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Csaknem ötvenezer aláírást gyűlt össze Magyarországon a Kereszténydemokrata Néppárt támogatásával az Egy közülünk elnevezésű, magzati élet védelmét célzó akcióban. Az íveket Semjén Zsolt, a párt elnöke adta át az itthoni szervezőknek október 15-én Budapesten. A miniszterelnök-heléyettes kiemelte: a Kereszténydemokrata Néppárt
küldetésének tekinti, hogy ezt az ügyet támogassa, az élethez való jog ugyanis nem függhet az életkortól. Úgy fogalmazott: a megfogant élet olyan érték, amit védeni kell.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Október 6-án szülővárosában,
Polgáron felavatták Barankovics
István, a Demokrata Néppárt alapítójának szobrát. Az eseményen
beszédet mondott Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke és
Pálffy István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselője, a párt frakciójának
szóvivője.

Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az
Európai Unióban, melynek keretében
az unió országaiban aláírásgyűjtés indult a magzati élet védelmében. A kezdeményezést legalább hét EU –
tagországban legkevesebb egymillió
uniós polgárnak kellett támogatnia, továbbá a hét tagállam mindegyikében
össze kellett gyűjteni a minimálisan
szükséges számú aláírást (Magyarországon ez a szám 16 500 volt).
– Folytatás a 4. oldalon –

A munka és az imádság megtagadása
Európa gyengeségének oka
A munka és az imádság együttes megtagadását nevezte meg Európa meggyengülésének okaként Orbán Viktor
miniszterelnök október 11-én a Demokratikus Centrumpártok (régebbi
néven kereszténydemokrata) Internacionáléja (CDI) konferenciáján.
Európában ma nem az a haladó, aki a
keresztény kultúráról és a munkáról
lebeszélő, válságba vezető úton akar
továbbmenni, mert az a szakadékba
visz – mondta az Úton egy erősebb
Európa felé című tanácskozáson a
kormányfő, aki egyben a CDI egyik
alelnöke.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Orbán Viktor szerint a kontinensen
ehelyett ma az számít haladónak, aki
megfordul és megkeresi az elhagyott jó
utat, amely az alapvető keresztény értékekre, az emberi méltóságra, szabadságra, kötelességre épít, ahol az érdem a
munkából táplálkozik, és ahol becsben
tartják a természetes emberi közösségeket, a családot és a nemzetet. Ez vezet az
erős Európához – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarországon az
új alkotmány éppen ezt, az elhagyott jó

európai utat keresi. Példaként megemlítette, hogy Kína, India és Brazília is egyebek mellett azért emelkedik olyan
gyorsan, mert saját kulturális hagyományaira és saját polgárai munkájára épít.
Megjegyezte egyébként, hogy az Európai Unióban „ma vadászat folyik azok
ellen az elsősorban közép-európai politikusok ellen, akik a keresztény Európa
értékeiről mernek beszélni”. Ezzel kapcsolatban „szimpla, közönséges történelemhamisításnak” nevezte, hogy az unió
alkotmányából kihagyták az utalást a keresztény hagyományokra.
A miniszterelnök ismét feltette a kérdést – ami szerinte a közeljövő legnehezebb vitája lesz –vajon az EU képes-e
arra, hogy egyszerre mélyítse a gazdasági együttműködést az eurózónán belül,
és teret hagyjon az euróövezeten kívüli

országoknak saját gazdaságpolitikájuk
alkalmazására. Meggyőződése ugyanis,
hogy a közös pénzt használó államoknak – az euró fenntarthatóságáért – létre
kell hozniuk a bankuniót, a közös eurózónás költségvetést és adórendszert, valamint a közös szociális elosztási
szabályokat. Az euróövezeten kívüli országoknak pedig saját gazdaságpolitikát
kell folytatniuk – mondta.
Orbán Viktor kifejtette: ma Európában tartani kell a személytelenség
elhatalmasodásától is, amivel szemben
meg kell védeni a civilizációt. Szavai
szerint az intézmények olyanok, mint
a számítógépek, csak azt tudják végrehajtani, amire beprogramozták.
Amikor jól mennek a dolgok, ez kiválóan működik, de amikor rosszra fordul, vagyis válság idején „nem a
számítógépekre hasonlító intézményektől, hanem a programozó matematikusoktól kell várni a megoldást”
– fogalmazott, ezzel a hasonlattal példázva azt, hogy Európa most éppen
attól szenved, hogy nincsenek vezetői
az intézmények – mint egyfajta számítógépek – újraprogramozására.
– Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 12. oldalon –

Stratégiai
együttműködési
megállapodás
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt esztergomi szervezetei
helyi stratégiai megállapodást kötöttek a szervezetek közös fundamentumai alapján – közölte szeptember
23-án a két párt helyi elnöke a Magyar Távirati Irodával.
– Folytatás a 4. oldalon –
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A munka és az imádság megtagadása
Európa gyengeségének oka
– Folytatás az 1. oldalról –
Márpedig erős személyi vezetés, valamint új gondolatok, bátor döntések és
elkötelezettség nélkül „nem leszünk úrrá
a válságon” – tette egyértelművé a kormányfő, hangsúlyozva, hogy ezért is nagyon fontos a soron következő európai
parlamenti (EP) választás, amikor is
„nem színtelen, fakó frakciókat kell beültetnünk az EP-be, hanem erős, vezető
személyiségeket kell megválasztanunk,
akik képesek lesznek arra, hogy újraprogramozzák az intézményeket”. Öszszegzése szerint ki kell szabadítani
Európát „a liberális bizalmatlanság és a
szabadjára engedett kapzsiság szorításából”, amihez erős vezetők kellenek.
Pier Ferdinando Casini, a CDI olasz
elnöke a tanácskozáson arról beszélt,
rendben van, hogy kritika éri Európát például bürokráciája, sok tisztviselője miatt,
de „az nem igazságos, ha úgy tekintünk
Európára, mintha nélküle is meglennénk”. Hozzátette, nagyon sok országnak
– különösen ott, ahol törékeny a gazdasági élet – sokkal súlyosabbak lennének a
nehézségei, ha nem létezne az EU.
Franco Frattini volt olasz külügyminiszter azt mondta, Európának új jövőképre van szüksége, mert a kontinens
továbbra is válságban van. A politikus
ennek jegyében teljes körű bankuniót
szorgalmazott, egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy ma még inkább szükség
van egységes európai hangra: egységes
kül- és biztonságpolitikára. Szavai szerint az európaiak sokszor – hibásan – elfeledkeznek arról, hogy az elmúlt
időszakban az unió adta a jólétet, a lehetőségeket. „Erősebb Európára, erősebb
unióra van szükség, ellenkező esetben az
Egyesült Államok is inkább Ázsia, a
transzpacifikus rendszer felé fordul” –
összegezte álláspontját Franco Frattini.
A konferencián felszólaló Mario
Mauro olasz védelmi miniszter arra mutatott rá, hogy Európa ma nem tud megfelelő válaszokat adni polgárainak, ám
nem is lehet csodálkozni, hogy a polgárok szkeptikusak, ha a politikusok szintén azok. Egy ilyen helyzetre egy erős,
öntudatos Európa lehet a válasz –

mondta a tárcavezető, aki szintén kiemelte az európai külpolitika egységességének fontosságát. Michael Gahler,
német néppárti EP-képviselő az európai
védelmi kiadások csökkenésére figyelmeztetett felszólalásában. A rendezvényen a hallgatóság soraiban foglalt
helyet mások mellett Schmitt Pál volt államfő, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke,
több fideszes EP-képviselő és a történelmi egyházak képviselői.
A magyar recept más, mint a többieké
Idén egy, jövőre két százalék körüli
gazdasági növekedéssel számol Orbán
Viktor miniszterelnök a „magyar recept”
alkalmazásával. A kormányfő a Kereszténydemokrata Internacionálé – amelynek egyik alelnöke – ülésének
szünetében megerősítette: az eurózóna
országainak szorosabb gazdaságpolitikai
koordinációval, az euróövezeten kívüli
tagállamoknak – így Magyarországnak
is – pedig egyre inkább „a saját útjukat
járni képes, rugalmas gazdaságpolitikával” kell válaszolniuk a kontinens előtt
álló kihívásokra.Európában ma mindenhol az a probléma fogalmazódik meg,
amely szerint be kellene indítani a növekedést, ám önmagában az üzleti élet erre
nem képes, ezért szükség lenne a kormányzatok növekedésbarát politikájára,
ugyanakkor a magas adósságok miatt
nincs pénzügyi forrás a központi büdzsékben bővülést generálni.
A magyar recept más, mint a többieké – mondta Orbán Viktor, aki a magyar
erőforrások között említette az új tehermegosztást, a devizahitel-terhek csökkentését, a monopóliumok korlátozását,
az oktatási rendszer átalakítását, a segélyalapú helyett munkaalapú gazdaság kiépítését, a keleti kereskedelem
fellendítését és az egyoldalú energiafüggőség felszámolását. Ha Magyarország ezeket a „rejtett tartalékokat” jól
használja ki, akkor forráshiányos költségvetés mellett is képes lehet gazdasági növekedés elérésére – közölte a
sajtótájékoztatón.

Wilfried Martensre is emlékeztek
Az október 10-én elhunyt Wilfried Martens volt
belga miniszterelnökre, az Európai Néppárt (EPP)
elnökére emlékeztek a Budapesten ülésező Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) tanácskozásán.
Orbán Viktor miniszterelnök, a CDI egyik alelnöke
a megbeszélés szünetében tartott sajtótájékoztatón
azt mondta: a kereszténydemokraták közössége elveszítette az egyik leginkább elhivatott szószólóját,
Belgium, Európa és az egész világ pedig elveszített
egy rendkívüli államférfit. Magyarország emellett egy nagyszerű barátot,
jóakarót is elveszített – hangsúlyozta a kormányfő.
Wilfried Martens 2000-től két évig töltötte be a Kereszténydemokrata Internacionálé elnöki posztját.
Forrás: kdnp.hu, MTI

Magyarország és a Szuverén
Máltai Lovagrend kapcsolata
Az ezeréves magyar állam és a
SMOM története szorosan összefonódik egymással.
A rend 1138-ban telepedett meg Magyarországon. A mongol invázióval
szemben 1241-ben jelentős szerepet vállaltak a muhi csatában. II. András szentföldi keresztes hadjárata során 1217-ben
jogi donátus lett (a híres freskó a vallettai nagymesteri palotában látható). A
XVI. századi török hódoltság idején birtokaik jelentős részét elvesztették. A

XVII. századi magyarországi lovagok
közül kiemelendő Kollonich Lipót esztergomi érsek, aki pappá szentelése előtt
máltai lovag volt, parancsnoki beosztást
viselt Máltán.
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1928-ban alakult meg, majd a világháború után, a kényszerű emigrációt
követően, a magyar szövetség 1954ben Rómában szerveződött újjá. Méltó,
hogy megemlékezzünk itt őrgróf Pallavicini Hubertről, báró Apor Gáborról
(volt szentszéki nagykövetünkről), valamint Kállay Kristófról (aki a Rend
szentszéki követe volt). Az 1956-os antikommunista forradalom idején a lovagok segélyszállítmányokat juttattak
Magyarországra, illetve a forradalom
Vörös Hadsereg általi eltiprása után segítséget nyújtottak kétszázezer magyar
menekültnek. Megemlítendő, hogy ez
döntően járult hozzá az osztrák máltai
szeretetszolgálat megalakulásához. A
Szovjetunió összeomlása után 1989.
február 4-én alakult meg a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat. Retorikai túlzás nélkül állíthatom, hogy mindennek
világtörténelmi jelentősége volt, hiszen
döntő módon járult hozzá a keletnémet
menekültek ügyének felkarolásával
ahhoz, hogy Magyarország, átengedve
őket Ausztriába, megnyitotta a vasfüggönyt, lényegileg hozzájárulva a
szocializmus összeomlásához és a két
Németország egyesüléséhez. Az
MMSZ ’98 óta kiemelten közhasznú
szervezet, igen jelentős állami támogatással. Mára a legnagyobb karitatív,
szociális intézmény, amelynek munkájához mintegy húszezer önkéntes
kapcsolódik. Külön köszönetet kell
mondanunk a szeretetszolgálat vezetőjének, Mons. Kozma Imre apostoli
protonotárius, máltai káplánnak, akit
Magyarországon mindenki csak Imre

atyának tisztel. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 1996. január 27-én
tért vissza Rómából a Budai Várba.
Az újjászervezésben kiemelkedő szerepe volt O’sváth György korábbi elnökünknek és Kállay Ubul Tamás
jelenlegi elnökünknek. (O’sváth
György elnök úrral kapcsolatban hadd
említsem meg, hogy bíztatására használtuk ki rendi szempontból Magyarország és az ortodox egyházak jó
kapcsolatait, és ennek keretében állította ki moszkvai látogatásom során az Orosz
Ortodox Egyház Patriarchátusa azt a nyilatkozatot,
amelyben deklarálja, hogy
semmilyen „orosz ágat”
nem tekint legitimnek, csak
és kizárólag a Szentszék
által elismert római Szuverén Máltai Lovagrendet ismeri el.) A magyar
szövetség 173 tagjának – a magyar
történelem viharaiból következően –
egyharmada él Magyarországon.
Ugyanakkor magyar máltai lovagok
vannak a Felvidéken és Erdélyben, tekintve, hogy nem létezik önálló szlovák szövetség, és a magyar rendtagok
Romániában is többségben vannak.
Megható élményünk volt, hogy 2012ben hivatalos romániai látogatása
keretében együtt lehettünk nagymesterünkkel nemzeti szentélyünkben a
csíksomlyói búcsún.
Az Rend 1925-ben követséget állított fel Budapesten, majd a rendszerváltoztatást követően, 1990. július
13-án, Antall József kormánya idején
megtörtént a diplomáciai kapcsolatok
helyreállítása.
Rendkívüli jelentőségű, hogy
Kussbach Erik nagykövet úr és szerény személyem által folytatott
tárgyalásokat követően 2010. november 29-én a Magyar Országgyűlés elsöprő többséggel megszavazta azt a kétoldalú együttműködési megállapodást, melynek
értelmében a máltaiak az egyházéval azonos támogatást kapnak minden közfeladatot ellátó tevékenységük során. A ratifikációs okmányokat Rómában 2011. március
9-én cseréltem ki Fra Matthew Festing nagymesterünkkel. Európai
uniós precedens szempontjából is
fontos ez a megállapodás. Ugyanis
Magyarországon az egyházi jogi
személyek – legyen az iskola, kórház, szociális intézmény – fillérre
ugyanazt az állami támogatást kapja,
mint a hasonló feladatot ellátó állami
intézmény. Tehát: Magyarország teljességében ismeri el a máltaiakat:
1. mint szuverént: diplomáciai
státusban,
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2. mint a katolikus egyház szerzetesrendjét: az egyházi jogi személyeket megillető státusban.
3. A szeretetszolgálatot, a máltai
alapítványokat és minden máltai intézményt: egyesületi jogi személyiségi
státusban. De ez utóbbiakat úgy tekintjük finanszírozási szempontból,
mintha egyházi jogi személyek lennének. Nem titkolom, hogy emiatt a
nagyvonalúság miatt értek minket bizonyos kritikák, sőt támadások, nekünk azonban meggyőződésünk, hogy
mindez nem kizárólag a rend érdekeit
szolgálja, hanem egyúttal Magyarországét és a magyar népét. Ezért erre a
szerződésre büszkék vagyunk.
A diplomáciai kapcsolatok keretében számos hivatalos államfői látogatásra került sor: Fra Andrew Bertie
nagymester 1993-ban, 1996-ban és
2004-ben tett hivatalos látogatást Magyarországon. Fra Matthew Festing
nagymesterünket pedig 2009-ben kétszer köszönthettük hazánkban. Göncz
Árpád 1997-ben, Mádl Ferenc 2002ben, Sólyom László köztársasági
elnök úr pedig 2006-ban tett hivatalos
látogatást a rend római központjában.
A teljesség igénye nélkül, de ki kell
emelnem a ’97-es novemberi látogatást, amikor a magyar elnök egyúttal
részt vett Apor Vilmos győri püspök
boldoggá avatásán, akinek személyében a Szentatya először emelt a
boldogok sorába magyar máltai rendtagot.
Mint sajnos a világon mindenütt,
nálunk is bizonyos problémát jelentenek a jogalap nélküli az ál-máltai rendek. Az ezekkel szembeni fellépése a
Rendnek jogilag nehézkes, sok esetben védjegyjogi vitává válik megnyugtató eredmény nélkül. A rend
részéről visszatérő jogos igény az
ezekkel szembeni hatékony állami fellépés. Ezért Kussbach Erik és Kállay
Ubul Tamással való hivatalos tárgyalásaimat követően Magyarország legfőbb ügyésze keresetet indított a
Fővárosi Bíróságon az ál-máltai rendekkel szemben. Ennek a jogalapját az
említett szerződés azon pontja alkotja,
amely kimondja, hogy a szerződő
felek biztosítják egymás nevének és
szimbólumainak védelmét. Azt gondolom, hogy a rend egésze szempontjából jelentősége van annak, hogy nem
a rendnek kell pereskednie, hanem
maga az államhatalom lép fel az álmáltai rendekkel szemben a törvény
teljes szigorával.
Főméltóságú úr, kérem, engedje
meg, hogy kifejezzem a Kormány részéről a Szuverén Máltai Lovagrend
és szolgálata iránti legmélyebb nagyrabecsülésünket, tiszteletünket és köszönetünket!
(Elhangzott az Országházban,
2013. október 11-én a 900 éves
Szuverén Máltai Lovagrend
(SZML) konferenciáján.)
Semjén Zsolt
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Harrach Péter a rászoruló családok megsegítése
érdekében felajánlást tesz a körzetében
Harrach Péter október 7-én parlamenti felszólalásában elmondta, az önhibáján kívül bajbajutott családok megsegítésére nemcsak az államnak, hanem a tehetősebb polgároknak is gondolniuk kell. A KDNP frakcióvezetője felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam tett az utóbbi három évben a családok, elsősorban az
önhibájukon kívül bajbajutottak érdekében.
FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

– Az egészséges társadalom fontos
eleme a szolidaritás – mondta Harrach
Péter. – Az állam feladata segítséget
nyújtani, de mindnyájunk felelősséggyakorlására szükség van. Katasztrófa idején a magyarokban erős a
szolidaritás, de a hétköznapokban is
szükség van egymás támogatására. Ha
valaki tesz egy felajánlást, vélhetően
ahhoz többen csatlakoznak, mintegy a
hólabda növekedésének elve szerint.
Ne vegyék szerénytelenségnek, ha a
saját példámat mondom el. A közeljövőben a jövedelmemből jelentősebb
összeget ajánlok fel a körzetem néhány településén, a rászoruló családok
megsegítésére, azzal a kéréssel, hogy
a település tehetősebb polgárai, vállalkozásai is járuljanak hozzá, összességében ugyanennyivel. A felajánlást
egy karitatív szervezeten keresztül juttatjuk el a családokhoz, a helyi iskolaigazgatók, polgármesteri hivatalok,
és lelkipásztorok javaslata alapján.
Harrach Péter felszólalásában fel

sorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket az állam tett az utóbbi három
évben a családok, elsősorban az önhi-

bájukon kívül bajbajutottak érdekében.
1. Az állam a devizahitelesek mentése érdekében bevezette az árfolyamgátat, amelynek során 160 ezer
szerződés született, vagyis az érintettek 39 százaléka kötött ilyen megállapodást. Ezzel 16,5 milliárd forint
kamat megfizetése alól mentesültek.
A Nemzeti Eszközkezelő idén július
végéig 7300 ingatlan-felajánlást fogadott be, ezzel 33 ezer ember lakhatását
segítette elő.
2.A családi adókedvezmény beve-

zetése révén 3 év alatt 550 milliárd forint maradhatott a családoknál. Most
kiszélesítjük a kedvezményeket, így
újabb 53 milliárd forint marad az elsősorban kisjövedelmű, több gyermeket nevelő családoknál.
3. A BTK. szigorításával, 3 év helyett 5 év lett az uzsora bűncselekmény büntetése, és az egyszeri
alkalmat is büntetik.
4. A közmunkaprogram csaknem
300 ezer embernek nyújt megélhetést.
5. A hajléktalanszállók férőhelyeinek száma 27,5 % -kal nőtt a 3 év
alatt.
6. A kormány 71.500 forintról 98
ezer forintra emelte a minimálbért.
7. A kormány beindította a szociális földprogramot.
9. Az Erzsébet program által idén
145 ezer ember részesült üdülési támogatásban.
10. Végül, a legfontosabbat, a rezsicsökkentést említeném, amelynek
köszönhetően jövőre átlagosan, családonként 100 ezer forint lesz a megtakarítás.

Irodát nyitott a KDNP veszprémi szervezete
FORRÁS: -KT-

Örömteli taggyűlése volt a KDNP
veszprémi szervezetének. Pálffy István
országgyűlési képviselő, a KDNP
Veszprém megyei elnöke átadta a tagságnak a régen várt iroda-komplexumot. A több helyiségből álló objektum
lehetőséget nyújt, mind a veszprémi,
mind a megyei pártszervezetnek adminisztratív ügyei intézésére.
A kétszintes irodaház rendelkezik a
legkorszerűbb infrastruktúrával, tárgyaló teremmel, társalgóval, szociális

helyiségekkel. Minden
feltétel adott, hogy a
KDNP Veszprém megyei
szervezetei a 2014. évi
választásokon sikeresen
szerepeljenek – mondta
Pálffy István megyei
elnök megnyitó beszédében. Latorczai János városi elnök bemutatta a
tagságnak az épületet és köszönetét fejezte ki a KDNP országos vezetőségének az iroda létrehozásáért. A jelentős
beruházást jelentő épületet örömmel

vette birtokba a veszprémi szervezet
tagsága. Az ünnepi taggyűlést Halmay
György elnökségi tag iskolakezdéssel
kapcsolatos tájékoztatása zárta.

Orvoslás, etika, az élet védelme
„A sokszínű bioetika és orvosi jog aktuális kérdései” címmel tartottak rangos konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem II. János Pál Dísztermében szeptember 20-án. A rendezésben a Magyar Bioetikai Társaság, a
Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete, Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete, a Pacem in Utero
Egyesület mellett részt vett a KDNP Család- és Életvédelmi Munkabizottsága is.
FORRÁS: -AB-

A szimpózium előadói körbejárták többek között a genetika, orvosi etika mellett a modern világ, a pusztuló környezet problematikáját, de szóba került a Katolikus Egyház
álláspontja az egészséges környezethez való jogról és a magyar népesedési katasztrófa, illetve az abból történő kiút lehetősége.
A konferencián előadott Falus András akadémikus, Éger
István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Lábady Tamás,

volt alkotmánybíró, Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója,
Kellermayear Miklós, egyetemi tanár, Rojkovich Bernadette, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvosa, a Magyar
Bioetikai Társaság elnöke, Bándi Gyula, a PPKE profeszszora, Nyéky Kálmán, a PPKE tudományos munakatársa,
Mészáros Vilmos, a Magyar Katolikus Jogászok Egyesületének elnöke, Jobbágyi Gábor, a PPKE professzora, a
Pacem in Utero Egyesület elnöke, a KDNP Család- és Életvédelmi Munkabizottságának vezetője.
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A megfogant életet védeni kell!
– Folytatás az 1. oldalról –
Miután összegyűlt az egymillió aláírás, az Európai Bizottság megvizsgálja
a kezdeményezést, és dönt arról, vajon
előterjeszt-e jogalkotási javaslatot.
A kezdeményezés 2012 áprilisában
indult, és a bizottság szeptember 17én közölte, hogy megvan a szükséges
egymillió aláírás.
Semjén Zsolt kiemelte: a Kereszténydemokrata Néppárt küldetésének
tekinti, hogy ezt az ügyet támogassa, az
élethez való jog ugyanis nem függhet
az életkortól. Ha pusztán az életkora
alapján egy élet halálra ítélhető, akkor
innentől nincs megállás, ezért minden
emberi életet véd az a gondolat, amely
a megfogant élet mellett áll ki – fejtette
ki a KDNP elnöke. Úgy fogalmazott: a
megfogant élet olyan érték, amit védeni
kell, és a legalapvetőbb emberi jog a
megszületéshez való jog.
A kezdeményezés nem abortuszvita
– szögezte le a kormányfő kereszténydemokrata helyettese, aki hozzátette: az
a cél, hogy az Európai Unió ne támogasson olyan kísérleteket, amelyeket a
megfogant emberi élet elpusztításával
járnak. Semjén Zsolt megjegyezte: az,

hogy a szükségesnél több mint háromszor több aláírás gyűlt össze, jelzi, ez
messze a legsikeresebb polgári kezdeményezés az eddigiek közül.
Kitért arra is, hogy az aláírások
gyűjtésébe több mint száz civil szervezetet, felekezetet kerestek meg és
vontak be. A kezdeményezést számos
közéleti személyiség is támogatta. Különböző beállítottságú emberek fogtak
össze a magzati élet védelme érdekében – mutatott rá Semjén Zsolt.
Frivaldszky Edit, az Együtt az életért Egyesült elnöke, az aláírásgyűjtés
magyarországi koordinátora a sajtótá-

jékoztatón elmondta: eddig összesen
több mint 1,3 millió aláírás gyűlt
össze, és a kezdeményezéshez november 1-ig lehet még csatlakozni.
Kiemelte: az akció alkalmas lehet
arra, hogy az európai polgárokat öszszekösse egy ilyen fontos kérdésben.
Megállapította: a fogantatással kezdődő emberi élet összeurópai érték.
A rendezvényen többek között
jelen volt Szabó Endre, a Kárpátmedencei Családszervezetek képviselője és Székely Hajnalka, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete főtitkára is.

Félmilliárd forintos kötbért
szabtak ki közműszolgáltatókra
Több mint félmilliárd forintnyi kötbér megfizetésére köteleztek országszerte összesen tíz távhőszolgáltató céget
hibás számlázás miatt - közölte Németh Szilárd, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője szeptember 25-én
sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Tarnai Richárd, Pest megye kereszténydemokrata kormánymegbízottja, aki
elmondta, hogy a megyében négy szolgáltatónál állapítottak meg jogszabálysértést.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„A számlaképre vonatkozó új szabályozás hatálybalépése óta több mint
55 ezer számla akadt fenn a rostán” ismertette Németh Szilárd, hozzátéve,
mivel a szolgáltatóknak minden egyes
hibás számla után 10 ezer forint kötbért kell fizetniük a fogyasztóknak, ez
országosan összesen 556 millió forintot jelent.
A kormánypárti politikus szerint
mindez „elég komoly felhívás" a cégeknek: a törvények nem azért vannak, hogy csak úgy legyenek, azokat
be is kell tartani. „A számlákat igenis
megfelelően kell kiállítani és bemutatni rajtuk a rezsicsökkentésből
adódó megtakarítást” - hangsúlyozta,
közölve: „kizárólag a fogyasztók

szempontjai érdekelnek bennünket
ebben a kérdésben”.
A tájékoztatón részt vett Tarnai Richárd, Pest megye kereszténydemokrata kormánymegbízottja, aki elmondta,
hogy a megyében négy szolgáltatónál
állapítottak meg jogszabálysértést, kö-

zülük eddig háromnál zárult le az eljárás. Ezeknek a
számlaképpel kapcsolatos jogszabályok
megsértése
miatt összesen több
mint 285 millió forintot kell - jóváírás
formájában - kötbérként megfizetniük: a Budaörsi
Településgazdálkodási Kft.-nek 101
millió, a Százhalombattai Kommunális
Szolgáltató Kft.-nek 130 millió, a Váci
Távhő Kft.-nek pedig csaknem 55 millió forintot. A kormánymegbízott így
fogalmazott: „rezsicsökkentés kapcsán
nem ismerünk pardont”.

Stratégiai együttműködési megállapodás
– Folytatás az 1. oldalról –
A György Róbert (Fidesz) és György Sándor
(KDNP) által aláírt dokumentum szerint, hasonlóan
ahhoz, ahogy a két párt azonos értékrendek alapján or-

szágos szintű pártszövetségben politizál, a helyi szervezetek megerősítik pártszövetségüket.
A két párt közös közleményében hangsúlyozta, „Fidesz-KDNP néven a továbbiakban is közösen vesznek
részt a város politikai életében”.

Jelentős lépések
a fiatalok itthon
maradásáért
Rétvári Bence szerint a kormány
hathatós és fontos döntéseket hozott
az elmúlt három évben a fiatalok
Magyarországon tartása érdekében.
Az államtitkár erről a Gyere Haza
Alapítvány által rendezett Return
ticket – A külföldről hazatérők lehetőségei című konferencián beszélt
október 10-én a fővárosban. Hangsúlyozta, olyan fiatalok hívták életre
az alapítványt és a mozgalmat, akik
nemcsak arról vannak meggyőződve, hogy nem külföldön szeretnének boldogulni, hanem arról is, hogy
másokat is meg tudnak győzni álláspontjuk helyességéről.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Érzelmi, racionális és anyagi szempontokat egyaránt fel lehet hozni az itthoni boldogulás mellett – mondta.
Magyarországon a biztonság, az állam
stabilitása mellett a szabadság is teljes
mértékű, és nem jellemző a társadalom
elöregedése sem olyan mértékben, mint
egyes nyugati országokban. Mint
mondta, a kormány az elmúlt három
évben nem azt a politikát folytatta, amit
Gyurcsány Ferenc képviselt, hogy „el
lehet innen menni”, hanem hathatós és
jelentős anyagi ráfordításokkal járó
döntéseket hozott a fiatalok itthon tartása érdekében.
Az ugyanakkor jó az országnak, ha
a fiatalok külföldön tanulmányokat
folytatnak, nyelvet tanulnak, tapasztalatot szereznek. Az a lényeg, hogy a
megszerzett tudással visszatérjenek –
jelentette ki, hangsúlyozva, a kormánynak feladata az is, hogy visszatérésük érdekében rugalmas feltételeket
teremtsen.
Rétvári Bence elmondta, hogy akik
a szakképzést választják, ösztöndíjat
kapnak, és a diákmunkát is ösztönözték. Reményének adott hangot, hogy
egyre többen látják majd a javuló gazdasági körülményeket, és azt, hogy
megéri hazajönni, van itthon lehetőség
és lehet boldogulni.
Bauer Béla, a Századvég Politikai
Iskola Alapítvány vezető kutatója szerint amikor valaki elhagyja az országot,
szempont lehet számára a tanulási lehetőség, a jól fizető munka, esetenként
a biztosabb szociális védőháló. Hasznosítható lehet a későbbiekben például
a kapcsolati tőke, a tapasztalatszerzés.
Hátrányként említette egyes politikai
mozgalmak fenyegetését, a lakóhely
szerinti diszkriminációt. „Egyre zártabbak ma már a társadalmak, s a nemzeti
identitás csökkenése a jellemző” – állapította meg.
Elmondta, az összes magyar hallgató
2,7 százaléka tanul külföldön, ez a felét
sem éri el az osztrák és a német adatnak, míg az európai átlag 3,6 százalék.
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A fiatalok hidat képeznek
az elválasztott térségek között
Szatmárnémeti és Nagykároly adott otthont a „Szatmár főutcáján – Ifjúsági találkozó itthon és otthon” című ifjúsági konferenciának. A konferencia kiváló példája az egyre élénkülő, határon átívelő civil és ifjúsági együttműködésnek, amelynek főszervezője a Szatmári „Szőke Szamos” Egyesület, valamint a Szatmár
Megyei Ifjúsági Tanács (SZÁMIT) voltak, az esemény társszervezői az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT).
FORRÁS: IKSZ.NET

A rendezvénynek kettős célja volt,
egyrészről a figyelem felhívása a keresztény értékrend fontosságára, másrészről pedig a határ eltérő oldalairól
érkező fiatalok közötti kapcsolat további erősítése, még szorosabbá tétele.
Mind a magyarországi, mind az erdélyi fiataloknak szükségük van egymás
megismerésére és olyan aktív kapcsolat
kialakítására, amely eredményeként a
közös együttműködések gördülékenyen folyhatnak a jövőben.
Gaal Gergely az IKSZ elnöke az
esemény legfontosabb üzenetének azt
tartja, hogy a 20-21. század fordulóján
felnövő fiatalok már nem ismerik a lezárt határok korszakát, barátságok szövődnek a határ két oldalán élő magyar
fiatalok között és az ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok is sokkal
természetesebbé válnak, melynek lehetőségével élnünk kell. Továbbiakban
elmondta „Óriási lépés volt, amikor
megkezdtük az együttműködést a
MIÉRT-tel, a közös munkák eredményeként többek között ezt a hétvégét is
felmutathatjuk. Jól megalapozott barátságról van szó, és együtt kell megértetnünk a fiatalokkal, hogy csak akkor tud
szájízük szerint működni a politika, ha
részt is vesznek benne.”
Őri-Pákay Franciska, a SZÁMIT elnöke, aki egyben a rendezvény helyi
főszervezője, az alábbiakkal egészítette
ki: „Szatmár megyéről úgy gondolom,
hogy még mindig igen kevés szó esik,
ezen belül pedig a fiatalok azok, akik
egyelőre – eredményeik ellenére – még
mindig kisebb szerepet kapnak a köztudatban, mint amennyit megérdemelnének közösségszervező és -építő
munkájukért.” Kiemelte azt, hogy bár
a hétvégi konferencián több szakmai
előadásra is sor került, a legfontosabb
mégis az, hogy helyet kaptak benne a
fiatalok, s az őket igazán foglalkoztató
témák. „A MIÉRT az Európai Néppárt
ifjúsági szervezetének tagjaiként kiemelkedő fontossággal kezeli a fiatalok
munkanélküliségének kérdését. Örömmel vettük, hogy az ez ellen induló
harcról szóló tervezetet éppen nálunk
kezdték meg a parlamenterek aláírni.
Ez egy fontos folyamat kezdete, s ha sikerül előrébb vinni ezt az ügyet, akkor
ezerszeresen is büszkék leszünk arra,
hogy éppen nálunk írták alá az ennek
alapjául szolgáló dokumentumokat” –
hangsúlyozta a SZÁMIT elnöke. A
nyilatkozatot kézjegyével erősítette er-

délyi részről Sógor Csaba EP képviselő, Pataki Csaba szenátor, Erdei D.
István és Kereskényi Gábor parlamenti
képviselő is. A kezdeményezés magyarországi kampányába természetesen az IKSZ és a Fidelitas is
bekapcsolódik majd, melynek keretében számos magyarországi akciót terveznek.
Az esemény résztvevőit levélben
köszöntötte Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke: „A
sikeres, jó hangulatban zajló találkozók, fesztiválok a nemzetünk ügyében
elkötelezett ifjúsági politizálás aktív fórumaivá váltak az elmúlt három esztendőben. A MIÉRT és az IKSZ között
egyre szorosabbá váló kapcsolat, a fiatalok lelkesedése inspiráló hatással van
mind az anyaországi, mind a külhoni
felelős magyar politikusok munkájára.”
A háromnapos rendezvény egyik fő
politikai fóruma a Szatmár határok nélkül címet viselte. Kereskényi Gábor kiemelte, mennyire fontos utánpótlást
biztosítani a közéletnek: „Erdélyben,
Partiumban, Szatmárnémetiben csakis
magunkra számíthatunk, ha nem fogunk össze, el fogunk veszni.” A parlamenti képviselő politikai visszatekintését követően kifejezte bizalmát
a MIÉRT–IKSZ együttműködés iránt.
Pataki Csaba főként a fiatal politikusokhoz intézte szavait: „Felelősséggel
tartozunk a szatmári magyar emberekért! Nem az a bátor, aki batyut köt a
vállára és mindent maga mögött hagy,
hanem az, aki itt marad! Fontos, hogy
az iskolapadból olyan emberek lépjenek ki, akik élvezik az életet, és itthon
mernek maradni.” Az RMDSZ szenátora átfogó helyzetelemzésében hangsúlyozta, szem előtt kell tartani azon
értékeket, amelyek összekötnek bennünket.
Az esemény fő közéleti fórumára az
esemény indíttatását is tükrözte és az
előadók társasága miatt is rendhagyónak nevezhető, a Közösség megőrzés
és megtartás keresztény szemmel határon innen és túl címmel. Előadóként
tisztelte meg a rendezvényt Hölvényi
György egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök, Csűry István,
református püspök, valamint Sógor
Csaba, az RMDSZ európai parlamenti
képviselője. Gaal Gergely koordinálva
a beszélgetést bevezetőjében elmondta,
a kereszténységnek a nemzet megma-

radásában mindig is óriási szerepe volt, azonban napjainkban, a média és a fogyasztói
társadalom által uralt világban
a kereszténység szerepe a korábbiakhoz képest láthatóan
csökkent. „Mi, akik nemzetpolitikával foglalkozunk, látjuk
azt is: a kereszténységnek ma
is jelentős súlya van a nemzeti
öntudat tekintetében” – fejtette
ki az országgyűlési képviselő,
akinek vitaindító kérdése arra
vonatkozott, hogy ma, a 21.
században mi az egyházak szerepe a nemzeti identitás megőrzésében?
Sógor Csaba a kérdésre reagálva kifejtette, az egyháznak az a legfőbb feladata a társadalomban, hogy tanítson
meg távlatokban gondolkodni. „A természet, a föld és a közösség sorsa a kezetekben van, ezzel az unokáitok előtt
is feleltek. Érdemes négy-öt évnél is tovább tervezni a család, a közösség és a
magunk jövőjét is” – magyarázta az
EP-képviselő, aki szerint keresztényként gondolkodni és cselekedni a társadalomban mindig azt jelenti, hogy
hogyan tudunk megfelelni küldetésünknek, hogyan tudunk példa lenni a
közösségünkben, hogyan tudunk áldozatot vállalni és mindig küzdeni az
igazságtalanság ellen. Komoróczy
Géza Bezárkózás a nemzeti hagyományba című könyvét idézve Sógor
Csaba kifejtette: sem az egyháznak,
sem a magyarságnak nem szabad bezárkózni a múlt hagyományaiba.
„Ahogy az egyházi épületek kapuinak
mindig nyitva kell állniuk a társadalom
felé, úgy nekünk, magyaroknak is választ kell adnunk nemcsak a magunk,
de egész Európa égető kérdéseire. A
család, a munka becsületének helyreállítása nélkül nem tudjuk leküzdeni a
válságot, a munkanélküliséget” – mutatott rá a képviselő.
„A kommunizmus évei alatt a magyar nyelvünk őrzése a templomokra
szorítkozott. Bár voltak magyar iskoláink, de azok tevékenységét román
programokkal tűzdelték tele. Nagyon
lényeges az a feladat, amelyet az egyház felvállal ezen a területen.” –
mondta beszédében Schönberger Jenő
megyéspüspök.
Csűry István püspök, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke beszédében örömét fejezte
ki, hisz a rendezvény szervezői teret
adtak annak, hogy beszélhessenek a
nemzet és az egyház szerepéről. A

235 000 főt számláló református egyháznak a belső problémájára hívta fel
a figyelmet, miként lehetne összefogni a magyarul beszélő református
embereket. „Eljött az ideje, hogy
tűzön-vízen keresztül, de tegyünk az
erdélyi magyarságért. Az egyházak
gyülekezetekben gondolkoznak, de
eljött az idő, hogy a felekezeteket ne
csak megtartani próbáljuk, nem elég
a múltra merengni” – hangsúlyozta
Csűry.
Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint az
államhatárok átlépésekor egy politikusnak nagyon szerénynek kell lennie. Az egyháznak a közösségépítés
feladatára kell fókuszálnia, és a politikusoknak nincs más feladatuk,
mint támogatni ezt.„Az identitás
nem egy igen vagy nem, az egy
skála. Ezen a skálán hogyan lehet
játszani? Mit jelent a szórvány? Mit
jelent a tömb magyarság, a diaszpóra? Nem csak a megmaradást,
hanem a fejlődést is.”
A közéleti szerepvállalás keresztényi felelősségéről Sógor Csaba elmondta: „Mindannyian politikusként
cselekedtek, amikor tesztek valamit a
városotokért. Ma már azok a jól működő országok Európában, ahol erős
civil társadalom van, mert a politikát
nemcsak a hivatásos politikusoknak
kell művelni, hanem mindenkinek
szerepet kell vállalni a saját közösségéért”.
Az előadók egyetértettek abban,
hogy a fiatalok érdeklődése a közélet
és politikai iránt alacsony. Keresztény
szemmel felelősségként tekintenek az
ifjúság közéleti tevékenységére és
annak javítására. Középpontba kell
helyezni a keresztény civil életet, törekedniük kell a fiatalok önbecsülésének javítására és megerősítésére.
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Megvédjük a hazai libatartókat
a Négy Mancs ámokfutásától
A Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
megítélése szerint a megélhetési állatvédő tevékenységet folytató Négy Mancs Alapítvány működésével terrorizálja a vízi
szárnyas ágazatot, és ezzel családok százainak a megélhetését
tette és teszi tönkre. Az alapítvány kártékony tevékenysége
nyomán több milliárdos kárt voltak kénytelenek elszenvedni a
lúd- és kacsatenyésztéssel, illetve – hízlalással foglalkozó hazai
magánszemélyek és vállalkozások az elmúlt években.
CHLADEK TIBOR A FIDELITAS MEZŐGAZDASÁGI
ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KABINET VEZETŐJE HARANGI FÜLÖP AZ IKSZ
VIDÉKÉRT MUNKACSOPORT VEZETŐJE

A Gyurcsány-Bajnai korszak kormányai
nemcsak a Hajdú-Bét károsultjainak esetében, de a Négy Mancs kapcsán sem álltak ki
megfelelően a magyar baromfitartók mellett.
Felháborító tény, hogy a szocialista kormányok az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, valamint a Nemzeti Civil Alap
forrásaiból közel 1,5 millió forint támogatást biztosítottak a Négy
Mancs Alapítvány számára, amely így közpénzből végezhette a
hazai libatartó ágazat elleni, állatvédelmi köntösbe bújtatott lejárató kampányát.
A Fidelitas és az IKSZ kiáll a magyar gazdák, így a hazai lúdés kacsatartók érdekeinek képviselete mellett is. Ennek jegyében
a fidelitas@fidelitas.hu e-mail címre vagy Fidelitas Központi Irodájának címezve a 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. címre várjuk a Négy Mancs Alapítvány működése következtében károkat
szenvedő magánszemélyek és vállalkozások bejelentéseit, hogy ki
tudjunk állni a károsultak mellett és érdemi segítséget tudjunk
nyújtani nekik.
Budapest, 2013. október 7.

A Fidelitas és az IKSZ is aláírta
a fiatalkori munkanélküliségről
szóló YEPP-nyilatkozatot
25 európai ország jobboldali ifjúsági vezetői közös nyilatkozatot fogadtak el az Európai Néppárti ifjúsági szervezetének (YEPP) bukaresti tanácskozásán. A fiatalkori
munkanélküliség elleni küzdelemről szóló határozat sürgeti
a köz- és felsőoktatás reformját, szorgalmazza a fiatal vállalkozók jelenleginél erősebb támogatását, emellett adókedvezményeket javasol azon cégek számára, akik
fiatalokat alkalmaznak.
FORRÁS: MTI

A nyilatkozatot magyar részről Ágh Péter, Gaal Gergely és Szabó
József, a Fidelitas, az IKSZ és a MIÉRT elnöke írta alá.
A magyar küldöttek felszólalásukban ismertették a magyar kormány munkahelyteremtéssel kapcsolatos eddigi lépéseit. Ennek
megfelelően szóltak a Munkahelyvédelmi Akciótervről, amely
200.000 fiatal foglalkoztatását segíti elő és az Első Munkahely Garancia Programról, amely szintén több ezer fiatalt juttat álláshoz.
Kiemelték a fiatal vállalkozókat segítő programot, amely kiterjed a
képzésre és a kezdő tőke biztosítására is. Elmondták azt is, hogy a
hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatására külön alapok állnak
rendelkezésre, emellett 9 hónapos gyakornoki program indult a középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok támogatására.
AA Fidelitas és az IKSZ is aláírta a fiatalkori munkanélküliségről
szóló YEPP-nyilatkozatot.
A YEPP – jobboldali ifjúsági szervezetek elnökei számára szervezett – tanácskozásán Michel Barnier belső piacért felelős uniós
biztos is részt vett, aki teljes támogatásáról biztosította a fiatal politikusok munkahelyteremtéssel kapcsolatos akcióját. A közös nyilatkozatot számos uniós döntéshozónak eljuttatják majd.

„Ne féljetek!”
FORRÁS: MARKER

A magyar futballválogatott október
11-én nyolc egyre kikapott a holland válogatottól, minek okán a közösségek, a
nyilvánosság különböző tereiben (kocsmák, baráti társaságok, internet) elszabadultak az indulatok. Az elementáris
kitöréshez természetesen hozzájárultak
az előzmények, illetve az a momentum,
hogy Magyarország jelenlegi kormánya
kiemelt szerepet szánt/szán a magyar
focinak. Megújításához, sikereihez biztosítja az anyagi forrásokat. A futball –
azonkívül, hogy kultúránk meghatározó
része – egy olyan közös nyelv, amit
egyaránt beszél a matematikaprofeszszor, a csóró melós vagy akár az a két
apáca, aki jó tizenegynehány éve az újpesti stadion lelátóján biztatta a lila-fehéreket. Erre egy tudományos siker
több okból kifolyólag kevésbé lenne alkalmas. A futball másik sajátja, hogy
megmutatja, leképezi a magyar társadalom összes nyavalyáját, mégpedig úgy,
hogy nem lehet kozmetikázni, elmismásolni.
A 42-es című film Jackie Robinson
történetét meséli el, aki fekete baseballjátékosként (42-es volt a meze) elsőként
szerepelhetett a Major League Baseball
ligában. Az út a csúcsra természetesen
egyáltalán nem nevezhető könnyűnek,
hiszen az amerikai társadalom abban az
időben teljesen természetesnek vette,
hogy külön étterem, WC, szálloda stb.
van fenntartva a négerek számára. A
film egyik meghatározó jelenete, amikor Branch Rickey – a nagyhatalmú, befolyásos klubvezető – a szerződéskötés
előtt megkérdezi Robinsont, hogy lesze elegendő bátorsága végigcsinálni, hiszen mindenki utálni fogja: a
csapattársak, a nézők, az ellenfél, és el
sem tudja képzelni micsoda támadásoknak, sértéseknek lesz kitéve. Természetesen Ricky minden szava beigazolódik,
ám Robinson végigcsinálja. Elnyeri a
csapattársak többségének a szeretetét,
megszelidíti a rajongókat, kivívja a
szakma tiszteletét. Küzdelmében segíti
a fiának tett esküje. Robinsont születése
után elhagyta az apja, így semmiféle
emléke nem lehetett róla. Ő másmilyen
apa szeretett volna lenni. Olyasmit akart
tenni, amire a fia büszkén emlékezhet.
Az események folyamán persze kiderült, hogy többről van szó, mint a fiának
tett ígéretéről: az egész fekete társadalom önbecsüléséről. A film másik kulcsfontosságú jelenete, amikor Robinson
Rickinek szegezi a kérdést, hogy ő
miért csinálja? Az öreg klubvezető elmeséli, hogy egyetemi évei alatt ismert
egy nagyon tehetséges fekete játékost.
És ott, akkor, nem tett meg mindent
azért, hogy az a fiú kaphasson egy
esélyt.

A mi fiaink, vajon miért mennek ki a
pályára?
Ha őszinték akarunk lenni, azt kell
mondjuk, a pénzért.
Emlékszünk Dzsuzsák Balázsra, aki
az azonnali, biztos pénzt választotta, és
2011-ben szerződést kötött az Anzsi Mahacskala dagesztáni klubbal. Nem sok
szomorúbb dolog van a világon, mint egy
tehetséges fiatal, aki nem bízik a jövőben
és ezzel együtt magában sem. (Érdekes
lenne összevetni a jelenséget azokkal a
sportágakkal, ahol nincs akkora pénz, illetve a játékosok az önbecsülésüket tanulással, karrierépítéssel szerzik, mint
például az úszás vagy vizilabda.)
Érdekes kísérlet összegzését tették
közzé tudósok a héten. Végre bizonyítást nyert az a régen hangoztatott elmélet, miszerint a szegénységben élők nem
azért nem képesek kitörni a helyzetükből, mert lusták vagy buták, hanem
azért, mert a szorongás mellékvágányra
tereli a gondolkodást. A kísérlet tesztek
kitöltéséből állt. Például indiai földművelők, akik az aratás után viszonylag jól
élnek, az év többi időszakában azonban
szűkösen, kétszer töltötték ki ugyanazt a
tesztet. Egyszer a gazdagabb időszakban, másodszor a szűkösebb időkben.
Lényegesen jobban teljesítettek az aratás után, mint a szegényebb időszakban,
amikor nem ismerték fel a lehetőségeket, rosszul döntöttek stb.
Talán mi magunk is tudunk számtalan személyes példát arra nézvést, hogyan képes leblokkolni a gondolkodást
a tartós szorongás, a tartós félelem.
(Például amikor a gyermekünk vagy valamelyik szerettünk súlyos beteg, vagy
valamiféle megoldhatatlannak tűnő tartós problémával nézünk szembe.)
„Ne féljetek!” Első ünnepélyes pápai
miséjén (1978. október 22.) e szavakkal
kezdte homíliáját II. János Pál pápa.
Ma a magyar társadalom jelentős része
beleértve sajnos a fiatalokat is, tartósan
szorong és nem becsüli saját magát. És
mindezt tetézi az is, hogy mindezek feloldását nem tudja elképzelni mással,
mint pénzzel státusszal, magamutogatással. Persze többnyire hamar kiderül,
hogy önbecsülésben a pénz nem igazán
számít. Ahhoz teljesítmény, kimagasló
teljesítmény kellene.
A 42-esnek le kellett győznie a félelmét. Ebben segítette az, hogy volt miért
és kikért küzdenie. Küzdött az apákért,
a fiúkért, az emberségért, az igazságért,
a teljesítmény elismeréséért.
A mi gyerekeink kiért küzdjenek?
Amikor a kultúra fontosságáról beszélünk, a félelmeink legyőzéséről beszélünk, azokról az apákról, fiúkról, az
elkallódott tehetségekről és értékekről,
akikért küzdeni lehet és kell.
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Eszményeik tovább élhettek
Egy nemzet áll a nemzetiszín ravatalnál ezen a napon. Pozsonytól Pesten és Szabadkán át egészen Aradig.
Az aradi 13-ak kivégzésének napja
Nemzeti Gyásznapunk. Mindannyian
álltunk már talpig gyászban családtagjaink vagy jó barátaink sírjánál. Ismerjük azt a sötét kutat, amibe
ilyenkor belenézünk, és ahogy zuhan
tekintetünk a mélységbe, végiggondoljuk az elvesztett rokon, barát életét
és a sajátunkat is. És amikor elérjük a
kút fenekét, akkor megértünk valamit
a halálból, és megkapjuk a távozónak
az itt maradottak számára szóló személyes üzenetét. Útravalót az élőknek.
Az aradi vértanúk kivégzésének
164. évfordulóján – több mint másfél
évszázad távlatából – még mindig
tisztán lehet látni a történelem kútjának víztükrét. 13 arc rendíthetetlen
hazaszeretettel, töretlenül és bátran tekint vissza ránk és ilyen emléket őrzünk a Pesten kivégzett első miniszterelnökről, Batthyány Lajosról
is, és azokról a további vértanúkról,
akiket a császári önkény és Haynau
személyes bosszúja küldött a bitóra
vagy állított a sortűz elé.
Talán a Gondviselő rendezte így –
még sorstragédiánk közepette is közben járva –, hogy 13 aradi hőst számolunk, hiszen a vértanúk voltak
többen is, százakat végeztek ki, ezreket zártak várfogságba. A 13-as szám
viszont megbabonázta az osztrákok
tettét, kultikus szimbóluma a magyar

rezisztenciát erősítette. Már a kivégzés napján ezrek zarándokoltak a
vesztőhelyre, és Arad – elszakítottsága ellenére - azóta is amolyan nemzeti lelki búcsújáróhely, amelynek
jelentősége párhuzamban áll Március
15-ével. A Forradalom és Szabadságharc kezdete és vége. Születés és
halál. Az esély és a remény. Siker és
bukás.
S a gondolatmenetnek ezen a pontján értünk meg valamit elsőként. A
bukás okait, a túlerő jelentőségét, a
nagyhatalmak erejét, a szövetségi politika hiányának következményeit, és
az ellenerők súlyának felmérését diktáló parancsot. Mindez tanulsággal
szolgáljon minden magyar nemzeti
függetlenségi, szuverenitási küzdelemben bármikor is a történelemben.
Kínálkozik a párhuzam 1956-tal, 89cel és a nemzet jelenlegi törekvéseivel is.
Mert gazdasági és politikai mozgásterünk növeléséhez fel kellett ismerni a korábban túlerőben volt
nemzetközi tőke és a monopóliumok
jelentőségét, az európai központi hatalom – vagyis Brüsszel – erejét, és új
szövetségesi politikát kellett képviselni. A nyugati keresztény társadalomeszmében hiszünk és nem a liberális erőszak multikulturális doktrínájában. Eközben Közép-Európa erejére
kell alapozni és a keleti kapcsolatokra
legalább akkora súlyt szükséges fektetni, mint azt a Mesés Kelet nagy év-

századaiban tettük. Az ellenerők felmérése után pedig csak akkorát volt
szabad lépnünk az ország önállóságához vezető úton, hogy fel ne bukjunk.
Csak annyit tehettünk meg – és egyre
többet tehetünk – a magyar emberekért, amennyiért még nem tudták kitörni a nyakunkat.
A hóhér Damjanich János nyakát
ragadta meg, s a két kezével megfojtotta. S ne legyünk naivak, ha az extra
profitoktól megfosztott vérszívóink
tehetnék, ha lenne elég erejük, most
sem hagynának nekünk levegőt.
Damjanich és társai bátran néztek
szembe a halállal. Életük utolsó percei: imáik és kiállásuk bizonyítja erős
keresztény hitüket és feltétlen hazaszeretetüket. De sorsukból, a történelmi kút tükréből még valami fontos
kiolvasható: mindannyian odaálltak a
nemzet szabadságeszménye és a magyar függetlenség ügye mellé. Személyes karriert, ígéretes katonai
pályát hagytak ott, vagyonukat és birtokukat áldozták fel, mielőtt a legtöbbet – az életüket adták a hazáért.
Csatlakoztak a magyar honvédséghez,
beálltak a haza szolgálatába, egy
zászló alá soroltak mind. Hitük szerint a jó oldalára álltak.
Hasonlóan gyűlt egybe 56 forradalmának több százezres tömege, hasonló módon lettünk elegen a 89-ben
megindult demokratikus átalakuláshoz és ugyanígy álltak össze a magyarok, amikor a rendszerváltás

folyamata zsákutcába jutott, és 20 év
után végül csaknem szakadékba zuhant ez az ország.
A gondolatmenet ezen pontján
pedig az válik világossá, hogy közös
sikerünk reményében oda kell állni a
küzdők mellé. Amikor a hazánkról
van szó, amikor már nem tűrhetjük a
fejünkre nőtt idegeneket, amikor érezzük a vészt, együtt mozdulunk. A magyarságnak erős önvédelmi reflexei
vannak. Jól működnek és sok nemzetnél többet tudtunk tenni a szabadságért. Nemcsak saját, hanem mások:
Közép-Európa szabadságáért is. Nem
túlzás azt állítani, hogy Európa a magyarok félévezredes szabadságküzdelmei nélkül nem volna ugyanez a
politikai-gazdasági térség. Mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy volt
és van küldetésünk a világban, és
1849, benne Arad ennek örökre szóló
kifejeződése.
13 főtiszt, magyar, német, horvát,
örmény, szerb és osztrák együtt mozdult a magyar hazáért, a szabadságért,
mindannyiunk szabadságáért. Együtt
haltak meg az aradi vesztőhelyen, de
váráldozatuk árán eszményeik tovább
élhettek.
Egész Európa tartozik nekik a főhajtással.
(Az ünnepi beszéd elhangzott
Jászberényben a Nemzeti
Gyásznapon, 2013. október 6-án.)
Pálffy István

Az emlékezés a talpra állást bizonyítja Délvidéki megemlékezés
Az aradi vértanúkra való emlékezés azt bizonyítja: a magyarság képes a legsúlyosabb vereségek után is talpra állni, a sorscsapások után feltámadni – mondta a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az október 6-án Nagyszőlősön tartott
nemzeti gyásznapi megemlékezésen. Rétvári Bence Munkácson és Beregszászon találkozott mindegyik történelmi magyar egyház vezetőjével, akik arról tájékoztatták, hogy Ukrajnában hátrány éri a magyarokat az oktatásban.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Rétvári Bence a báró Perényi Zsigmond,
Ugocsa vármegye 1849-ben kivégzett főispánjának emlékművénél tartott rendezvényen
hangsúlyozta: hiába végezték ki a független
magyar hadsereg első vezérkarát, ma is van
magyar hadsereg, van vezérkara, s ez a hadsereg a független Magyarországot védi, amely a
világ legerősebb katonai szövetségének a
tagja.
Kifejtette: a történelem és az idő igazságot
szolgáltatott, mert a magyar nép igaz ügyért
harcolt, s ezért az 1849-es vereség jelentette
csapásból is fel tudott támadni. Ma mindenki
ismeri az Aradon kivégzett hősök nevét, miközben a kivégzők oldalán állók rég eltűntek
a történelem süllyesztőjében – fogalmazott.
Rétvári Bence az MTI-nek elmondta: Munkácson és Beregszászon találkozott mindegyik
történelmi magyar egyház vezetőjével, akik
arról tájékoztatták, hogy Ukrajnában még nem
zárult le az egyházi kárpótlási folyamat, a fe-

lekezetek nem vagy csak részben kapták viszsza elkobzott vagyonukat, sőt előfordult, hogy
a vagyonelemeket másoknak adták. Hozzátette: jól látható, hogy diszkrimináció éri az
egyházi fenntartású oktatási intézményeket,
hiszen az ukrán állam nem egyenlő mércével
mér ezen intézmények tekintetében, így a magyarokat hátrány éri az oktatásban. Az ukrán
állam mind adminisztratív, mind anyagi akadályokat gördít a magyar anyanyelvű oktatás
elé – mondta a KDNP alelnöke.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) vezetőivel Nagyszőlősön folytatott
megbeszéléséről az államtitkár kifejtette: úgy
véli, a magyar szervezet által felvetett problémákra az ukrán állami szerveknek is reagálniuk kell. A KMKSZ által megfogalmazott
igényeknek jogi alapjuk van, s ha Ukrajna integrálódni akar az európai államok közösségébe, akkor meg kell hallgatnia és teljesítenie
kell a kárpátaljai magyarság jogos követeléseit, azokat be kell építenie jog- és közigazgatási rendszerébe – mondta Rétvári Bence.

A délvidéki Ada főterén található Damjanich-emlékműnél
emlékeztek október 6-án az aradi vértanúkra, a rendezvényen Tarnai Richárd, a KDNP országgyűlési képviselője
mondott ünnepi köszöntőt.
A Vadvirág
Hagyományápoló Kör drámacsoportjának
alkalmi összeállítását követően
Tarnai Richárd
(KDNP)
elmondta: azokat a
legszebb hagyományokat mutatták meg az aradi
tábornokok nekünk –amiket az őskeresztények is, hiszen a magyarság azt
jelenti számomra és szerintem számukra is azt jelentette –,
hogy magyarnak valljuk magunkat, mert a legnagyszerűbb
dolognak érezzük azt, hogy együtt lehetünk egy olyan néppel, amely kiváló embereket adott a történelemnek. Hozzátette, a magyarság elsősorban odatartozás és odaállás
kérdése.
A megemlékezésen Gruber Ferenc, a Millecentenáriumi
Emlékbizottság elnöke felidézte az aradi vértanúk utolsó mondatait, majd dr. Tóth Barna Elvira, a VMSZ községi szervezetének elnöke Vitéz Somogyvári Gyula Díszmenet című versét
olvasta fel az egybegyűlteknek.

8

AZÁNK

A jövő évi büdzsé tovább javítja a családok helyzetét
A KDNP véleménye szerint a 2014-es költségvetés tovább javítja a családok helyzetét. Harrach Péter, a kereszténydemokraták parlamenti frakcióvezetője, budapesti sajtótájékoztatóján október 3-án azt mondta, valóra válik a KDNP javaslata, kiszélesítik a családi adókedvezményt, ami elsősorban a három vagy több
gyermeket nevelő szülőket érinti. Példaként említette, hogy egy háromgyerekes, bruttó 200 ezer forint jövedelmű család esetében ez 51 ezer forintot jelent.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Egészében véve 53 milliárd forintot
nyernek a családok az intézkedéssel – közölte Harrach Péter. Emlékeztetett arra,
hogy a családi adókedvezmény bevezetésével már 2012-ben is 184 milliárd forinttal, az elmúlt három évben pedig
összesen 550 milliárd forinttal több maradt a családoknál.
A gyed extra fedezete benne van a
költségvetésben, de a kormány egyelőre
nem döntött arról, hogy annak pontosan
melyik változatát választja – mondta, hozzátéve: az viszont biztos, hogy minden
biztosítási jogviszonyban lévő szülő meg-

kapja a három évre járó juttatást. Harrach
Péter elmondta, a költségvetésben megjelenik a diákhitel-tartozások részleges elengedése, ami négymilliárd forintra
tehető. A gyed extra és a diákhitel-tartozások részleges elengedése együtt, attól
függően, hogy melyik változatot fogadják
majd el, 20-35 milliárd forint közötti öszszeget jelent majd – közölte.
A munkahelyvédelmi akcióterv kiterjesztéséről szólva azt mondta, a három- és
többgyermekes szülők esetében kettőről
három évre nő a teljes járulékkedvezmény.
A családokat érintő egyik legfontosabb
kérdés pedig a rezsicsökkentés folytatása
– szögezte le. Közölte, a rezsicsökkentés

eddig 40-80 ezer forintos megtakarítást jelentett az átlagosan kereső családoknak,
de ez jövőre már százezer forint lesz.
A frakcióvezető megjegyezte, a korábbi kormányok nemcsak, hogy emelték a gáz és a villamos energia árát, de a
gázár és a távhő kompenzációját is megszüntették. Hangsúlyozta, hogy a családtámogatásnak több eszköze is
lehetséges, amelyek közül a kormánypártok a munkajövedelemhez kötött támogatást választották, ami a családi
adókedvezményben jelenik meg. Így
azok kapnak jelentős támogatást, akik
kettős terhet viselnek, dolgoznak és
gyermeket is nevelnek – jelentette ki.

Korábbi intézkedéseik kapcsán emlékeztetett arra, hogy visszaállították a gyes
három éves időtartamát, ami 168 ezer
szülőt érintett. Ezzel szemben a Bajnaikormány 2010 májusában lecsökkentette
a gyes időtartamát, így az csak a gyermekek kétéves koráig járt – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a korábbi kabinet a
családtámogatást is beleszámította az adóalapba, így az adókötelessé vált. Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi kormány a
gyed összegét is felemelte – annak felső
határa jelenleg 137 ezer 200 forint – és a
gyermek hároméves koráig – kérésre – a
munkáltató köteles részmunkaidőben
foglalkoztatni az anyát.

Hiánypótló drogellenes stratégiát
fogadott el az Országgyűlés

Méltó temetést biztosít
a szociális temetésről szóló törvény

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint hiánypótló drogellenes stratégiát fogadott el a héten az Országgyűlés, a dokumentum nagyon fontos eleme lesz a kábítószerek elleni küzdelemnek Magyarországon. Gaal Gergely, a kisebbik kormánypárt
országgyűlési képviselője október 9-én kifejtette: a stratégia fő irányelve a prevenció, a kínálat csökkentése azáltal, hogy a terjesztést bűnüldözési kategóriaként kezelik, az ártalom mérséklése és a felépülésközpontú kezelés.

A kereszténydemokrata Varga László szerint a szociális temetésről szóló
törvény biztosítja a tisztességes és méltó temetést mindenkinek, aki ezt
igényli, vagy akinek a hozzátartozója a költségeket nem tudja biztosítani. A kormánypárti politikus ezt budapesti sajtótájékoztatóján mondta,
és egyúttal felháborodását fejezte ki a „balliberális médiumokban” a témával összefüggésben megjelent írások hangvétele miatt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A cél, hogy megmutassák a fiataloknak:
van alternatíva, „a józan, tartalmas és tevékeny élet” – összegzett a politikus, aki szerint a stratégia alkalmas cselekvési tervek
kidolgozására, és arra, hogy valódi megoldása legyen ennek a problémának.
Gaal Gergely fontosnak tartja a családok és a helyi közösségek szerepének növelését,
valamint
az
egyházak
szerepvállalását. Utóbbiaknak eddig is
nagy szerepe volt a megelőzésben és a rehabilitációban – jegyezte meg. Felidézte,
hogy a 2009-ben, a szocialista kormány
által elfogadott stratégia még a cselekvési
terv kidolgozásáig sem jutott el, és az eredmények sem igazolták vissza helyes voltát.
Valódi társadalmi egyeztetés sem volt, és
az elmúlt időszakban új, pszichoaktív szerek jelentek meg, amelyek egyre jobban
veszélyeztetik elsősorban a fiatalokat –
mutatott rá. Gaal Gergely szerint Magyarország egyre inkább célországgá vált
a kábítószerek piacán, egyre alacsonyabb
életkorban történik meg az első kipróbálás. A kerteszténydemokrata képviselő

arról is beszélt, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett politikai formáció egy
olyan szervezettel működik együtt, amelynek vezetője korábban a Kendermag
Egyesületben a drogliberizációért harcolt.
Hollik István, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke szerint az elmúlt évek történései bebizonyították, a
drogliberalizáció csődöt mondott. Örömének adott hangot, hogy a stratégia visszaigazolja, amit korábban is mondtak: a
lehetséges kipróbálóknak felvilágosításra, a
függőknek kezelésre van szükségük, míg a
terjesztőket súlyos büntetéssel kell sújtani.
Szólt arról is, hogy a jövőben is megszervezik majd drogprevenciós célú programjukat, a Fűnyíró Filmfesztivált. A
rendezvényen a témáról szóló filmek vetítése után volt kábítószer-fogyasztókkal
lehet beszélgetni a problémáról.

Varga László szerint nem meglepő,
nem szokatlan, és nem kitaláció, amit a
törvény rögzít. Mint kifejtette: az elhunyt felkészítése a koporsóba helyezésre sokszor a család feladata,
ugyanakkor a jogszabály világosan intézkedik arról, hogy ha valaki egészségügyi intézményben hunyt el vagy
felboncolták, akkor nyilvánvalóan felöltöztetve adják át a családnak.
A temetéshez szükséges eszközöket
a temetőfenntartó biztosítja – tette
hozzá, kiemelve: nem idegen a magyar
temetőkben a közös sírásás vagy a betemetés, ahogy nem kitaláció a koporsó
végső nyughelyhez vitele sem.
Varga László hangsúlyozta: a köztemetés továbbra is megmarad. Ugyanakkor, ha van örökös, annak nemcsak
jogai, hanem kötelezettségei is vannak.
Azt nem várhatja el senki, hogy közpénzen emeljék „a temetési pompát”.
A kereszténydemokrata politikus szerint a jogszabály biztosítja, hogy mindenki tisztességgel eltemethesse

hozzátartozóit, „és senkit se kelljen
elföldelni”.
A szociális
temetésről
szóló törvényt
szeptember 9-én fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály értelmében szociális temetésnél a hozzátartozót nem
terhelik költségek, az állam ingyenesen
biztosít sírhelyet és koporsót vagy
urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről,
szállításáról. A hozzátartozó azt vállalja, hogy ő – vagy akit felkér – közreműködik az elhunyt előkészítésében
(mosdatásában, felöltöztetésében) a temetésre, a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna
szállításában a temetőn belül, továbbá a
sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. A szociális temetést az elhunyt
hozzátartozói kérhetik az önkormányzattól január 1-jétől.
A fenntartó minden köztemetőben
köteles külön parcellát kijelölni a koporsós vagy urnás szociális temetésre.

Jegyzővé választották Spaller Endrét
Az Országgyűlés szeptember 30-án jegyzővé választotta Osztolykán Ágnest (LMP) és Spaller
Endrét. Osztolykán Ágnes a független Szilágyi
Pétert váltja, míg Spaller Endre kereszténydemokrata párttársát, Vejkey Imrét, akit június
közepén választották meg jegyzőnek, posztjáról
szeptember 19-i hatállyal távozott. Osztolykán
Ágnes megválasztását a titkos szavazáson 229
képviselő támogatta, 63 ellenezte. Spaller Endrét 292 igen szavazattal, 9 ellenében választották jegyzővé.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az LMP-ből kilépő és most az Együtt-PM szövetségben politizáló Szilágyi Péter előtte egy héttel
azért mondott le posztjáról, mert az LMP-frakció
szeptember 1-jei újraalakulásával feléledt a képviselőcsoport jegyzőjelölési joga, így az Országgyűlés a
házbizottság egyhangú döntése alapján felmentését
kezdeményezte volna. Ennek alapja a pártok közötti,
a Ház 2010. május 14-ei alakuló ülésének előkészítéséről szóló írásos megállapodás, amely tartalmazza a

jegyzői helyek elosztását. E szerint
a tíz jegyző közül három személyére a Fidesz, két-két jegyzőre a
KDNP, az MSZP és a Jobbik,
egyre pedig az LMP frakciója
tehet javaslatot.
Az Országgyűlés Sajtószolgálata korábban azt közölte, az LMP-frakció februári
megszűnése speciális helyzetet teremtett, a pártok
ezért döntöttek úgy, hogy a megüresedett tisztséget a
független Szilágyi Péter töltse be.

AZÁNK

Demokrácia vagy
gyilkosságra uszítás?
A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint a szeptember 29-i szobordöntés kimerítheti a gyilkosságra
való uszítás és az emberi méltóság
sárba tiprásának vétkét. Erről
Varga László országgyűlési képviselő beszélt szeptember 30-i sajtótájékoztatóján. A kormánypárti
politikus a Magyar Szolidaritás
Mozgalom tüntetésén történteket a
Szamuely-csapatok, valamint az
ávósok és a nyilasok módszereihez
hasonlította, és mint mondta, felrémlettek előtte a balkáni háború
megcsonkított holttestei is.
FORRÁS: KDNP. HU, MTIU

Mi akar ez lenni, demokrácia, vagy
gyilkosságra uszítás? Hát hol tartunk?
Ez lenne a jövő politikája, ezt képviseli a Gyurcsány és a Bajnai-csapat? –

sorolta kérdéseit, majd megjegyezte:
azt Bajnai Gordonról sem képzelte,
hogy idáig tud lealacsonyodni. Szerinte mindez gyenge kísérlet volt arra,
hogy a közéletet tematizálják, és hogy
ne a rezsicsökkentésről és a családi
adókedvezmény kiterjesztéséről beszéljenek az emberek.
Varga László, aki szavai szerint nem
elsősorban politikusként, hanem mint
magyar állampolgár és keresztény
ember fogalmazta meg gondolatait,
hozzátette: jó lenne megállni ezen az
úton és a választásokig hátralévő hónapokat nem ilyen gyomorforgató és felháborító performanszok mellett átélni.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom
kormányellenes, szeptember 29-i budapesti tüntetésének házigazdája a
rapper Dopeman volt, aki egyebek
mellett „szemétládának és pofátlannak” nevezte a miniszterelnököt. Előadta trágár szavakkal tűzdelt
Himnusz-feldolgozását is. A Clark
Ádám téren tartott demonstráció
végén lelepleztek egy Orbán Viktort
ábrázoló bronzszínű hungarocell szobrot, majd ezt aktivisták ledöntötték
úgy, hogy a Sztálin-szobor egykori ledöntésére emlékeztető módon a csizmája a talapzaton maradt. A tömeg
ezután elindult át a Lánchídon, és a
Terror Háza Múzeumhoz vitték a feldarabolt szobrot, ahol a maradványokat felállították. A szobormaradványt
az egyik demonstráló ököllel megütötte, volt olyan is aki késsel vágott
ki abból egy darabot, és akadt aki ráfeküdt arra. A szobor levágott fejét elvitték a szervezők a Szolidaritás
központi székházába.
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Jelentősen több pénz az oktatásra
A jövő évi költségvetésben nő az oktatásra fordított összeg, az idei GDP-arányos 5,2 százalékról 5,5 százalékra –
hangsúlyozta Michl József, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője október 2-án sajtótájékoztatóján. Hozzátette: jövőre folytatódik a köznevelési törvény bevezetése, így a pedagógusok béremelése is. Elmondta:
a kormány idén 32,5 milliárd forinttal, jövőre 150 milliárd forinttal több pénzt fordít a pedagógusok bérére.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Összehasonlításként megemlítette,
hogy 2012-ben a családi adókedvezményt igénybe vevő egymillió adózónál
180 milliárd forinttal maradt több, jövőre
160 ezer pedagógusnak összesen 150
milliárd forinttal nő a bére.
A kereszténydemokrata politikus elmondta, 2014-től nagyobb figyelmet
kapnak az óvodák, mivel szeptembertől
hároméves kortól kötelező lesz az óvoda.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a kötelező
óvoda alól felmentést kaphat az a család,
amelyben a jegyző, az óvodavezető és a
védőnő megítélése szerint biztosított a
kisgyerek fejlődése.
Úgy fogalmazott, hogy a gyakorlatban
is elindult a korszakváltás a magyar köznevelésben. Felidézte, hogy 2011-ben elfogadták az új köznevelési törvényt,
amelyet ütemesen vezetnek be. Hangsúlyozta: 2013 szeptemberében elindult a
pedagógus-életpályamodell, amely a bérrendezés mellett rendezi a munkaidőt,
minősítési rendszert, tanfelügyeletet
vezet be.
Kitért arra, hogy 2013-tól felmenő
rendszerben hit- és erkölcstant is tanulnak a gyerekek az iskolában. Michl József furcsának nevezte, hogy ezen
intézkedések ellenére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete utcára szólítja
a pedagógusokat. A Jobbik kifogásaira
válaszul pedig azt mondta, jelenleg is a
diplomás átlagbérnek megfelelő összeget
kapnak bérként a pedagógusok

Lesz fedezet a családi adókedvezményre
A jövő évi büdzsébe belefér majd minden családpolitikai támogatás, a gyerekeseknek járó kiszélesített járulékkedvezmény is – mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár Az Este című műsorban szeptember 24-én.
„Lesz akkora gazdasági növekedés jövőre Magyarországon, hogy fedezni lehessen a családi adókedvezmény kiszélesítésével járó 50 milliárd forintos állami kiadást” – hangsúlyozta Soltész Miklós. Hozzátette: a meghozott
döntés biztosan nem változik, a költségvetésbe betervezték az összegeket.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Soltész Miklós hozzátette: a gazdasági helyzet most azt mutatja, hogy körülbelül 2 százalékos növekedés
várható jövőre, és egyes londoni elemzők még ennél is többet jósolnak, a kormány azonban kisebb, 1,5 százalékos
bővüléssel számol, amibe belefér majd
minden családpolitikai támogatás.
A különböző jövedelem- és családtípusoknál más és más az az összeg,
amelyet a gyermekes dolgozók a kedvezmény kiszélesítése után pluszba
haza tudnak vinni. A havi 4-5 ezer forinttól 50-60 ezerig terjed a nettókeresetek növekedése – tette hozzá.
A kedvezmény üzenete az, hogy
mindazok a családok, amelyeknek bejelentett jövedelmük van, munkából

szerzett bevételből tartják el a gyermekeiket, azoknál minél több pénz ma-

radjon a gyermeknevelésre, illetve
adott esetben új gyermekek vállalására
is – mondta az államtitkár.
A kormány januártól szélesíti ki a
családi adókedvezményt, illetve járulékkedvezménnyé bővíti, így azt az alacsonyabb jövedelmű családok az

eddiginél nagyobb összegben tudják
igénybe venni. Az érintettek nemcsak a
16 százalékos személyi jövedelemadóból írhatják le a gyerekek
után járó kedvezményt, hanem az
egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból is.
A kedvezmény kiterjesztése
várhatóan 260 ezer gyermekes családot érint majd, összesen 50 milliárd forinttal marad több pénz
náluk. A szülők már jövő februárban, a januári bérük kifizetésekor
érezni fogják a járulékkedvezmény hatását.
Soltész Miklós megjegyezte továbbá, hogy 1 millió 105 adózó tudja
érvényesíteni a családi adókedvezményt ebben az évben, és ez 184 milliárd forintot jelent.
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Az egyházi iskolák értékét a nevelő munkájuk szellemi többlete adja
Minden nemzetnek joga van a létezéshez és értékei, kultúrája megerősítéséhez – mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szeptember 19-én a romániai Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József Líceum új épületszárnyának átadó ünnepségén. A római katolikus líceum új épületszárnya csaknem egymillió euróból épült fel, a magyar kormány a költségek egyharmadát finanszírozta.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta: minden nemzetet és
minden kultúrát tisztelni kell, de nekünk
a mi kultúránk megerősítése a feladatunk, mi ezt adhatjuk az emberiségnek.
Ennek teszünk eleget a magyar anyanyelvű oktatást biztosító katolikus iskola
átadásával – jelentette ki, hozzáfűzve: az
egyházi iskolák értékét a nevelő munkájuk szellemi többlete adja.
A kereszténység mindig értékelte a
nemzeteket, „az egyház tudja, hogy minden nemzet érték” – mondta a miniszterelnök-helyettes. Ezzel kapcsolatban két
tévedésre hívta fel a figyelmet: az egyik
az, ha nem tartjuk értéknek a nemzete-

ket, a másik pedig az, ha egy nemzet a
saját életjoga alapján kétségbe vonja más
nemzetek létezéshez való jogát. „Ez
utóbbit nevezhetjük sovinizmusnak is” –
jegyezte meg Semjén Zsolt.
A római katolikus líceum új épületszárnya csaknem egymillió euróból épült
fel, a magyar kormány a költségek egyharmadát finanszírozta. Az épületben
négy tanterem, egy tornaterem, egy
könyvtár, kápolna és egy tanári szoba kapott helyet. Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke arról beszélt, hogy a kommunista
diktatúra által lerombolt világ egy részét
teremtették újra. „A hitet, a kultúrát és a
magyar identitást megpróbálták lerombolni, de ez nem sikerülhetett sem a
kommunizmusnak, sem más önkényu-

Folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor program
Folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor program
a jövő évben is, a finanszírozását a költségvetés biztosítani fogja – jelentette
be a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a programot értékelő
konferencián október 14-én Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte: fantasztikus munkát végeztek az ösztöndíjasok, „briliánsan megoldották” a feladatot,
és abszolút pozitív visszajelzések érkeztek kinti tartózkodásukról.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Rámutatott: a magyarság megtartása tekintetében nem elegendő, ha
Magyarországon jól mennek a dolgok. Fontos, hogy megerősödjön a
Kárpát-medence magyarsága „az elszakított területeken”, és a diaszpóra
a harmadik terület, amely a magyarság megmaradása szempontjából
kulcsfontosságú – hangsúlyozta,
hozzátéve: eddig az emigráció, a diaszpóra magyarsága háttérbe szorult
a Kárpát-medencei kérdésekhez képest.
Négy lépést tettek a diaszpóra
magyarságának megőrzéséért –
idézte fel Semjén Zsolt, aki elsőként
a diaszpóratanács létrehozását említette, amely az ottani magyarság
speciális problémáival foglalkozik,
majd kitért arra, hogy 50 konzult
küldtek a honosítás lebonyolításának
megkönnyítésére.
Szólt még a tárgyi örökség mentéséről, dokumentálásáról a Julianus-program keretében, és negyedik
lépésként a Kőrösi Csoma Sándor
programról, amelynek közlése szerint a magyar identitás „felszítása”
volt a célja. Sok helyen ez már alig
pislákolt, ezért volt fontos a program
elindítása – mondta a miniszterelnök-helyettes.
A program márciusban indult 47
ösztöndíjas részvételével, akiket öthat hónapos időtartamra küldött a
kormány a diaszpóra területeire.
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az

ralmaknak, hiszen ezer éve szilárd alapokon állnak” – fogalmazott.
Mint mondta, a hit és az identitás újraépítésével a múlt felé fordulnak. Ez
azonban – folytatta – nem múltba révedést, tévelygést jelent, hanem olyan értékek továbbadását, amelyek kiállták az
évszázadok próbáját.
Kelemen Hunor beszéde végén megköszönte a magyar kormány támogatá-

A nemzet megmaradásához
a határon túliakra is szükség van
A magyar megmaradás fundamentumának és szimbólumának nevezte a
miniszterelnök-helyettes a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet
az intézmény új, kolozsvári épületének avatóünnepségén. Semjén Zsolt a
magyarság megőrzését, kimunkálását és felmutatását kiemelt feladatnak
nevezte. „Ez az a gazdagság, amit csak mi magyarok adhatunk az emberiségnek. Ezért kell a magyar egyetem, a magyar oktatás” – jelentette ki.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

MTI-nek akkor elmondta: a Kőrösi
Csoma Sándor program célja, hogy
minél jobban megismerjék a diaszpórában élők hétköznapjait és segítsék
életüket.
Teljesen
más
élethelyzetekről és megoldandó
problémákról van szó esetükben,
mint a Kárpát-medence magyarságánál – jelezte.
A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a fiatalokat a diaszpóraszervezetek igényeinek megfelelően
választották ki, így volt olyan ország, ahová magyartanár, volt,
ahová néptáncoktató vagy könyvtáros érkezett. Feladatuk volt még,
hogy naprakész és korrekt információval szolgáljanak Magyarországról a diaszpórában élőknek. A
fiatalok többsége az Egyesült Államokba, Kanadába utazott, de ment
ösztöndíjas Ausztráliába, Dél-Amerikába, a nyugat-európai országokba, valamit Dél-Afrikába és
Izraelbe is. A programra mintegy
480 millió forint állt rendelkezésre.

sát és további segítséget kért, mondván,
„a kétharmad, ha egyharmaddal segít,
akkor újra tudjuk teremteni értékeinket”.
Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere történelminek nevezte az iskola
bővítését, kiemelve a magyar anyanyelvi képzés erősítésének fontosságát.
A Kalazanci Szent József Líceumban
a piarista oktatás 1992-ben indult újra.
Jelenlegi főépületük 2006-ban került
vissza egyházi tulajdonba és 2008 óta
folyik ott az oktatás. A most felavatott és
Schönberger Jenő szatmárnémeti katolikus püspök által felszentelt új épületszárny egy részét már tavaly birtokba
vehették a diákok. Az új épületben négy
osztályban mintegy száz gyermek fog
tanulni – mondta Kocsis Aliz igazgató.

A miniszterelnök-helyettes keresztény megközelítéssel mind a
kozmopolitizmust, mind a sovinizmust antropológiai tévedésként mutatta be. Úgy vélte, kinek-kinek
nemcsak a családja, a rokonai, a
szomszédjai felé vannak „állapotbeli
kötelezettségei”, hanem a nemzete
felé is, és az „égi hazához is hűtlen,
aki a földi haza sorskérdései elől dezertál”.
Elmondta, amiként csak az oroszság adhatta a világirodalomnak
Dosztojevszkijt, és csak a németség
adhatta a világ zenekultúrájának
Wagnert, ugyanúgy csak a magyarság adhatta Arany Jánost, Ady Endrét vagy Bolyai Jánost.
Semjén Zsolt a magyar nyelv zsenialitásának tulajdonította, hogy a
magyarság számarányán felül adott

Nobel-díjas tudósokat. Ezért rendkívül fontosnak tartotta, hogy magyar
nyelven folyjon a magyar fiatalok
oktatása. Az egyetemépítés nemzetpolitikai fontosságára is kitért
beszédében a miniszterelnök-helyettes. Kijelentette, óriási szerep
hárul az intézményre a közösséget
képviselni tudó értelmiség kinevelésében. Úgy vélekedett, a magyar
állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és az emberek életminősége javuljon.
A nemzet megmaradásához azonban mind a magyarországi magyarság, mind az elszakított nem
-zetrészek és a diaszpóra magyarsága
fennmaradását szükségesnek tartotta.
„Az erdélyi magyarság legyen
biztos abban, hogy számíthat Magyarországra, a magyar kormányra,
és mi is számítunk önökre” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Az egyetem szenátusa Bocskai-díjban részesítette az egyetem két korábbi
rektorát, Tonk Sándort és Szilágyi Pált. Tonk Sándor posztumusz kapta meg
az elismerést, amelyet korábban Orbán Viktornak és Németh Zsoltnak is megítéltek. Az egyetemépület ünnepélyes átadásán Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár és Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége is részt
vett. A felavatott épületet az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetői áldották meg. A magyarországi vendégeket Emil Boc és Horváth Anna, Kolozsvár polgármestere és alpolgármestere fogadta a repülőtéren. A magyar
állami támogatással felépített 5000 négyzetméteres hasznos területű kolozsvári egyetemépület mintegy ötmillió euróba (1,5 milliárd forintba) került.

AZÁNK

Együtt van a magyar nemzet
Felelősek vagyunk azért, hogyan bánunk az időnkkel és mire fordítjuk javainkat mondta Erdő Péter bíboros a megújult Budavári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) megáldásához, valamint a templom új oltárának felszenteléséhez kapcsolódó szentmisén október 13-án. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP
elnöke beszédében hangsúlyozta: a magyar történelem egésze a példa arra, hogy nem
választható el egymástól a kereszténység és a nemzet története, a Mátyás-templom
pedig önmagában szimbolizálja a kettő egységét.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A bíboros szentbeszédében kiemelte:
kinek a pénze, kinek az ideje, a munkaereje vagy a kedvessége az, amit fel tud
ajánlani a többiekért. Erdő Péter utalt arra,

hogy az oltár mint külön berendezési tárgy
már a legősibb keresztény időkben is használatban volt. „A kőből készült oltár emlékeztessen bennünket a régi katakombákra,
ahol a vértanúk sírja felett mutatták be a
szentmisét. Erre emlékezve helyezi az egyház szentek ereklyéjét az oltárba” –
mondta a bíboros, aki úgy fogalmazott:
„Ünnepi örömmel áldottuk meg ezt a teljesen felújított, gyönyörű templomot. Vallásos tisztelettel szenteljük fel az új oltárt,
amely igazán méltó a mai egyház liturgikus életéhez”.
Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte: „Ez a mai ünnep jelképe annak,
hogy a történelem viharai és megpróbáltatásai után mégiscsak helyreáll a dolgok

normális rendje”, ami abban mutatkozik
meg, hogy „együtt van az egyház, együtt
vannak az állami hatóságok, együtt van a
magyar nemzet”. Mint mondta, a magyar
történelem egésze a példa arra, hogy nem
választható el egymástól a kereszténység
és a nemzet története, a Mátyás-templom
pedig önmagában szimbolizálja a kettő
egységét.
Emlékeztetett arra: 1999. május 24-én
hozta meg a kormány azt a döntést, hogy
az egyház tulajdonába visszaadja a
templomot, „mert az a helyes és az a normális, hogy ha egy templom az egyház
tulajdonában van, nem pedig államosítva, nem pedig elrabolva, nem pedig
más méltatlan célokra használva”. Ez a
templom szimbóluma annak, hogy a magyar nemzet büszke a történelmére és
jelképezi a magyar történelem dicsőségét is – jelentette ki.
Süllei László, a Mátyás-templom plébánosa megköszönte a magyar államnak a
felújításhoz nyújtott anyagi fedezetet.
Az eseményen részt vett Áder János
köztársasági elnök és felesége, Herczegh
Anita, valamint Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, továbbá Boross Péter és Medgyessy Péter volt
kormányfő, megjelent mások mellett Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke,
Hölvényi György egyházügyi államtitkár,
Rogán Antal, a Fidesz és Harrach Péter, a
KDNP frakcióvezetője, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, valamint Habsburg György és Habsburg Mihály
főhercegek, illetve Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius.
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Új egészségügyi alapellátó
intézményt adtak át Tatán
Tata és kistérségének ügyeleti ellátását, valamint a város védőnői és
iskola-egészségügyi ellátását biztosító intézményt adtak át Tatán egy
felújított műemléki épületben. Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az átadás
előtt bejelentette, hogy a tatai kórház 762 millió forintot nyert pályázaton új szakrendelő építésére. Az 1500 négyzetméteres épület az
intézmény új szárnya lesz.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Michl József kereszténydemokrata polgármester az MTInek elmondta, a most átadott, új
alapellátó helyszínét hosszú
távra bérli az önkormányzat egy
magánszemélytől, aki felújította a Wagner
ház néven ismert
ingatlant.
A korábbi,
Váralja úti rendelőintézet épülete
elavult,
fenntartása drága. Miután az
alapellátás már új helyre költözött és a kórház is új szakrendelőt
építhet, az önkormányzat tárgyalásokat folytat a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézettel a
rendelőintézet épületének hasznosításáról – ismertette a polgármester.
A műemléki védettség alatt
álló Wagner ház földszintjén az
önkormányzat igényei alapján
alakították ki az ügyeleti rendelőt
és a védőnői szolgálat tanácsadó
helyiségeit. Az emeleti részben az
orvosi és sofőrpihenő, valamint

irodahelyiségek és kiszolgáló helyiségek találhatók.
A Fürdő utcában lévő Wagner
ház Tata egyik legrégebbi, még
most is használatban lévő épülete.

Évszázadokon át malomként működött, a Wagner család 1840-ben
vásárolta meg, és a malom alatt
kisebb közfürdőt üzemeltettek.
Az épületet 1950-ben államosították, a malmot hajtó forrás
1959-ben a szénbányászat vízkiemelése miatt elapadt. A kórházhoz közeli épületben orvos- és
nővérszállót rendeztek be. Egy
középkori malomkövet a portásfülkében eredeti állapotban megőriztek, és a ház bejáratának két
oldalán ma is látható az a vastag
vízkőréteg, amelyet az évszázadok alatt a malomkövek a falra
felhordtak.

Márton Áron és Jakab Antal püspökök mindannyiunknak példát mutatnak
Rétvári Bence szerint Márton Áron és Jakab Antal püspökök példája mintaként szolgálhat nemcsak a papság, hanem az egész erdélyi magyar közösség és a világ minden elvhű, megalkuvástól mentes embere számára. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára kiemelte: a püspökök egy nagyon
nehéz történelmi korban „Péterhez hasonló kősziklák voltak az erdélyi magyarok körében és az egész katolikus világban".
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Rétvári Bence a Márton Áron és Jakab
Antal – gyulafehérvári püspökök emlékezete Bécsben című konferencián beszélt
erről az osztrák fővárosban október 15-én.
Beszédét összefoglalva az államtitkár
az MTI-nek kiemelte: országhatárok,
megszálló hatalmak és diktátorok jöhettek-mehettek, de a püspökök minden
kínzás és elnyomás ellenére a helyükön
maradtak, megmaradtak annak, aminek
az életüket szentelték. Egy nagyon nehéz
történelmi korban „Péterhez hasonló kősziklák voltak az erdélyi magyarok körében és az egész katolikus világban" –
fogalmazott.
Hozzátette: magyarnak lenni sohasem könnyű kisebbségi sorban, így Er-

délyben sem, és nem könnyű egy többségi államnemzet integráns részéből
egy, az új rend által nem kívánt kisebbség tagjává degradálódni. Nem
könnyű vallásosnak lenni egy totális
kommunista diktatúrában, különösen
nem könnyű papnak, még inkább püspöknek lenni egy sztálinista zsarnokságban.
Különösen így van ez, ha a vallást,
jelen esetben a római katolicizmust csak
egy jól körülhatárolható, elnyomott kisebbség tagjai gyakorolják. A többségi
román ortodox egyház ezzel ellentétben
kollaborált az elnyomó hatalommal, sőt
Nicolae Ceausescu volt diktátor az általa
„román nemzeti kommunizmusnak nevezett szörnyszülött ideológia hirdetésére" használta fel a román ortodoxokat.

Elmondható tehát, hogy szásznak, sőt románnak lenni sem volt könnyű a fasiszta
Vasgárda, majd a román kommunista
párt és a Securitate terrorja alatt – mutatott rá Rétvári Bence.
Kiemelte: Márton Áron – és ebben hasonlított Mindszenty Józsefre is – kiállt
mind a barna, mind a vörös zsarnokság
ellen. A nácik és a kommunisták ateista
diktatúrája barbár, embertelen céljainak
megvalósítását akadályozóként tekintett a
keresztényi szeretetre és testvériségre.
Hozzátette: Márton Áron 1944-ben, a
náci-nyilas vészkorszak tombolásának
idején – nagy bátorságról tanúbizonyságot
téve – határozottan kiállt a pogromok és
az erdélyi zsidóság deportálása ellen a kolozsvári Szent Mihály-templomban tartott
beszédében. Embermentő buzgalma miatt

kitiltották Kolozsvárról, ám az erdélyi zsidók megmentésében játszott kiemelkedő
szerepének elismeréseként a jeruzsálemi
Jad Vasem Intézet posztumusz a Világ Igazai kitüntetést adományozta a székely püspöknek – idézte fel alakját, hozzátéve:
Márton Áron a kiépülő román kommunista diktatúrával szemben kiállt az erdélyi
kisebbségek – így a magyarok, szászok –
jogaiért és a vallásszabadságért.
Utóda Jakab Antal lett, aki 1939 óta
Márton Áron bizalmasa volt, maga is
sokat szenvedett a román kommunista
diktatúra alatt, és aki Ceausescu diktatúrájának talán legsötétebb éveiben
és a román rendszerváltás alatt az egyházmegye 80. püspökeként irányította
az erdélyi katolikus egyházat – emlékeztetett Rétvári Bence.
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Felavattuk Barankovics István szobrát Polgáron
– Folytatás az 1. oldalról –
Mint ismeretes, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Barankovics István Alapítvány
és Pálffy István országgyűlési képviselő 2011-ben, Barankovics István születésének
105. évfordulója kapcsán kezdeményezték, hogy a párt elődjének, a Demokrata Néppártnak nagy formátumú vezetője kapjon méltó emlékművet szülővárosában, Polgáron.
Az avatóünnepségen beszédet mondott Tóth József, Polgár polgármestere, Oláh József, a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezetének elnöke.
A szobor Györfi Sándor Érdemes művész, Munkácsy Mihály-díjas szobrász
alkotása.

Egyenes derékkal politizálni
MÉSZÁROS JÓZSEF

Talán nem véletlen, hogy ma, október hatodikán az aradi vértanúk emléknapján kerül sor Barankovics István
szobrának felavatására, hiszen ez mégiscsak a hősiesség, a becsület és a helytállás emléknapja mindnyájunk számára, akik magyarul beszélünk és valamilyen értelemben a magyar történelem részesének tekintjük magunkat.
Sokan, sokféleképpen gondolkodunk és gondolkodtak régen is a történelemről, de az idő és a gondviselés
mindent a helyére tesz. Gondoljuk
csak meg: az aradi vár sáncárkában
nem sokan gondolták azt, hogy az
aradi vértanúk napja az egész magyarság számára az egyik legjelentősebb
emléknap lesz, és Barankovics István
száműzetésének idején sem sokan
gondolták azt, hogy Barankovics Istvánnak valaha Polgáron szobra lesz.
Fontos megjegyeznünk, hogy egy
kereszténydemokrata politikus szobrának avatására kerül sor. A kereszténydemokrácia már kicsit több mint

százhúsz éves gondolat, politikai mozgalom, hiszen a Rerum Novarumot
százhuszonkét éve adták ki és a Katolikus Néppárt is százhuszonöt éves
múltra tekint vissza. A magyar kereszténydemokráciának olyan alapító atyái
voltak, mint báró Apor Vilmos és
Giesswein Sándor. Maga a mozgalom
abból az alapgondolatból indult ki,
hogy létezik a teremtett világnak
rendje, s ez a természetjog, ami hétköznapi nyelven nem más, mint a közjóra való törekvés. A közjó nyilvánvalóan csak mindannyiunk közös
munkája, erőfeszítése nyomán tud
megvalósulni, hiszen nem mindig
nyilvánvaló, hogy mi is az a közjó. Az
a tudat, hogy igenis létezik a közösség
számára fontos igazság, amelynek
megvalósítására törekednünk kell.
Úgy gondolom, ez a kereszténydemokrata gondolat minden hétköznapi,
józan ésszel gondolkodó ember számára elfogadható gondolat. A másik
fontos kereszténydemokrata eszme,
hogy igenis szolidárisnak kell lennünk
egymással, igenis a cselekvő ember

szeretete mentén kell eljárnunk. Ez
nem egy absztrakt eszme, hiszen nem
az egész emberiséggel kell együtt éreznünk, hanem a mellettünk lévő hajléktalannal, a mellettünk lévő gyámolításra szoruló embertársunkkal. A teremtő mindannyiunkat konkrét embernek teremtett. Férfinak, nőnek,
magyarnak, románnak, németnek és mi
úgy tudunk ennek az emberi hivatásnak
megfelelni, hogy tudomásul vesszük,
hogy magyarok, férfiak, nők, európaiak vagyunk. Barankovics egyik nagyon fontos gondolata, hogy csak úgy
tudunk európaiak lenni, ha konkrétan
magyarok, jó magyarok vagyunk.
Barankovics István bizonyos szempontból hős volt, hiszen volt bátorsága
kétszer is nemet mondani gonosznak: a
barnának és a vörösnek is. Barankovics
István nagyon sokáig a Magyar Nemzet főszerkesztője is volt, ami azt jelenti,
hogy hosszú újságírói előkészítői
munka után került a közélet centrumába, ahol mindig igyekezett egyenes
derékkal politizálni. Azt gondolom, ez
a szobor mindnyájunknak azt üzeni,

hogy merjünk egyenes derékkal politizálni, merjünk ellentmondani a gonosznak, bármilyen kockázatos is az.
Rákosi Mátyás Barankovics Istvánt
meg akarta nyerni a Mindszenty-perben
való részvételre, rá akarta bírni a bíboros elleni tanúskodásra, mire Barankovics azt mondta, ő a becsületet választja
az emberi lét ellenében.
Azt kívánom mindnyájunknak,
hogy kevesebb hősre legyen szükségünk a közeljövőben, hiszen ahol
hősök vannak, ott bizony embert próbáló idők is vannak és remélem, a
gondviselés megkímél bennünket attól.
Külön kívánom a fiataloknak, hogy
igyekezzenek Barankovics Istvánhoz
hasonló kiemelkedő életet élni. A kiemelkedéshez, a közösség szolgálatához nem kell messzire menni, ám ha
az élet úgy hozza, Budapesten vagy
akár a nagyvilágban sem szabad elfelejtenünk saját közösségeinket.
(Elhangzott Barankovics István
szobrának avatásán,
Polgáron, 2013. október 6-án.)

Dilexi iustitiam
PÁLFFY ISTVÁN

Szerettem az igazságot, gyűlöltem a
hamisságot, ezért halok meg számkivetésben. Ez a vallomás a Canossa-járásról jól ismert, az egyik leghíresebb pápa,
VII. Gergely önéletrajzi, hitelvi munkájának összegző mondata, amely tökéletesen egybefoglalja Barankovics István
életét és annak vezérgondolatát is. Elődünk, a Demokrata Néppárt elnöke a
Rákosi-rendszer kiépülésekor kényszerült emigrációba. Amikor Mindszenty
bíboros ügyében Rákosi megpróbálta
árulásra rávenni, Barankovics a következőket mondta a kommunista pártvezérnek: „Nagyon is tudom, hogy a
hatalomnak ki vagyok szolgáltatva,
tudom, hogy csak a lét és a becsület között van választásom, de a becsületet választom”. Mire Rákosi azt válaszolta,
hogy „Ön nem evilági ember!”
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Valóban, Barankovics nem annak a
világnak az embere volt, amely az emberi jogok, a szabadság, a tulajdon és a
magánélet megszüntetésére, elbitorlására
alakult. Barankovics nem avilági ember
volt, hanem keresztény, aki érzékelte a
szegény emberek gondjait, és demokrata, aki az eszmék küzdelmét tekintette
a politika alapjának. A döntés következményeképpen Barankovics számkivetettként New Yorkban halt meg.
Bejelentette a Demokrata párt feloszlását, majd feleségével, Jánosi páterrel és
Blaskó Mária írónővel, amerikai segítséggel elhagyta az országot. „Emigrációba nem megy az ember, hanem
kényszerül” – írta Barankovics naplójában. Hátra maradt párttársai 1949. február 4-én mondták ki a párt feloszlatását,
mellyel hivatalos lapjuk, a Hazánk is
megszűnt. Emigrációja elején Ausztriában élt, a salzburgi menekültügyi iroda

vezetőjeként dolgozott. 1950-től a Magyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja, majd ’51-től a vallásés közoktatásügyi bizottság vezetője
volt. Ugyanebben az évben telepedett le
az Egyesült Államokban. 1958-ban elvállalta New Yorkban a Közép-európai
Kereszténydemokrata Unió elnöki
posztját, majd az 1960-as években viszszavonult az emigráció politikai életéből.
1974. március 13-án hunyt el New Yorkban.
Az államférfiúi képességekkel megáldott, nagyreményű közéleti férfiú hamvait a nemzet kegyelete hazahozatta, és
december 13-án, 95. születésnapján
méltó módon temette el immár hazai
földbe s örök nyugalomra a Fiumei úti
nemzeti sírkertben. Fennkölt, puritán
egyénisége legyen példakép, jelentős
szellemi hagyatéka pedig nemzeti örökség a jövő magyar nemzedékek számára.

Személyére, politikusi nagyságára most
már szobor is emlékeztet, ott, ahonnan
elindult pályája a világ felé.
Barankovics István ma evilági
ember volna. Eszményei, emberi értékei, keresztény értékrendje, nemzeti elkötelezettsége ma párban járnának
utódainak, a jelen kereszténydemokratáinak és sok millió magyarnak az eszmevilágával.
Azt látná, hogy a magyar emberek
visszaszerezték szabadságukat, visszahelyezték őket jogaikba, küzdenek a minél
erősebb függetlenségükért, és közjogilag
egységes magyar nemzet polgárai lehetnek. Barankovics nem kényszerülne sehová máshová Polgáron vagy Budapesten,
Magyarországon kívülre.
(Elhangzott Barankovics István
szobrának avatásán,
Polgáron, 2013. október 6-án.)
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