfőnöke, hangsúlyozva: a bíbo-

ros „ellent mondott a barna diktatúrának és ellent mondott utána a vörös
diktatúrának”.
Nagy László Péter, Mesztegnyő
független polgármestere a szobor állításával kapcsolatosan kiemelte: Mindszenty József kitartása, hithűsége,
hűsége a magyar nemzethez oly mértékű tisztelet ébreszt minden magyar
emberben, hogy már ezért is érdemes

szobrot állítani a bíborosnak. A szoborállításra további okként említette
azt is, hogy Mindszenty József akkori
veszprémi püspök volt az, aki Mesztegnyőn járva, miután látta a második
világháború utáni pusztítást, szorgalmazta a templom felújítását. A részleges felújítás mára elkészült,
köszönhetően a falu lakosságának is,
hiszen nagyon sokan személyes rész-

vételükkel, adományokkal segítettek –
mondta a polgármester.
Mindszenty József fából készült
mellszobrát és a róla elnevezett teret
Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentelte fel, majd megáldotta a tér szomszédságban álló, 31
millió forintból részlegesen felújított
barokk templomot, ahol ünnepi szentmisét celebrált.
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Az internet lehetőség, de egyben veszélyforrás is
– Folytatás az 1. oldalról –
Radetzky András a Pázmány Péter
Katolikus egyetem tanára meghökkentő adattal kezdte előadását. „150
milliós közösség létrehozásához Bell
telefonjának 89 évre volt szüksége. A
televízió ugyanezt a számot harmincnyolc év alatt érte el, míg a mobiltelefon tizennégy év alatt. A facebooknak
mindösszesen öt évébe került 150 millió ember összekapcsolása.” A világháló gigantikus méretei után – 2016-ra
3,5 milliárd felhasználót valószínűsítenek – Radetzky András felhívta a figyelmet az internet szocializációs,
kulturális szerepére, demokratikus
voltára. „Az internet dzsungel, de személyes kapcsolataink kertje is” –
mondta, majd érdekességképpen Barabási Albert Lászlót, a világhírű hálózatkutatót idézte, miszerint az
emberi kapcsolatok struktúrája nagyon sok hasonlóságot mutat a világháló szerkezetével.
Radetzky András elmondta, „20032004 körül az ember statikus tartalmakat fogyasztott”, amelyeket készen
kapott. Ma az „újkorban” a felhasználók tartalom-előállítók is lettek egyben. Ez az új helyzet az államokat,
jogalkotókat igen nehéz feladat elé állítja, hiszen a szólásszabadságnak és a
személyiségi jogoknak is érvényesülniük kell, egyik sem szenvedhet csorbát. Egyik legnagyobb veszélyként
Radetzky az öncélú tematizálást
emelte ki. Ahogyan úszni tanítjuk

gyermekeinket, éppen úgy az internethasználatra, annak veszélyeire,
technikáira is meg kell tanítanunk
őket” – hangsúlyozta, hozzátéve: a
családokra óriási felelősség hárul, hiszen nem szabad megengedni, hogy a
világháló gyermekeink elsődleges
szocializációs terepe legyen.
Aczél Petra, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanára előadásában az internet változtató szerepét hangsúlyozta.
„Tudomásul kell vennünk, hogy az internet nemcsak tárolásra alkalmas eszköz, de hat is. Mindannyian egy
kulturális változás résztvevői vagyunk” – mondta Aczél Petra, hozzátéve: agykutatók bizonyították, hogy
a jelen kor emberét körülvevő zaj –
számítógép, telefonok, elektromos kütyük – jelentősen befolyásolják
agyunk működését. Az egyetemi tanár
elmondta, a természetes kapcsolati
körök száma 10-12 fő. Ha véletlenszerűen rápillantunk egy-egy facebook oldalra, ennél jóval nagyobb
számokat találunk, ami önmagában
nem feltétlenül baj. A valós kapcsolatokkal rendelkező egyéneknél ez semmiféle torzulást nem okoz, annál,
inkább azoknál, akik híján vannak efféle kapcsolatoknak.
„A Reposzt az a hely, ahol a klérus
nem papol, hanem gondolkodik és
megoszt” – Köntös László református
lelkész és blogíró ezzel a provokatív
mondattal kezdete előadását, majd
megosztotta a hallgatósággal az általa

életre hívott blog történetét. Elmondása szerint a református lelkészek nagyon jól prédikálnak, de a párbeszéd,
a jelenlét gyenge pontjai az egyháznak. Ezt kívánta a Reposzt áthidalni,
mégpedig oly módon, hogy vállalkozó
kedvű lelkészek és feleségek a médiatérből kiválasztva egy-egy aktuális
témát, írást reflektálnak a különböző
véleményekre.
Smohay Máté pszichológus kifejtette, ismerjük Aronson tételét, miszerint
mindannyiunknak szükségünk van társas megerősítésre, s amikor lájkolnak
bennünket voltaképpen megerősítenek
bennünket. A veszélye ennek, hogy
egyre több megerősítésre vágyunk,
egyre több olyan szituációt hozunk létre,
ahol a többiek tetszésüknek adhatnak
hangot. A pszichológus kiemelte a védekezés fontosságát és elmondta, hogy
kutatások igazolták, a képek sokkal jobban belénk ivódnak, mint a szavak, vagyis akarva akaratlanul is befolyás alá
kerülhetünk. Ezért mindenkinek ki kell
dolgoznia a saját stratégiáját arra nézvést, hogy ezektől a rossz impulzusoktól
hogyan szabaduljon meg, miként védje
lelki egészségét.
Turcsik István kommunikációs
szakember a jelen lévő civil szervezeteknek, csoportoknak nagyon sok hasznos információt nyújtott, amivel
szervezetük láthatóbb, működésük hatékonyabb lehet.
Herczeg Attila a facebook-használat,
a honlap-alapítás technikáit, előnyeit,

hátrányait ismertette. Horváth István
Sándor Zalalövő plébánosa egy igazi sikertörténetről számolt be. 2007-ben az
atyának az az ötlete támadt, hogy a mindennapi evangéliumot, amit többnyire
tíz-tizenkét embernek hirdet, miért ne
küldje el sms-ben azoknak, akik szívesen olvasnák, befogadnák, de nincs
idejük, vagy éppen nem tudnak személyesen elmenni a szentmisére. A
gondolatot tett követte, majd az evangéliumot kibővítette a plébános a napi
imával. Később a „hálózat tagjai” kérhették egymás segítségét, imáját. A
szolgáltatás ma evangéliumi magyarázatot is tartalmaz, kicsike lelkigyakorlatot, sőt evangéliumi keresőt is. Mára
a szokásos 12 emberen kívül több százezer ember hallgatja így a mindennapi evangéliumot.
Gesztes Olympia a családháló.hu koordinátora az online-offline közösségépítésről beszélt. Elmondta, hogy
hitelesség, közös cél, közös értékrend,
kijelölt tevékenységek, jó struktúra nélkül nem lehet semmit építeni.
Az előadásokat hozzászólások követték, ahol a résztvevők, például a Talita – Keresztény női portál, a csepeli
Kolping közösség osztották meg tapasztalataikat, véleményüket. A hozzászólók között volt még Király János, a
KDNP Szociális Műhelyének képviseletében, aki örömét fejezte ki, hiszen a
szokásos magyar lamentálás helyett a
konferencián optimizmust, cselekvő
erőt tapasztalt.

Több palesztin hallgató
tanulhat Magyarországon

Omega-oratórium a bátaszéki
templom tornyának helyreállításáért

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Jótékonysági koncerttel segíti Kóbor János és az Omega együttes a bátaszéki Nagyboldogasszony templom helyreállítását, a rockoratóriumot augusztus 17-én a templomban mutatják
be. A kezdeményezést a jelenleg toronysisak nélkül álló templom előtt Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, miniszterelnök-helyettes, Udvardy György pécsi megyéspüspök és a bátaszéki származású Kóbor János részvételével tartott sajtótájékoztatón
jelentették be.

A betlehemi Születés templomának felújításáról és a Magyarországon
tanuló palesztin hallgatók számának
növeléséről volt szó többek között
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Ziad Bandak miniszter, Mahmúd Abbasz palesztin elnök
keresztényügyi tanácsadója megbeszélésén. Semjén Zsolt hangsúlyozta: eddig kilenc palesztin diákot támogatott ösztöndíjjal a magyar kormány, most számukat tizenegyre
emelik. A kormányfő helyettese, a KDNP elnöke a találkozó után újságírók előtt emlékeztetett arra, hogy a betlehemi Születés templomának javítási munkálatait a magyar kormány 100 ezer euróval
segíti. Magyarország a kereszténységet a Szentföldről kapta, ezért a
kormány fontosnak tartotta, hogy a külföldi államok közül elsőként
hozzájáruljon a bazilika felújítási munkálataihoz – emelte ki Semjén
Zsolt. Ziad Bandak rámutatott, hogy Magyarország elsőként segítette a Születés templomának felújítását, és ezt a példát követték később más államok is. A keresztényügyi tanácsadó elmondta: a
találkozón megbeszélték azokat a témákat, amelyek a két ország kölcsönös együttműködését elősegíthetik. Példaként az oktatás mellett
gazdasági és egyházi témákat említett.

AZÁNK

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Kóbor János az MTI-nek elmondta: az oratórium zeneileg a barokk egyházi stílus felé nyit,
és a hard rock helyett a meditatív, „pink floydos”
vonal érvényesül benne. A templomokhoz méltó
kompozíció készül, de közben rockzene marad –
mondta, hozzátéve, hogy nem mellőzik majd az
Omega-koncerteken jól ismert lézeres látványelemeket sem.
Semjén Zsolt a sajtótájékoztatón a jótékonysági koncertsorozatot a nemzeti összetartozás
szempontjából is szimbolikusnak nevezte; mint
mondta, a magyar kormány az Omega együttesnek 2013-ban adott Kossuth-díjjal kifejezte köszönetét azért a szolgálatért, amelyet a zenekar
„a magyar nemzetnek tett”. A bátaszéki római
katolikus templom életveszélyessé vált tornyá-

nak sisakját ez év április elején bontották le,
majd a tornyot ideiglenesen lefedték. Az ország
nyolcadik legmagasabb, 82,5 méter magas
templomának eddigi megerősítése, illetve a bontás összesen 55 millió forintba került, amelyet a
pécsi egyházmegye és a bátaszéki egyházközösség közösen finanszírozott. Udvardy György
már akkor jelezte, hogy az egyházmegye nem
tud hasonló pénzügyi hátteret biztosítani az új
torony megépítéséhez.
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