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A kormány mai székesfehérvári
ülése tiszteletadás és főhajtás. Fejet
hajtunk e nagyszerű városunk törté-
nelmi érdemei előtt és tisztelettel adó-
zunk mai lakói iránt – mondta Orbán
Viktor. A kormány azzal, hogy Szé-
kesfehérváron tartja ülését, elismeri
azt az életerőt, melynek a fehérváriak
újra és újra jelét adják – emelte ki a
miniszterelnök. Önök 807 kisebb-na-
gyobb fejlesztést indítottak meg a kor-
mánnyal közösen, melyekből már 378
meg is valósult. Ez a szám pedig még
gyarapodhat is a mai kormányülésen
– tette hozzá.

A kormány tiszteletét fejezte ki az
a lépés is, amellyel átvállalta a város
adósságának 70 százalékát, 9,5 milli-
árd forintot. Kiváltotta ezzel a várost
és polgárait a fenyegető adósrabszol-

gaság megpróbáltatásaiból – mondta
a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ami-
kor Istvánra emlékezünk, egy nagyszerű
államférfi képét látjuk. Ők azok, akik

egyben tartják a magyar nemzetet, hiszen
a kötelékek időről időre meglazulnak, és
ha valaki nem erősíti meg a megereszke-
dett abroncsokat, a dongák széthullanak. 

Orbán Viktor kormányfő szerint Szent István király tettei nélkül ma aligha beszélhetnénk önálló magyar nemzetről,
hiszen első országvezetőnk nagyszerű államférfiként túllépett az ország mindennapi kormányzásához szükséges küz-
delmeken, taktikákon, és az emberek összekapcsolásával egyben tartotta a magyar nemzetet. A miniszterelnök erről
Székesfehérváron, a zsúfolásig megtelt Városház téren beszélt augusztus 19-én a Szent István emlékév alkalmából.
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– Bővebben a 12. oldalon –

Elhunyt Keresztes 
Sándor, a KDNP 
egykori elnöke

– Folytatás a 2. oldalon –

Szent István tettei nélkül ma aligha 
beszélhetnénk önálló magyar nemzetről

– Folytatás a 6. oldalon –

94 éves korában augusztus 15-én el-
hunyt Keresztes Sándor, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt egykori
elnöke, tiszteletbeli elnöke. A párt
mély megrendüléssel értesült halá-
láról, osztozik a gyászoló család fáj-
dalmában és együttérzését fejezi ki
mindazoknak, akik tisztelték, be-
csülték és szerették – tudatta közle-
ményében a KDNP, aki az 1989-es
újjáalakulását követő első elnökét,
tiszteletbeli elnökét saját halottjá-
nak tekinti.

FORRÁS: KDNP.HU

Keresztes Sándor 1919. március 9-
én született Magyarókerekén (Kolozs
vármegye, Kalotaszeg). Ősei apai ágon
katolikus vallású székely kisnemesek,
anyai részről gazdálkodással foglal-
kozó reformátusok voltak. Édesapja
Keresztes Károly, tanítóként szerzett
megbecsülést Magyarókerekén, majd
később Magyarfenesen (Kolozs vár-
megye). Édesanyja Fazekas Erzsébet.

Középiskolai tanulmányait Ko-
lozsvárott a piaristák által vezetett Ka-
tolikus Főgimnáziumban végezte. Itt
nagy hatással volt rá osztályfőnöke, a
kiváló pedagógus és erdélyszerte is-
mert cserkészvezető, Puskás Lajos
tanár úr. Érettségi (1938) után a ko-
lozsvári román tannyelvű egyetem
jogi fakultásán tanult tovább, ösztön-
díjasként. Diplomáját már a bécsi
döntés után Kolozsvárra visszatelepült
Ferenc József Tudományegyetemen
szerezte meg.

Egyetemi hallgatóként részt vett a
magyar diákmozgalmakban. 1939-ben
a Majláth Kör választottjaként az Er-
délyi Katolikus Magyar Népközösség
diáktanácsának titkára lett. 

Eu thanatosz (ευ θανατος) = jó
halál. A papi zsolozsma Completo-
riumában (Befejező imaóra) min-
den este így imádkozunk: „A
nyugodalmas éjszakát és a jó halál
kegyelmét adja meg nekünk a min-
denható Isten! Ámen.”

„Eutanázia”. Ma a köznyelvben
„kegyes halál”-nak fordítják. Azt értik
alatta, hogy egy gyógyíthatatlan és na-
gyon szenvedő beteg földi élete meg-
rövidíthető – merő együttérzésből és
humánumból. Vagyis egy jótett. Párto-

lói arra alapoznak, hogy a szenvedést
ki kell küszöbölni az emberi életből,
mert nincs értelme. Annak, aki szen-
ved és emberi vélemények alapján
nem gyógyítható, jobb, ha nem él to-
vább. Ezért – mondják – mindenkinek
joga van kérni az eutanáziát, vagyis
azt, hogy ha ő úgy látja jónak, akkor
orvosi segítséggel (vagy anélkül) ves-
senek véget az életének. Mert a szen-
vedés rossz. Mert a szenvedéssel nem
tudunk mit kezdeni. Mert a haldokló
már nem hasznos tagja a társadalom-
nak, hanem csak fölemészti a költség-
vetés és a társadalombiztosítás
pénzügyi tartalékait, miközben nem
termel. Amikor valaki a maga számára
kéri az eutanáziát, tulajdonképpen
„asszisztált öngyilkosságot” követ el.

Ennek a ténykedésnek különböző
fokozatai lehetnek. Legnépszerűbb
aktív és passzív eutanáziáról beszélni.
Ahhoz, hogy helyes erkölcsi értékelést
tudjunk adni az eutanáziáról, először
meg kell határoznunk: eutanázián a

szó szoros értelmében olyan cselek-
vést vagy mulasztást értünk, mely ter-
mészete és a végrehajtó szándéka
szerint halált okoz, azzal a céllal, hogy
megszüntessen minden fájdalmat. Az
eutanázia tehát a szándékban és a
használt módszerekben van.

Különbözik tőle a döntés („passzív
eutanázia”), amellyel valaki elutasítja
az úgynevezett túlbuzgó gyógyítást,
azaz olyan orvosi beavatkozásokat,
amelyek nem felelnek meg a beteg ál-
lapotának, akár mert nincsenek arány-
ban a várható eredménnyel, akár mert
túlságosan nagy terhet jelentenek a
betegnek és családjának. Ezekben a
helyzetekben, amikor közeli és elhá-
ríthatatlan halál várható, tudatosan el
lehet utasítani olyan beavatkozásokat,
melyek csak egy pislákoló és kínos
élet megnyújtását hoznák, anélkül
azonban, hogy megszakítanák az
ilyen állapotban normálisnak tekin-
tett eljárásokat.

EŐRY ZSOLT
TEOLÓGUS, 

EGYHÁZTÖRTÉNÉSZ HALLGATÓ

Eutanázia: Lehet-e kegyes megoldás?
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Szent István tettei nélkül ma aligha 
beszélhetnénk önálló magyar nemzetről

Így enyésztek el tucatszám Európa
hajdanvolt nemzetei, melyeknek már
a nevét is elfeledtük. Hogy mi magya-
rok ezt a sorsot elkerültük, államfér-
fiak hosszú sorának köszönhettük.
Közöttük első helyen István király áll
– húzta alá a miniszterelnök.

„Nem csak egy jó vezető képét
idézzük fel, hanem egy jó férj, egy jó
apa, egy jó keresztény, vagyis egy jó

ember képét is” – mondta. Orbán Vik-
tor végezetül, miután idézett Szent Ist-
ván Intelmeiből, azt kérte a fehér-
váriaktól, legyenek hűséges őrzői és
képviselői ezeknek az intelmeknek,
melyek nélkül ma sem állhat fenn erős
haza, szerető család és boldog ember.

A kormányfő és Cser-Palkovics
András polgármester a Városház téri
ünnepséget megelőzően a nemzeti em-
lékhelyen virágot helyezett el Szent
István király szarkofágjánál.

Rétvári Bence az eseményt követően
újságírók előtt arról beszélt, hogy a to-
talitárius diktatúrák áldozatainak euró-
pai emléknapja az első, amely egyszerre
emlékezik meg a holokauszt és a kom-
munizmus áldozatairól.

Magyarország és az egész közép-
európai térség számára azért volt fontos
ennek az emléknapnak az európai elfo-
gadása, hiszen azt a fajta kettős mércét
csökkenti, amelyet sokszor tapasztalni.
Azt, hogy „valahogy azoknak az áldo-
zatoknak az emléke halványabb, akiket
a kommunista rendszer gyötört meg” –
mondta az államtitkár.

Rétvári Bence hangsúlyozta, fontos,
hogy az egész Európai Unióban min-
denhol a mai napon mind a holokauszt,
mind a kommunizmus áldozatairól
megemlékezzenek.

Megjegyezte, még nagyon sok
munka van azzal kapcsolatban, hogy a
nyugat-európai országok is ugyanúgy
ítéljék meg a kommunizmus rémtetteit,
mint ahogy „mi, magyarok megítéljük”.

Ágh Péter azt mondta, hogy „a
barna és a vörös diktatúra” tönkretette a
20. századot, ezért fejet kell hajtani
minden áldozat előtt. Fontos, hogy

egész Európában emlékezzenek az ál-
dozatokra – tette hozzá.

Az Európai Unió igazságügyi mi-
niszterei lengyel-magyar-litván kez-
deményezésre 2011. június 10-én
Luxembourgban fogadták el azt a do-
kumentumot, amely a totalitárius
rendszerek által elkövetett bűncselek-
mények áldozatainak emléknapjául az
1939-ben kötött Molotov-Ribbentrop-
paktum – más néven Hitler-Sztálin-
paktum – aláírásának évfordulóját,
augusztus 23-át jelölte meg.

Az emléknapot először 2011-ben
tartották meg, akkor európai uniós
kormányzati szintű konferenciát ren-
deztek a soros EU-elnök Lengyelor-
szág fővárosában, Varsóban. 2012-ben
az esemény házigazdája Magyaror-
szág volt. Harmadszor, idén a soros
EU-elnök Litvániában emlékeznek
meg a totalitárius diktatúrák áldoza-
tairól az európai emléknapon.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A diktatúrák áldozataira 
emlékeztek a Terror Házánál

Szent István ünnepén az államalapító érdemeit méltatva nem szabad elfelej-
teni, hogy az erős állam alapjainak lerakása mellett az első városok életre hívása
is István királynak köszönhető – mondta augusztus 19-én a vidékfejlesztési mi-
niszter a Pest megyei Diósdon. Aradszki András, a térség kereszténydemokrata
országgyűlési képviselője Szent István, illetve az államalapítás jelentőségéről
beszélt, aláhúzva: a Pest megyei település méltán kapott városi rangot.

Fazekas Sándor a Szent István napi
megemlékezéssel egybekötött kétna-
pos városavató ünnepség szónokaként
egyebek között arról beszélt, hogy a jú-
lius 15-én városi rangra emelt Diósd
elsősorban az ott élők óriási teljesít-
ményének és a helyi önkormányzat
erőfeszítéseinek köszönhetően érde-
melte ki a címet.  

Aradszki András, a térség keresz-
ténydemokrata országgyűlési képvise-
lője a kettős ünnep alkalmából Szent
István, illetve az államalapítás jelentő-
ségéről beszélt, aláhúzva: a Pest megyei
település méltán kapott városi rangot.  

Spéth Géza (független) polgármes-
ter rövid történelmi visszatekintéssel bi-
zonyította, hogy a valamikori kis falu az
elmúlt ezer évben minden válság után

talpra állt, majd a közelmúlt beruházá-
sairól és a jövőbeni tervekről is szólt.  

A testvérvárosok küldötteinek és a
szomszédos települések polgármestere-
inek jelenlétében tartott ünnepségen a
város kulcsát a vidékfejlesztési tárca ve-
zetője, míg a várossá válást igazoló köz-
igazgatási és igazságügyi miniszteri
okiratot Tarnai Richárd megyei kor-
mánymegbízott adta át Diósd polgár-
mesterének.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az erős államon kívül az első városok
is Szent Istvánnak köszönhetők

A kormány ötvenmillió forint támogatást biztosít az esztergomi királyi vár ká-
polnája és az annak szomszédságában található Studiolo restaurálási munkáinak
felgyorsításához – jelentette be Semjén Zsolt augusztus 20-án Esztergomban. A
miniszterelnök-helyettes elmondta, jelenleg is folyik a kápolna és a freskók fel-
újítása, amelyre 500 milliós pályázati támogatást nyert el a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Esztergomi Vármúzeuma, a kormány ezt az összeget egészíti ki.

A Studiolo Vitéz János egykori
esztergomi érsek, Mátyás király ne-
velőjének dolgozószobája volt Esz-
tergomban, és az erények freskójáról
ismert, amely a keresztény teológia
négy sarkalatos erényét – az okossá-

got, az erősséget, a mértékletességet
és az igazságosságot – allegorikus
nőalakként ábrázolja. Az 1595-ös
török ostrom után a helyiséget föld-
del töltötték fel, ezzel évszázadokra
elfedték a freskókat.

A dolgozószobát először 1934-ben
restaurálták, akkor vasbeton mennye-
zettel fedték be, amely folyamatosan
beázott. Wierdl Zsuzsanna restaurá-
tor 2000-ben kapott megbízást a fres-
kók újabb restaurálására. 2007
júniusában Rómában, a Római Ma-
gyar Akadémián Hiller István akkori

miniszter jelentette be, hogy a négy
erény közül a Mértékletesség egész-
alakos freskóját valószínűleg Botti-
celli készítette.

A freskó alkotójának személye ma
is megosztja a művészettörténésze-
ket, és csak kis részük fogadja el 
Wierdl Zsuzsanna és Prokopp Mária

művészettörténész kutatási eredmé-
nyeit. A firenzei archívumokban való
kutatás kimutatta, hogy Botticelli egy
időben Itálián kívül tartózkodott,
ekkor elkészíthette a falfestményt.

A dolgozószoba 2009 májusában
Európai Örökség címet kapott, ekkor
avatták fel a vármúzeum udvarán
Vitéz János emléktábláját, és megte-
kinthető volt a már restaurált Mér-
tékletesség alakja. A Studiolo
melletti kettős kapu termében a már
elkészült falképtöredékes kövekből
kiállítás nyílt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány támogatja 
az esztergomi várkápolna

felújítását

– Folytatás az 1. oldalról –

Mécsesgyújtással emlékeztek a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai em-
léknapján, augusztus 23-án  a Terror Háza Múzeumnál. A megemlékezésen Rét-
vári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára és Ágh Péter, az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lak-
hatási bizottságának alelnöke, a Fidelitas elnöke közösen gyújtott mécsest a
Hősök falánál, majd a múzeumban az áldozatok emlékére.
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Történelmi elégtételt jelentett szá-
munkra a sajtóértesülés, hogy húsz
évnyi parlamenti jelenlét és három-
éves kínos agonizálás után megszűnik
a Szabad Demokraták Szövetsége
(SZDSZ). Üröm az örömben azonban,
hogy a vadkapitalizmust és a devian-
ciákat egykoron zászlajára tűző szer-
vezet nem tud elszámolni a tar-
tozásaival, így 500 millió forintos
adóssága az államra és ezzel az adófi-
zető magyar állampolgárokra száll át.

A Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP), az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) és tagjai
számára hosszas összegzést kívánt a
szabaddemokraták bűneinek számba
vétele, felsorolásunk ezért csak példá-
lódzó jellegű lehet.

Az SZDSZ a rendszerváltó értelmi-
ség nagy ígéretéből hamar keserű csa-
lódássá vált. A retorikájában harcosan
antikommunista párt 1994-ben hata-

lomvágytól és pénzéhességtől vezérelve
koalícióra lépett a posztkommunista
MSZP-vel, pedig nélkülük is meglett
volna Horn Gyula pártjának az abszo-
lút többsége.

A liberalizmus eszméjét elárulták,
elég csak a 2006-os rendőri jogsérté-
sek kapcsán Kuncze Gábor „Révész
Mártíriuszozására”, vagy a véres tö-
megoszlatásokat irányító Gergényi
Péter akkori budapesti rendőrfőkapi-
tány Demszky Gábor SZDSZ-es 
főpolgármester általi kitüntetésére
gondolni. 

Az SZDSZ állítása ellenére rendkí-
vül távol állt a magyar szabadelvűség
valóban nemes hagyományától, társa-
dalompolitikában az 1968-as nihilista-
anarchista diáklázadók méltó örökösei
voltak, melyet gazdaságpolitikában a
vadkapitalizmussal vegyítettek. A
Kóka János által felügyelt és az
SZDSZ-es káderek által félrevitt ál-
lami cégek esete valóban csak azt bi-
zonyította számukra, hogy az „állam
rossz gazda”.

Az SZDSZ -es Molnár Lajos és
Horváth Ágnes törekvéseiből csak a

nép által eltörölt vizitdíj, korházi napi-
díj és a használhatatlan kórtermi szé-
fek valósultak meg. Az OPNI bezá-
rásával még sokszor veszélyes pszi-
chiátriai betegek tömegét eresztették
az utcára.

Azzal, hogy az SZDSZ a rasszista-
antiszemita vádat kifordítva politikai
fegyverként használva olyanokat is
megbélyegzett, akik arra nem szolgál-
tak rá, megágyazott a valódi szélsőség
előretörésének. A szabaddemokraták
országlása következtében a liberaliz-
mus szitokszóvá degradálódott, az
esélyegyenlőség fogalma pedig kiüre-
sedett a magyar köznyelvben.

Megélhetési jogvédőként az anyagi
és politikai haszonszerzés jegyében
gyakran használtak ki nehéz helyzetű
kisebbségeket, például a romákat vagy
pedig beteg embereket, ahogy a kábí-
tószerfüggőket. Eközben a határon túli
magyar kisebbségek kettős állampol-
gárságáról szóló gyászos emlékű 2004.
decemberi népszavazás során a legva-
dabb, uszítóan demagóg, idegengyű-
lölő és egyúttal nemzetellenes propa-
gandát visszhangozták.

Az MSZP-vel több mint tíz éven
koalícióban kormányzó szabaddemok-
ratákról saját megbuktatott miniszter-
elnökük, Medgyessy Péter mondta ki
2004-ben, hogy tele van korrupciós
ügyekkel.

Demszky Gábor európai világváros
építését ígérte 1990-ban. Húsz évnyi fő-
polgármestersége után a romeltakarítás
maradt, és csupán a Hagyó-féle ügyeket
hagyta emlékül a fővárosnak. A BKV
közlekedési múzeumba való járművei
szétrohadtak, a beígért 4-es metró he-
lyén pedig csak mély kráter tátongott
éveken keresztül. Ezzel párhuzamosan
a közép-európai fővárosok versenyében
a rendszerváltáskor nagyon kedvező
helyről indult Budapest nemcsak Bécs
és Prága, hanem Pozsony és Varsó mö-
gött is lemaradt 2010-re.

Nem feledhetjük el, hogy habár az
SZDSZ atomjaira hullott, káros hagya-
téka még sokáig élni fog és szellemi
örököseikként Bajnai Gordon és Gyur-
csány Ferenc továbbra is vezető szere-
pet töltenek be a magyar baloldalon.

Budapest, 2013. július 29.

Történelmi elégtétel az SZDSZ megszűnése

Szob városa is csatlakozott a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért
értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevé-
kenységgel” országos mintaprogramhoz. Az eseményről Jeneiné dr. Ru-
bovszky Csilla idősügyi miniszteri biztos, Harrach Péter, a KDNP
országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, a térség képviselője és Remitzky
Zoltán, Szob polgármestere tartott sajtótájékoztatót szeptember 3-án.

Harrach Péter bevezetőjében hang-
súlyozta, a KDNP által támogatott
kezdeményezés beleillik a párt ember-
központú politikájába, amely élhetőbb

és a normákat követő világot igyek-
szik építeni. A program 40 önkor-
mányzatnál indul el, amelynek során
377 közfoglalkoztatottnak kilenc hó-
napos időtartamra tudnak munkát biz-
tosítani.

Remiczky Zoltán polgármester
hozzátette, Szob városa az elsők kö-
zött csatlakozott a 80 év felettieket se-

gítő programhoz, amellyel négy helyi
embernek biztosítanak munkát.

Rubovszky Csilla miniszteri biztos
ismertette az önkéntes és közösségi
szolgálatra épülő projekt részleteit,
amelyet az önkormányzatokkal együtt

alakítottak ki. Mint
elmondta a program
négy pillérre épül, a
szociális alapellá-
tásra, a diákok 50
órás közösségi szol-
gálatára, a kortárs
önkéntesekre, és a
közfoglalkoztatot-
takra. Ez utóbbi kap-
csán kiemelte, hogy
a „segítő kezek” el-
sősorban nőknek biz-
tosít munkalehetősé-
get. A miniszteri biz-

tos úgy tapasztalja, az önálló
életvitelű idősek legnagyobb problé-
mái a magány és a bűncselekmé-
nyektől való félelem. A fiatalok és a
kortárs önkéntesek segítséget és tár-
saságot nyújtanak, míg a BM áldo-
zatvédelmi programja, amely szintén
kapcsolódik a projekthez, az idősek
biztonságérzetét növelheti.

KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Segítő kezek az idősekért –
Szob városa is csatlakozott

Országszerte óriási tömegeket mozgatott meg a Fidesz rezsicsökkentést
támogató aláírásgyűjtési akciója. Az elmúlt időszakban aláírásával bárki
megerősíthette, hogy támogatja a kormányt az energiaárak elszabadu-
lása és a zömmel külföldi tulajdonban lévő szolgáltatók extra profitja el-
leni küzdelemben. 

A hónapok óta zajló aláírásgyűjtés
hamarosan lezárul. Izsó Gábor pol-
gármester, aki
a Jobboldali
Ö s s z e f o g á s
Békésért Pol-
gári Kör és
Mucsi András,
aki a helyi
KDNP csoport
akt ivis táival
támogatta a
kezdeménye-
zést, átnyúj-
totta azokat az
aláírásgyűjtő
íveket, ame-
lyeken béké-
siek ezrei álltak ki a rezsicsökkentés
mellett. 

Dankó Béla országgyűlési képvi-
selő, a Fidesz választókerületi elnöke
az aláírásgyűjtő ívek átvételekor kö-
szönetet mondott mind a szövetséges
KDNP, mind a Jobboldali Összefogás
Békésért Polgári Kör munkájáért. 

„A közelmúltban több programon
vettem részt Békésen, ahol alkalmam
volt személyesen is megtapasztalni,

milyen fontos a békésiek számára,
hogy hozzájáruljanak a kormány erő-
feszítéseihez. Ez a tekintélyes meny-
nyiségű aláírás számomra azt jelenti,

hogy a szövetséges KDNP mellett a
város vezetésében is komoly part-
nerre, igazi szövetségesre találtunk”
– mondta el lapunk érdeklődésére
Dankó Béla. 

A képviselő végül az aláírásgyűj-
tést segítő szervezetek mellett külön
köszönetét fejezte ki valamennyi la-
kosnak, aki részt vett az akcióban,
vagy aláírásával támogatta annak
céljait.

- SB -

Célegyenesben 
az aláírásgyűjtés Békésen is

SEMJÉN ZSOLT
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

RÉTVÁRI BENCE
KDNP/IFJÚSÁGI

KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG
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Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség idén augusztus 1-4. között
rendezte meg a Balaton melletti
Zánkán nyári táborát, közel kétszáz
résztvevővel.

A 2007 óta minden évben meg-
szervezett nyári táborunk célja, hogy
tagjaink és az IKSZ-et magukhoz
közel érzők találkozni tudjanak egy-
mással. Már a szervezés alatt azt ta-
pasztaltuk, hogy idén nagyon sokan
kíváncsiak az IKSZ által képviselt ér-
tékrendre. A tábor alatt be is bizonyo-
sodott, hogy a fiatalokat valóban
érdekli a közélet és a fontos kérdések-
ben határozott véleményt képviselnek.
Külön köszönjük a részvételt a hatá-
ron túlról érkezett magyar szervezetek
képviselőinek, így a Via Nova ICS-
nek Felvidékről, a MIÉRT-nek, a
MINTA-nak valamint az Itthon Fiata-
lon Mozgalomnak Erdélyből.

A tábor egyértelműen legnagyobb
érdeklődésre szert tevő előadója
Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője
volt, aki teltházas előadása során elru-
gaszkodva a napi politikai csatározá-
soktól, a magyar helyzetet és a ránk

váró kihívásokat mutatta meg miköz-
ben rávilágított a kérdés európai és
nemzetközi összefüggéseire is. Vendé-
günk volt Dömötör Csaba, a YEPP
volt elnöke, jelenleg a Fidesz stratégiai
igazgatóhelyettese, aki az elkövetke-
zendő szűk egy év teendőiről, a kam-
pányra való felkészülésről beszélt.

A tavalyi, Gödön tartott gazdasági
témájú hétvége után nyári táborunkba

is elfogadta az IKSZ meghívását Ko-
vács Patrik, a Fiatal Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének elnöke, hogy
szélesebb hallgatóság előtt meséljen
szervezetük működéséről, pályázati
lehetőségekről és személyes, vállal-
kozásokkal, fiatal vállalkozókkal
kapcsolatos élményeiről. Megszóla-
lásában arra buzdította a fiatalokat,
hogy ne féljenek a saját lábukra állni.
Örömmel vettük, hogy olyan előadót

köszönthettünk személyében, aki
maga is tapasztalt vállalkozó, s aki a
FIVOSZ alapító elnökeként azért
dolgozik, hogy ambiciózus fiatalok-
nak támogatási lehetőségeket bizto-
sítson.

A szakmai és politikai programo-
kon túl idén nagy hangsúlyt kapott a
táborban a tartalmas kikapcsolódás és
a pihenés. A helyszín adottságait ki-

használva lehetett focizni, strandröp-
labdázni, valamint vízi sportokat űzni,
melyek közül az egyik legnagyobb
kuriózum – a nagy meleg ellenére is –
a sárkányhajózás volt. A vállalkozó
szellemű csapat a versenytávot kie-
melkedő idővel teljesítette, ahogyan a
labdajátékok részvevői is mindent
megtettek csapataik sikerességéért.
Azoknak pedig, akik nem a környék-
ről érkeztek, vagy kulturális, keresz-

tényi kikapcsolódásra vágytak,
ellátogathattak a Tihanyi Bencés
Apátságba. A programok este sem
értek véget, így Bihari Gellért tolmá-
csolásában Dumaszínház szórakoz-
tatta a tábor részvevőit, majd élő
zenével és táncházzal készültünk az
esti és nem egyszer reggelig tartó bu-
lira és karaoke-ra, melyet két nagy-
szerű DJ biztosított.

Rekordszámú résztvevő a nyári táborban

FORRÁS: IKSZ.NET

Az IKSZ is részt
vett a Szegedi 

Ifjúsági Napokon
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség szegedi szervezete is kép-
viseltette magát a Szegedi Ifjúsági
Napokon (augusztus 21–24) a poli-
tikai ifjúsági szervezetek között. Az
érdeklődőket nyereményjátékokkal
várták, amelynek keretében a to-
tónkat kitöltők között kisorsoltak
egy üveg pálinkát. A játékokon
kívül közéleti beszélgetéseket is tar-
tottak az érdeklődőkkel.

A szegedi szervezet elnöke, Kerekes
Balázs a szegedma.hu-nak elmondta,
nagyon pozitívak a benyomásaik, sok
fiatal kereste fel őket a SZIN ideje alatt.
Hozzátette, a szomszédságukban lévő
többi párt ifjúsági szervezetével is jó
kapcsolatot alakítottak ki a fesztivál
ideje alatt.

„Szerencsére semmilyen politikai
feszültséget nem tapasztaltunk. Talál-
koztunk néhány olyan fiatallal is, akik
több ifjúsági szervezet tevékenysége
iránt érdeklődtek. Többen támogatá-
sukról biztosítottak bennünket, s bár
itt nem végzünk tagfelvételt, de címet
cseréltünk azokkal, akik szeretnének
lépni az IKSZ-be” – mondta el Kere-
kes Balázs. Az IKSZ standjánál na-
ponta átlagosan százan fordultak meg,
köztük sok olyan is, aki eddig egyál-
talán nem volt tájékozott a közélet-
ben. Az IKSZ szegedi elnöke leszö-
gezte, nem a kampányolás a fő céljuk,
hanem az, hogy az érdeklődő fiatalsá-
got tájékoztassák.

FORRÁS: IKSZ.NET, SZEGEDMA.HU

Remek hangulat, verőfényes napsü-
tés és kellemes, bár az ideálisnál talán
kissé melegebb időjárás várta a szep-
tember 7-ei „Rúgd a labdát, Zeg!” el-
nevezésű focitorna résztvevőit és az
érdeklődőket a zalaegerszegi sport-
csarnok mögötti műfüves pályákon.

Ennek megfelelően a fővédnökök,
Kocsárdi Gergely és Bita József egy-
kori labdarúgók, valamint Vigh László
védnök, országgyűlési képviselő rövid
köszöntőjét követően elég szép számú,

egészen pontosan tizenegy csapatnyi
futballista mérte össze erejét a helyen-
ként kifejezetten szép megoldásokat,
formás támadásokat, bombagólokat és
bravúros védéseket hozó, mindvégig
sportszerű találkozókon.

Herold Barnabás főszervező, az If-
júsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség zalaegerszegi elnöke elmondta,
hogy elsősorban jó hangulatú tornát
szerettek volna szervezni minél több
fiatal részvételével, illetve szerették
volna tudatosítani a környékbeliekben
az IKSZ létezését is. Mivel véleménye

szerint mindkét célnak sikerült eleget
tenniük, komoly esély van rá, hogy ha-

marosan újabb futballtornát szervez-
nek. 

FORRÁS: IKSZ.NET

Jótékonysági focikupa Zalaegerszegen
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Állami gondozott gyerekek a csillebérci kalandpályán
A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon hatvan lakója látogatott el a csillebérci kalandpályára, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Karitatív Munkacsoportja
által szervezett jótékonysági akció keretében. Az állami gondozásban nevelkedő gyermekek számára a nyár kiemelkedő élményét jelentette a különleges program.

IKSZ-esek a riói katolikus ifjúsági világtalálkozón
„Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet.” – hangzott az idei katolikus ifjúsági világtalálkozó mottója, melynek ezúttal Rio de Janeiro adott ott-
hont. Az eseményen jelen volt az IKSZ két tagja is, Barcza Attila (Sopron) és Pretz Noémi (Budapest).

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) Karitatív Munka-
csoportja gyereknap előtt, május 24-én
rendezte meg az Első JUMP! – Jóté-
konysági Rock koncertet a Hétker Res-
tobar nevű szórakozóhelyen. A
rendezvény sikeres volt. A KONKRÉT
koncertje után hajnalig szórakoztatta a
közönséget Dj Louis és Dj Devil.

A koncert jelképes belépőinek árá-
ból százezer forint gyűlt össze, a szer-
vezők a teljes bevételt a bicskei
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon ja-

vára ajánlották fel. A gyerekek kíván-
ságának eleget téve a munkacsoport
tagjai a csillebérci kalandpályára vit-
ték el őket négy turnusban. Összesen

hatvanan vehettek részt a fél napos
programon, az utolsó csoport július
14-én jutott el az erdei akrobatikus él-
ményparkba.

A gyermekotthon lakói nagyon jól
érezték magukat Csillebércen, köny-
nyen teljesítették az olykor felnőttek-
nek is kihívást jelentő akadályokat. A
park dolgozói készségesen segítettek
a lelkes kis mászóknak.

A sikeres akció alatt a bicskei in-
tézmény és az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség Karitatív Mun-
kacsoportja között szoros kapcsolat
alakult ki. Ősszel a keresztényde-
mokrata fiatalok látogatnak el Bics-
kére, ahol közös bográcsozás ke-
retében töltenek el egy napot a lur-
kókkal.

FORRÁS: IKSZ.NET

Brazíliában először Sao Paulóba
utaztunk, ahol kilenc napot töltöttünk
és részt vettünk az egy hetes előtalál-
kozón. A magyar bencés atyák és a
helyi magyar közösség tagjai nagy
szeretettel fogadtak bennünket, szál-
lást biztosítottak számunkra, és min-
dent megtettek annak érdekében, hogy
felejthetetlen és tartalmas napokat tölt-
sünk el a közel húszmilliós metropo-
liszban.

Lehetőségünk nyílt arra is, hogy
betekinthessünk a brazil hitélet, vala-
mint a favelák – nyomornegyedek –
színes világába. A legszembetűnőbb
talán az egyes társadalmi rétegek kö-

zötti hatalmas különbség volt. A la-
kosság túlnyomó része mélyszegény-
ségben él: 5-6 fős családok élnek pár
négyzetméteren, sokaknak még cipőre
sem telik. Mindennek ellenére az volt
az érzésünk, hogy az emberek boldo-
gok. A brazilokból ugyanis sugárzik
az életöröm, a mások iránti szeretet,
rendkívül nyitottak és befogadóak.
Mindezt személyesen is megtapasz-
talhattam egyrészt a hivatalos előtalál-
kozó nyitó szentmiséjén, a Sagrada
Familia Katedrálisban, ahol hatalmas

ovációval fogadtak minden zarándo-
kot; másrészt a Szent József Plébá-

nián, ahol a helyi ifjúsági
közösség öt napon át szá-
mos vallási és kulturális
programot szervezett a
magyar és puerto rico-i
csoportnak. Fantasztikus
érzés volt részt venni az
európai hagyományoktól
eltérő, egyedülálló zenés-
táncos brazil szentmiséken
és szentségimádáson.

A nyüzsgő nagyvárost
magunk mögött hagyva jú-

lius 22-én tovább utaztunk Rio de Ja-
neiróba. A világtalálkozó hivatalos
programjai mellett termé-
szetesen jutott időnk arra
is, hogy megtekintsük Rio
fő nevezetességeit is. A Cu-
korsüveg-hegyről gyö-
nyörű kilátás tárult elénk,
lábunk előtt hevert az
egész város. Egyedi nö-
vény- és állatvilágával le-
nyűgöző látványt nyújtott
a város szívében elhelyez-
kedő botanikus kert, az
Atlanti-óceán partján több

k i l o -
m é t e r
h o s z -
szan elnyúló, fehér
homokkal borított
strandok (Copaca-
bana, Ipanema,
Leblon), a focira-
jongók számára
pedig kihagyhatat-
lan volt a Mara-
cana stadion.

Bár az esős, té-
lies időjárás miatt a
kilátást csak rövid
ideig élvezhettük,

az egyik legszebb élményem mégis az
volt, hogy feljutottam a Megváltó
Krisztus szoborhoz. A 30 méter
magas műalkotás lábánál állva az volt
az érzésem, hogy kitárt karjaival
Jézus Krisztus átöleli az egész vilá-
got. A másik meghatározó élményem
a Szentatyával való találkozás volt.
Több alkalommal is testközelből
láthattam Ferenc pápát, amikor a
központi rendezvények helyszínére
érkezve pár méterre előttünk haladt
el a nyitott pápamobillal. Végig mo-
solygott, integetett, és többeket
megáldott. Közvetlenségével egy
pillanat alatt a fiatalok szívébe lopta
magát az új egyházfő. Vasárnap dél-
előtt mintegy három millió fiatal je-

lenlétében mutatta be a Szentatya az
ünnepi záró szentmisét a Copaca-
bana strandon, ahol az evangélium
három kulcsszavával buzdította a 
fiatalokat: „menjetek”, „ne félje-
tek”, „szolgáljatok”.

Homíliáját pedig ezzel a fiatalok-
hoz intézett felhívással zárta: „Jézus
Krisztus, az egyház és a pápa számít
rátok. Mária, Jézus és mindannyiunk
Édesanyja oltalmazzon benneteket
gyöngédségével. Menjetek és tegye-
tek tanítvánnyá minden népet.”

FORRÁS: PRETZ NOÉMI, IKSZ.NET
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– Folytatás az 1. oldalról –

Kétségtelenül fönnáll az erkölcsi
kötelesség, hogy az ember gyó-
gyítsa és gyógyíttassa önmagát, de
e kötelezettséget a konkrét helyze-
tekhez kell mérni; tehát mérlegelni
kell, hogy a rendelkezésre álló gyó-
gyítási lehetőségek tárgyilagosan
arányban állnak-e a várható gyó-
gyulással. A rendkívüli vagy arány-
talan beavatkozásokról való
lemondás nem azonos az öngyilkos-
sággal vagy az eutanáziával; sokkal
inkább az emberi állapot elfogadása
a halál színe előtt. (vö. II. János Pál:
Evangelium Vitae 65) Szép példáját
adta ennek Boldog II. János Pál
pápa, amikor halálos betegen azt
kérte: „Hagyjatok elmenni!”

Magyarországon egyesek nemrég
útjára indítottak egy kezdeménye-
zést az eutanázia engedélyezésének
támogatására, amely – megfelelő
számú aláírás összegyűjtése esetén
– kötelezné az Országgyűlést a téma
napirendre tűzésére. 

A) Keresztény szemmel a kö-
vetkező alapelvekkel kell tisztában
lennünk az eutanázia témájával
kapcsolatban: 

Vannak Istentől kapott, egyete-
mes tiltó törvények, amelyek közül
egyik a „Ne ölj!” parancs a Mózes-
nek adott tízből. Az emberi élet tisz-
telete és védelme egyébként a
természettörvényből is fakad – amit
szintén a Teremtő oltott a teremtett
valóságba, amely eltörölhetetlen le-
nyomatként hordozza azt magában.
A II. Vatikáni Zsinat szerint „az em-
beri élet legfőbb szabálya az egye-
temes, objektív, örök isteni törvény”
(Dignitatis humanae 3), amely nem
változik és nem változtatható.

Boldog II. János Pál pápa így ír
erről a Veritatis Splendor kezdetű
erkölcstani enciklikájában:

„A természetes törvény tiltó pa-
rancsai egyetemesen érvényesek:
minden körülmények között, mindig
és mindenkire nézve kötelezőek.
Olyan tilalmakról van ugyanis szó,
melyek bizonyos cselekedetet egy-
szer s mindenkorra tiltanak, kivétel
nélkül, mert megtétele soha nem
egyeztethető össze a cselekvő sze-
mély akaratának jóságával,az isteni
életre szóló meghívásával és a fele-
baráttal való közösséggel. Senki
soha nem szegheti meg a mindenkit
mindenáron kötelező parancsokat,
és nem sértheti senkiben, főként ön-
magában a személyes méltóságot.

Az a tény, hogy csak a tiltó pa-
rancsok köteleznek mindig és min-
den körülmények között, nem

jelenti azt, hogy az erkölcsi életben
a tilalmak fontosabbak, mint a pozi-
tív parancsok, melyek a jó megtéte-
lére köteleznek. A magyarázat
inkább a következő: Isten és a fele-
barát szeretetének parancsa a maga
pozitív erejében nem ismer felső ha-
tárokat, de alsó határt igen, melyet
ha valaki átlép, sérti a parancsot.
Továbbá amit bizonyos körülmé-
nyek között kell megtenni, az a kö-
rülményektől függ, melyeket nem
lehet mind előre látni; ezzel szem-
ben vannak cselekedetek, melyek
soha semmiféle körülmények között

nem tekinthetők elfogadható válasz-
nak, ti. a személy méltóságának
megfelelőnek. Végezetül mindig le-
hetséges, hogy akár a kényszer, akár
más körülmények megakadályozzák
az embert, hogy jót tegyen; de soha
nem akadályozható meg az, hogy
bizonyos dolgokat ne tegyen meg,
főleg ha kész arra, hogy inkább
meghal, mint hogy rosszat tegyen.

Az Egyház mindig tanította,
hogy soha nem szabad tenni azt,
amit az Ó- és az Újszövetség tiltó
erkölcsi törvény formájában fogal-
mazott meg. Mint láttuk, maga
Jézus hangsúlyozta e tilalmak elé-
vülhetetlenségét: »Ha be akarsz

menni az életre, tartsd meg a paran-
csolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj,
ne lopj, ne szólj hamis tanúságot!«
(Mt 19,17-18)”. (VS 52)

Az Egyház tanítja, hogy „vannak
cselekedetek, melyek önmagukban,
függetlenül a körülményektől, tár-
gyuk alapján mindig súlyosan tiltot-
tak.” (Reconciliatio et paenitentia
apostoli buzdítás, 1984. XII. 2.)
Maga a II. Vatikáni Zsinat az emberi
személyt megillető tisztelettel kap-
csolatban bőséges példákat hoz az
ilyen cselekedetekre: „Minden, ami

az élet ellen irányul: a gyilkosság
bármilyen formája, a népirtás, az
abortusz, az eutanázia és a szándé-
kos öngyilkosság… szégyenletesek,
s miközben mérgezik az emberisé-
get, nem azokat mocskolják be, akik
elszenvedik, hanem azokat, akik
művelik és igen nagy mértékben
sértik a Teremtő dicsőségét.” (Gau-
dium et spes 27). 

A bensőleg rossz cselekedetek-
ről, nevezetesen a fogamzásgátló
módszerekről, melyekkel a házas-
társi aktust szándékosan terméket-
lenné teszik, boldogemlékű VI. Pál
pápa tanítja: „Igaz ugyan, hogy
néha szabad eltűrni a kisebb erköl-

csi rosszat egy nagyobb rossz elke-
rülése céljából, vagy hogy egy na-
gyobb jót előmozdítsunk, sohasem
szabad, még a legsúlyosabb okokból
sem rosszat tenni, hogy abból jó kö-
vetkezzék (vö. Róm 3,8); ti. olyat
akarni, ami bensőleg rendetlenség, s
ezért méltatlan az emberi személy-
hez, még akkor is, ha azért történik,
hogy egyes emberek, családok vagy
a társadalom javait mentse vagy elő-
mozdítsa."(Humanae Vitae 17)

Szent Ágoston írja: „Mivel már
maguk a cselekedetek bűnök, mint
pl. a lopás, a házasságtörés, a ká-
romlás és más hasonló cselekedetek,
ki merné állítani, hogy jó motívu-
mokkal hajtván végre őket, már nem
volnának bűnök, vagy ami még kép-
telenebb következtetés, hogy igazolt
bűnök volnának?" (Contra menda-
cium VII, 18.) Ezért egy tárgya
miatt bensőleg rossz cselekedetet a
körülmények vagy a szándék soha
nem tudna átalakítani „szubjektíve”
jó vagy megvédhető választássá. 

II. János Pál pápa szerint ezért
„vissza kell utasítani mint tévedést
azt a véleményt, mely szerint bizo-
nyos cselekedeteket vagy megfon-
tolt választásokat lehetetlen fajtájuk
– »tárgyuk« – szerint erkölcsileg ex
genere suo (eredendően) rossznak
minősíteni, függetlenül a szándék-
tól vagy előre látható következmé-
nyeiktől. Az emberi cselekvés
erkölcsiségének ezen racionális
meghatározása nélkül lehetetlen
volna egy objektív erkölcsi rend
megállapítása, s bármi olyan tör-
vény megfogalmazása, mely nem
ismer kivételt; ez pedig súlyosan
károsítaná az emberi testvériséget,
az ember igaz javát és az egyházi
közösséget is.” (VS 82)

B) Mindennek fényében most
nézzük meg, hogy miként vonat-
koztatható mindezen egyházi ta-
nítás az emberi életre, különösen
az eutanázia szempontjára: 

II. János Pál pápa az Evangelium
Vitae (Az Élet evangéliuma) kez-
detű enciklikájában – igen kemé-
nyen – így fogalmaz:

„A megfontolt döntés arról, hogy
egy ártatlan embert megfosszanak
az élettől, erkölcsi szempontból
soha nem engedhető meg, sem mint
cél, sem mint jó célra vezető eszköz.
Súlyos engedetlenség ugyanis az er-
kölcsi törvénnyel, sőt magával Is-
tennel szemben, aki szerzője és
oltalmazója az életnek; továbbá el-
lentmond az igazságosság és a sze-
retet alapvető erényeinek. Senki és
semmi nem hatalmazhat föl ártatlan
ember megölésére, legyen az embrió

Eutanázia: Lehet-e kegyes megoldás?

„Az eutanázia kísértése – 
ha már egy kiskaput 

megtalált – nem szűnik meg,
hanem erősödik. 

II. János Pál szerint 
az eutanázia választása 

akkor a legsúlyosabb bűn, 
amikor emberöléssé válik, 

mert olyan személlyel 
szemben követik el, 

aki semmiképpen 
sem kérte és semmi módon 

nem adta jelét, 
hogy elfogadja.”
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vagy magzat, kisgyermek vagy fel-
nőtt, öreg, gyógyíthatatlan beteg
vagy haldokló. Ezenfölül senki sem
kérhet ilyen gyilkos beavatkozást
sem önmaga, sem hozzátartozója
számára; és sem kifejezetten, sem
hallgatólagosan bele nem egyezhet.
Továbbá semmiféle tekintély sem
hajthatja végre vagy engedélyezheti
törvényesen.

Az élethez való jog tekintetében
minden ártatlan ember feltételek
nélkül egyenlő mindenki mással. Ez
az egyenlőség alapoz meg minden
hiteles társadalmi kapcsolatot, mely
ha valóban hiteles akar lenni, nem
alapozódhat másra, csak az igaz-
ságra és az igazságosságra, úgy,
hogy minden férfit és nőt személy-
nek ismer el és ilyenként oltalmaz,
és nem dolognak tekinti őket, ami
fölött intézkedni lehet. Az erkölcsi
törvénnyel szemben, amely tiltja az
ártatlan ember közvetlen megölését,
nincsenek kivételek és nincsenek ki-
váltságok senki számára. Ebből a
szempontból nincs különbség a
világ ura és a földkerekség legsze-
gényebb embere között: az erkölcsi
követelmények szempontjából vala-
mennyien föltétlenül egyenlőek va-
gyunk.” (EV 57)

A nagy pápa felhívja a figyelmet
a mai társadalom kettős – mintegy
tudathasadásos – szemléletére:
„Amikor eluralkodik a szemlélet,
hogy az élet csak addig jó, amíg él-
vezetet és jólétet hoz, akkor a szen-
vedés elviselhetetlen kudarcnak
tűnik, amitől mindenáron meg kell
szabadulni. A halált abszurdnak tart-
ják, ha olyan életet szakít hirtelen
félbe, amelyik még nyitott volt ér-
dekes tapasztalatokban gazdag jövő
felé; ezzel szemben „megkövetelt
szabadulás”, amikor a létet értel-
metlennek tartják, mert elmerült a
fájdalomban, s elháríthatatlanul
csak még súlyosabb szenvedések
várnak rá.

Továbbá, elutasítva az Istennel
való alapvető kapcsolatot, vagy
megfeledkezve róla, az ember úgy
gondolja, hogy önmaga számára ő a
kritérium és a norma, s úgy véli,
hogy a társadalomtól is megkövetel-
heti: biztosítsa számára a lehetősé-
get és módokat, hogy teljes
önrendelkezési joggal rendelkezzék
tulajdon élete fölött. Különösen a
fejlett országokban élő ember visel-
kedik így, mert erre érez indítást az
orvostudomány állandó fejlődéséből
és az egyre fejlettebb eljárásokból.

Az orvostudomány és az orvosi
gyakorlat a rendkívül fejlett gyógy-
szerek és műszerek jóvoltából ma
nemcsak olyan problémák megoldá-
sára s a fájdalom oly nagymértékű
enyhítésére képes, amire korábban
gondolni sem mertek, hanem a
végső stádiumban képesek fenntar-
tani az életet, képesek újjáéleszteni

hirtelen félbeszakadt alapfunkció-
kat, vagy beavatkozni szervátülte-
tési célokkal.

Ilyen körülmények között egyre
erősebb az eutanázia kísértése, azaz
a halál fölötti uralom azáltal, hogy
elősegítik, és így »édesen« vetnek
véget önmaguk vagy más életének.
Ami azonban első látásra logikus-
nak és humánusnak tűnik, valójá-
ban, ha a mélyére nézünk, abszurd
és embertelen. Itt a »halál kultúrájá-
nak«  egyik legriasztóbb jelensége
előtt állunk, mely elsősorban a jóléti
társadalmakban terjed: e társadal-
makat a hatékonysági gondolkodás
határozza meg, és elviselhetetlen te-
hernek érzik az egyre növekvő
számú öreget és beteget. Ezek a
gyengék gyakran elszigetelődnek a
szinte kizárólag a termelékenység
elve alapján szerveződő családtól és
társadalomtól, mely szerint egy
gyógyíthatatlanul gyenge életnek
nincs semmi értelme.” (EV 64)

Majd a pápa, szinte ex cathedra
formába öntve az Egyház tanítását
szenvedélyesen kijelenti:

„Ezen különbségtételek után,
összhangban Elődeim tanításával és
közösségben a katolikus Egyház
Püspökeivel megerősítem, hogy az
eutanázia Isten Törvényének súlyos
megsértése, mert egy emberi sze-
mély szándékos megölése, ami er-
kölcsileg elfogadhatatlan. E tanítás
a természetes erkölcsi törvényen és
a Szentíráson alapszik, az Egyház
Hagyománya továbbadta, és tanítja
a rendes és egyetemes Tanítóhiva-
tal.” (EV 66)

Az eutanázia ebben az értelem-
ben ugyanolyan rossz, mint az ön-
gyilkosság vagy a gyilkosság.
Megosztani valakivel öngyilkos
szándékát és segíteni őt az úgyneve-
zett „segített öngyilkosságban” (su-
icidium adiutum) azt jelenti, hogy
bűntárs, olykor fő cselekvő lesz az
ember egy olyan igazságtalan csele-
kedetben, melyet semmi módon
nem lehet igazolni, még akkor sem,
ha kérték. „Nem szabad – írja Szent
Ágoston meglepő aktualitással –
mást megölni: akkor sem, ha akarja,
akkor sem, ha kéri, s már nem ma-
radhat életben… és segítséget kér
ahhoz, hogy a lélek el tudjon sza-
kadni a testtől”. (Epistula 204, 205.)

Még ha az eutanázia nem is
abból ered, hogy valaki saját ké-
nyelme miatt nem gondoskodik a
szenvedő megsegítéséről, mégis
hamis jóságnak kell tekintetnünk,
sőt a jóság súlyos eltorzulásának,
mert az igazi könyörület megosztja
a másik szenvedését, és nem pusz-
títja el azt, akinek kínjait nem tudja
elviselni. Még romlottabb változata
az eutanáziának, ha olyanok teszik
– például szülők esetében –, akik-
nek türelemmel és szeretettel kellene

rokonuk mellett állniuk, vagy mint
az orvosok, akiknek hivatásuknál
fogva gyógyítaniuk kellene a beteget
legsúlyosabb, végső állapotában is. 

Az eutanázia kísértése – ha már
egy kiskaput megtalált – nem szűnik
meg, hanem erősödik. II. János Pál
szerint az eutanázia választása akkor
a legsúlyosabb bűn, amikor emberö-
léssé válik, mert olyan személlyel
szemben követik el, aki semmikép-
pen sem kérte és semmi módon nem
adta jelét, hogy elfogadja.

Végül az önkényesség és az igaz-
ságtalanság akkor éri a csúcsát, ami-
kor egyesek, orvosok vagy
törvényhozók maguknak követelik
annak meghatározását, hogy ki ma-
radjon életben és kinek kell meghal-
nia. Így az Édenkert kísértése merül
fel újra: olyan lenni, mint Isten
„tudván a jót és a rosszat” (vö. Ter
3,5). De csak Istennek van hatalma
életet adni és életet elvenni: „Én
ölök és én keltek életre” (MTörv
32,39; vö. 2Kir 5,7; 1Sám 2,6.).
Isten a maga hatalmát mindig és
egyedül bölcs és szeretetteljes terve
szerint érvényesíti. Amikor az
ember bitorolja ezt a hatalmat, os-
toba és önző logika szolgálatában
elkerülhetetlenül igazságtalanságot
és halált okoz. Így a gyengébbek
élete az erősebbek kezébe kerül; a
társadalomból kivész az igazságos-
ság iránti érzék, gyökerében kerül
veszélybe a kölcsönös bizalom,
mely a személyek közötti hiteles
kapcsolatok alapja. (vö. EV 66)

Az Egyház látszólagos és állító-
lagos szigorúsága és szívtelensége
mögött valójában az áll, hogy  „mint
Tanító fáradhatatlanul hirdeti az er-
kölcsi törvényt... Ennek a törvény-
nek az Egyház sem nem szerzője,
sem nem bírája. Engedelmeskedvén
Krisztus igazságának, kinek kép-
mása tükröződik az emberi személy
természetében és méltóságában, az
Egyház értelmezi az erkölcsi tör-
vényt és előterjeszti minden jóaka-
ratú embernek, nem hallgatván el,
hogy ez a törvény nem középszerű
kötelezettségekkel jár és igényli és
a tökéletességet." (Familiaris con-
sortio apostoli buzdítás 33.) 

Az Egyház nem tagadja meg az
igazság és az összetartozás elvét,
amiért nem hajlandó jónak mondani
a rosszat és rossznak a jót (vö. VS
102). „De ennek mindig társulnia
kell a türelemmel és a jósággal,
melyre maga az Úr adott példát az
emberekkel való érintkezésben. Ő,
aki nem ítélni, hanem üdvözíteni jött
(vö. Jn 3,17), kemény volt a rosszal,
de irgalmas a személlyel szemben.”
(HV 29)

II. János Pál XIII. Leót idézve
hívja fel a figyelmet arra, hogy ha

egy társadalomból hiányzik az er-
kölcsi törvény, akkor az elkerülhe-
tetlenül totalitarizmussá válik. Ez
figyelhető meg a mai dekadens
posztkeresztény nyugati társadal-
makban, és ettől óv meg bennünket
az eutanázia bárminemű engedélye-
zésének elutasítása:

„A totalitarizmus az objektív ér-
telemben vett igazság tagadásából
születik: ha nem létezik egy transz-
cendens igazság, melynek engedel-
meskedve az ember megtalálja a
maga teljes identitását, akkor nincs
semmi biztos elv, ami biztosítaná az
emberek közötti igazságos kapcso-
latokat. Nemzeti, csoport és osz-
tályérdekeik elkerülhetetlenül
szembeállítja egyik embert a másik-
kal. Ha nem ismernek el valami
transzcendens igazságot, akkor győz
a hatalom ereje, s mindenki arra tö-
rekszik, hogy a rendelkezésére álló
eszközökkel ráerőszakolja a má-
sikra a saját érdekeit vagy a saját
véleményét, tekintet nélkül a másik
jogaira. Az embert csak annyiban
veszik tekintetbe, amennyiben a ha-
talom növelésére eszközül szolgál.

A modern totalitarizmus gyökerét
tehát abban kell megjelölnünk, hogy
tagadja a láthatatlan Isten látható
képmásának, az emberi személynek
transzcendens méltóságát, aki ter-
mészete szerint senki által nem sért-
hető jogok alanya: nem sértheti sem
egyén, sem csoport, sem osztály,
sem nemzet, sem az állam. Egy tár-
sadalmi testület többsége sem sért-
heti a kisebbség jogait azzal, hogy
mellőzi, elnyomja, kizsákmányolja
vagy megsemmisítésére tör." (XIII.
Leó: Libertatis praestantissimum en-
ciklika, 1888. VI. 20.)

Ilyen értelemben a eutanáziát (és
vele az abortuszt) legalizáló társa-
dalmak döntésükkel – amellyel az
ember istenképiségét és ezzel mél-
tóságát relatív gondolkodással ta-
gadják – a totalitarizmus veszélyes
útjára léptek. Magyarországot ettől,
a relativizmus diktatúrájától, a halál
kultúrájától kell megmenteni. 

Mindezzel szemben mi a „jó halál
kegyelméért” imádkozva azt kérjük,
hogy szenvedéseinket tudjuk Krisz-
tusba, az értünk szenvedett Megvál-
tóba integrálni. Tudjunk Vele együtt
szenvedni, hogy az átélt kínok értel-
met nyerjenek, és azokat áldozatként
felajánlva embertársainkért és a
bűnök bocsánatára értelmesen és
emberhez méltóan felajánlhassuk.
Mert így nyer értelmet és válik em-
berhez méltóvá a szenvedés. A jó ke-
resztény halál nem a szenvedéstől
való szabadulás, hanem az általa
való megtisztulás, majd pedig a
megtisztult ember találkozása Te-
remtőjével és Megváltójával. 

Diósd, 2013. július 30.
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Olyan hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelő családpolitikára van szükség, amely segíti a biztonságos gyermeknevelést – jelentette ki július 25-én sajtó-
tájékoztatóján Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője. Ma Magyarországon évente mintegy 90 ezer gyermek születik és 130 ezer
ember hal meg, vagyis minden évben egy közepes méretű város lakossága tűnik el.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A gyermeknevelést segítő családpolitika nemzeti ügy

Harrach Péter hangsúlyozta: Európá-
ban igen rossz a népesedési helyzet,
ennek mélyén egyfajta értékválság hú-
zódik meg. Magyarországon pedig 1981
óta folyamatosan romlik a helyzet.

Kifejtette: ma Magyarországon
évente mintegy 90 ezer gyermek szü-
letik és 130 ezer ember hal meg, 
vagyis minden évben egy közepes mé-
retű város lakossága tűnik el. Évente
36 ezer a házasságkötések és 22 ezer a
válások száma - mondta, és a házas-
ságkötésekkel kapcsolatban megje-

gyezte: demográfiai szempontból ez a
legtermékenyebb, legtartósabb együt-
télési forma.

Harrach Péter hozzátette: jó hír vi-
szont, hogy az abortuszok száma fo-
lyamatosan csökken.    

A KDNP frakcióvezetője elmondta:
a háztartások egyharmada egy-, további
egyharmada pedig kétszemélyes, azaz
„nőtt a magányosok száma”. A helyzet
orvoslására a politikának egyetlen esz-
köze van: lehetőségeket kell teremteni
a biztonságos gyermeknevelésre. 

Harrach Péter emlékeztetett rá,
hogy az ezt a célt szolgáló családpoli-

tika alapjait 1998-ban lerakták, de a
későbbi szocialista kormányok lerom-
bolták. Újból felépített családpoliti-
kára van szükség, amely azonban csak
hosszú távon fejti ki hatását, ezért po-
litikai konszenzus kell, fel kell éb-
reszteni a baloldal felelősségét.

A KDNP alelnökének álláspontja
szerint az új családpolitika lényeges
eleme a pénzbeli támogatás. A legjobb
támogatási eszköz a családi adóked-
vezmény, és erről döntött most a kor-
mány. Hozzáfűzte: ezzel szemben áll
az a baloldali törekvés, hogy a segély-
szerű támogatásokat erősítsék, ami vi-

szont „a megélhetési gyermekválla-
lást” segíti.   

A politikus fontos eszköznek ne-
vezte a munka és a családi élet össze-
egyeztethetőségének segítését és a
lakástámogatást is. Emellett szemlé-
letváltozásra is szükség van a gyer-
mekvállalást illetően.

Harrach Péter felhívta a figyelmet
arra, hogy a cselekvés nem tűr halasz-
tást, egyes számítások szerint ha nem
változik a helyzet, a század végére
Magyarországon már csak öt millióan
fognak élni, és az egyharmaduk 65 év
feletti lesz.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A társadalom egésze a köznevelési törvény nyertese

Kifejtette: nőtt az esélyegyenlőség,
az állami fenntartásba vétellel az elma-
radott térségben lévő iskolák is lehető-
séget kapnak a színvonal emelésére.

A Nemzeti alaptantervnek (nat) kö-
szönhetően a gyermekek tudása egysé-
ges, átfogó és korszerű lesz – mondta,
majd kiemelte az erkölcstan- és hittan-
oktatás bevezetését, nevelésre gyakorolt
hatását.

Harrach Péter a nyerteseket sorolva
szólt még arról is, hogy sok családnak
jelentenek segítséget a délutáni foglal-
kozások, míg a pedagógusoknak a tör-

vény kiszámítható életpályát és szakmai
támogatást jelent a pedagógiai szabad-
ság megőrzése mellett.

Összességében a társadalom egésze
a törvény nyertese, hiszen tagjai egész-
ségesebbek lesznek, és visszaszorítha-
tóvá válnak a deviáns jelenségek.

Kitért továbbá arra, hogy nem történt
tömeges pedagógus-elbocsátás, amivel
sokan riogattak, és nem zártak be egyet-
len iskolát sem, megvan ugyanakkor a
lehetősége annak, hogy az előző kor-
mány alatt bezárt intézmények újrain-
duljanak.

Harrach Péter arról is beszélt, hogy a
tanévkezdés jó hangulatát „többszólamú

kórus” próbálja elrontani.
Ennek egyik szólamát az
örök pesszimisták szólaltat-
ják meg, míg a másikat az
ellenérdekeltek, akik között
ott lehetnek a megszünte-
tett „tankönyvbiznisz” kép-
viselői, a harmadik szólam
képviselői pedig az ideoló-
gusok, „akiknek feláll a
hátán a szőr, ha rendezett
világgal találkoznak.”

Michl József országgyűlési képviselő
kiemelte: újra megerősítették, hogy mi
az a minimális tudásszint, amit minden
iskolába járó gyermeknek el kell érnie.

A pedagógus-életpályával összefüg-
gésben arról szólt, hogy az idei tanévtől
indul a pedagógusok minősítési rend-
szere is, amelynek során a bértáblán fel-
sőbb fokozatba léphetnek. Az első

szakasz 2018-ban zárul, azok, akik most
a Pedagógus 1 fokozatba kerültek, eddig
biztosíthatják továbblépésüket.

Hozzátette: az új munkarendnek kö-
szönhetően az eddigi 28 órához képest
22-26 óra között lehet az az óraszám,
amit az iskolában töltenek a pedagógu-
sok a gyerekekkel, ez pedig azt jelenti,
hogy további pedagógusokra is szükség
lehet az intézményekben.

A politika csak a lehetőségeket teremtheti meg
A politika csak egy eszközzel rendelkezik, a lehetőségek megteremtésével, hogy akik szándékoznak gyermeket vállalni, megtehessék. Az eredményt ille-
tően nem merek jósolni. Minden lehet, de semmi nem biztos. A történelem arra tanít minket, hogy léteznek váratlan fordulatok. Egy biztos, nekünk meg
kell tenni minden tőlünk telhetőt – mondta a kdnp.hu-nak a demográfiai helyzettel és a családi adókedvezmény kiterjesztésével kapcsolatosan Harrach
Péter frakcióvezető.

FORRÁS: KDNP.HU

– Három évtizede folyamatosan
csökken a magyar népesség. Hogyan
lehet ezt a folyamatot megfordítani
és – nem mellesleg – mennyi idő kell
ahhoz, hogy eredményeket lássunk?

– Valóban 81-ben érte el a szüle-
tésszám csökkenése azt a mértéket,
amikor a halálozási szám alá ment, de
a csökkenés jóval előbb kezdődött.
Ma a folyamatot gyorsítja az a szem-
léletváltás, ami a nők egy részénél a
gyermektelen életforma kifejezett
szándékát, másoknál a karrierépítés
elsőbbségét, vagy az elköteleződéstől
való félelmet eredményezi. A politika
csak egy eszközzel rendelkezik, a le-

hetőségek megte-
remtésével, hogy
akik szándékoznak
gyermeket vállalni,
megtehessék. Az
eredményt illetően
nem merek jósolni.
Minden lehet, de
semmi nem biztos. A
történelem arra tanít
minket, hogy léteznek váratlan for-
dulatok. Egy biztos, nekünk meg kell
tenni minden tőlünk telhetőt.

– Tegnapi sajtótájékoztatóján
Huntingtont idézte, miszerint kul-
turális váltás szükséges a nyugati ci-
vilizációban ahhoz, hogy a

népesedési trend
megforduljon, és ne
vezessen el egy meg-
fordíthatatlan álla-
potig. Melyek ennek
a „kulturális mutáci-
ónak” az ismérvei?

Szemlélet- és élet-
formaváltás. Életpárti-
ság, gyermekszeretet,

önzetlenség, bátor elköteleződés, biza-
lom a Gondviselésben és a társamban.

– A kormány legutóbbi dönté-
sében megvalósult a KDNP családi
adókedvezmény kiterjesztésére
irányuló kezdeményezése. Van-e
még tervük a kereszténydemok-

ratáknak, amivel a családokat,
ezzel együtt Magyarország de-
mográfiai gondjainak megoldását
segítenék?

– Minden eddigi intézkedésben
benne voltunk, de természetesen van
saját családpolitikai programunk. Ez
tetten érhető a kereszténydemokrata
vezetésű államtitkárságok működé-
sében, a szövetségen belüli kezde-
ményezéseinkben és a terveinkben.
Néhány példa: maga a családi adó-
zás gondolata, a munkahelyvédelmi
akcióterv családi vonatkozásai, csa-
ládi csődvédelem, demográfiai és
életvédelmi munkacsoport... Magam
szorgalmazom a fiatal házasok szá-
mára a bérlakásépítést.

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a gyermekek, a pedagógusok, a
családok és a társadalom egésze nyertesei a köznevelési törvénynek. Ezt
Harrach Péter frakcióvezető mondta szeptember 4-ei sajtótájékoztatóján.
A kormánypárti politikus rámutatott: a köznevelési törvény rendet teremt
az iskolák életében, és a változások nyertesei a gyermekek.
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A kabinet szándékai szerint egy
olyan oktatási rendszert hoz létre,
amely nem konzerválja a társadalmi
csoportok közötti szakadékokat, hanem
minden gyermeknek, éljen bárhol az
országban, esélyt ad a tanulásra és így
az előrejutásra – mondta, kiemelve:
ezért fontos, hogy minden általános is-
kolás ingyen juthasson hozzá a tan-
könyveihez. Első lépésként a mostani
tanévben az elsősök és a rászorulók
kapják ingyen a könyveket – közölte.

Orbán Viktor szólt arról is: Magyar-
ország eljutott oda, hogy beléphet a
bérek és fizetések ésszerű, gazdasági-
lag megalapozott emelésének korsza-
kába. Elsőként az egészségügyi
dolgozók, most pedig – a parlament
minapi döntésével – a pedagógusok
bérét emelték – emlékeztetett, úgy fo-
galmazva, hogy ez egy folyamat kez-
dete, amelynek célja, hogy a magyar
fizetések minden területen fokozatosan

közelítsenek az európai bérekhez. Sza-
vai szerint az új pedagógus-előmeneteli
rendszer kiszámítható, biztos jövőképet
ad a tanároknak.

A kormány 2010-ben határozott arról
– idézte fel –, hogy újragondolja az or-
szág egész oktatási rendszerét, mert nem
tartotta helyesnek azt a korábbi gyakor-
latot, amely puszta gyermekmegőrzővé
változtatta az iskolákat, és nem volt ért-
hető az sem, hogy tanítási napokon, kora
délután mit keresnek az utcákon általá-
nos iskolás diákok. Az sem volt helyes,
hogy az iskolák olyan intézményekké
váltak, ahol a nevelés háttérbe szorult –
mondta a miniszterelnök.

Utóbbival kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a neveléshez hozzátarto-
zik a napi rendszerességgel végzett
testmozgás is, ezért vezették be a min-
dennapos testnevelést. Kitért az erköl-
csi nevelés fontosságára is, elke-
rülhetetlennek nevezve a világban való
tájékozódáshoz a hit- és erkölcstan be-
vezetését, mert – mint fogalmazott –

olyan polgárokat szeretnének nevelni,
akik „egy szilárd értékrendszer talaján
állva különbséget tudnak tenni jó és
rossz között”.

Az iskolák működtetésének állami
átvételéről szólva Orbán Viktor arra
hívta fel a figyelmet, hogy ezzel foko-
zatosan az ország minden szegletében
azonos színvonalú oktatást kaphatnak
majd a gyermekek.

A törökbálinti beruházást úgy jelle-
mezte, hogy ilyen nagyságrendű isko-
laépítés talán sehol sem valósult meg
Magyarországon a rendszerváltás óta.
Ez Törökbálint és egyben az ország si-
kere is – mondta a kormányfő, aki
egyúttal közölte, ha a kormány 2014
után is folytathatja munkáját, a Pest
megyei településen élők számíthatnak
arra, hogy az új sportpálya is megépül.   

Az ünnepségen Aradszki András,
KDNP-s országgyűlési képviselő
arról beszélt, hogy az új iskola min-
den diák és egész Törökbálint javát
szolgálja majd.

Magyarország ma már képes fejleszteni iskoláit
Magyarország ma már képes arra, hogy fejlessze iskoláit, oktatási rendszerét, és eljutott oda is, hogy beléphet a
béremelések korszakába – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 2-án a törökbálinti Bálint Már-
ton Általános Iskola és Középiskola, valamint sportközpont új épületének avató ünnepségén, az új tanév első nap-
ján. A kormányfő hangsúlyozta: 2010 májusa óta 359 iskolában indult iskolafejlesztési program.

A köznevelés felelősségre, minő-
ségre és bizalomra épül – jelentette ki
az emberi erőforrások minisztere
Debrecenben, a nemzeti tanévnyitón.
Balog Zoltán egyidejűleg kérte a po-
litika szereplőit, hogy ne rongálják a
bizalmat a köznevelésben, a pedagó-
gusokat pedig arra kérte, hogy ne en-
gedjék beszivárogni az iskolákba az
ellenállást.

Az emberi erőforrások minisztere
tanévnyitó beszédében rámutatott:
bízni kell a tanárban, s a tanárnak is
bíznia kell a diákban, a nevelés
ugyanis nem egyenlő a szolgáltatás-
sal, hanem a család és az iskola közös
felelőssége. Balog Zoltán hangsú-
lyozta az állam, a kormány, a minisz-
térium, a tankerületi irányítás fele-
lősségét, utalva a bekövetkezett vál-
tozásokra, ami – mint hangsúlyozta –
végképp nem megy bizalom nélkül.

Hozzátette: azért változtatunk,
hogy jobb legyen, nem a költségve-
tésnek, nem a minisztériumnak,
hanem az iskolának, s ezen belül a
gyerekeknek és az országnak. A vál-
toztatásoktól azt is várják, hogy a pe-
dagógus teljesítménye ne magánügy
legyen, elismerése ne függjön a jó

kapcsolatoktól, jelenjen meg nyíltan
az iskolában a szakmai érték. A tár-
cavezető szerint ez a tanév a lehető-
ségek tanéve lesz.

Balog Zoltán a mindennapi testne-
velés, valamint a hit- és erkölcstan
bevezetésére utalva rámutatott: a
testi-, a lelki- és a szellemi erő jelen-
létének kell jellemeznie a XXI. szá-
zadi iskolát.

„Ez lesz az 1018-ik magyaror-
szági tanév, ám ha sokadik is, igazi
megújulást hozó, mert változások
sora jellemzi, (...) amelyek java része
most, 2013 szeptember 1-jétől gyö-
keresen más, jobb megvilágításba he-
lyezi rövidesen a tanügyet” – hang-
súlyozta Hoffmann Rózsa.

A köznevelési államtitkár a meg-
újulást hozó változások közül egye-

bek mellett az új nemzeti
alaptantervet, az újrain-
duló szaktanácsadói
rendszert és tanfelügye-
letet, az intézmények ál-
lami fenntartásba vételét,
és a jelentős, minden pe-
dagógusra kiterjedő, öt
számjegyű, értékét meg-
őrző béremeléssel kísért
pedagógus életpálya mo-
dell bevezetését nevezte
meg. Hozzátette: az igaz-

gatók kinevezésének miniszteri szintre
emelése a tanártársadalom egészének
korábbinál sokkal nagyobb megbecsü-
lését szimbolizálja, akárcsak a felálló
Nemzeti Pedagógus Kar.

A mi nevelési elgondolásunk leg-
inkább ebben különbözik több XX-
XXI. századitól: „csak a szeretetből
táplálkozó, az egyén és a közösségek
javát egyaránt szolgáló pedagógiának
van jövője" – fogalmazta meg üzene-
tét Hoffmann Rózsa megjegyezve: az
ilyen pedagógiának az erkölcs, a tár-
sadalmi együttélés normáinak a meg-
ismerése, tudatosítása és gyakorlása
alkotja az alapszövetét. Ezért kezdik
el az új tanévben az erkölcstan illetve
alternatívájaként a hit- és erkölcstan
tanítását.

Az új tanév igazi megújulást hoz

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Korrupció-megelőzési 
tréningek indulnak

Korrupció-megelőzési és etikai trénin-
geket tartanak nyolcszáz közigazgatási
vezető és 8500 kormánytisztviselő ré-
szére az elkövetkező hónapokban –
mondta el Rétvári Bence az antikor-
rupciós civil munkacsoport ülése után
augusztus 6-án az MTI-nek. A köz-
igazgatási tárca parlamenti államtit-
kára közölte: a program indulása előtt
a civilek tesztelhetik a képzést, az itt ki-
alakított véleményeket a szervezők a
későbbiekben figyelembe veszik.

A próbatréning célja, hogy a résztve-
vők megismerjék az integritás alapfogal-
mait, valamint a kapcsolódó etikai
megközelítéseket. A résztvevők a tréning
segítségével könnyebben felismerik és
megértik azokat a szituációkat, amelyek
az egyén, a szervezet és társadalom in-
tegritását veszélyeztetik. Ilyenek lehet-
nek például korrupciós kockázatok,
ügyek, folyamatok átláthatatlansága, mo-
rális problémák, konfliktusok. Az inter-
aktív foglalkozások során érdekes
esettanulmányok, elgondolkoztató etikai
kérdések, dilemmák beiktatásával és
közös feldolgozásával segítik elő a meg-
értést – fejtette ki. A civilek kérését a
KIM elfogadta, ezért a minisztérium to-
vábbi egy napot biztosít a képzésen tör-
ténő részvételre – jelezte.

A megbeszélésen a minisztérium
szakemberei ismertették a Nyílt Kor-
mányzati Együttműködés (OGP) magyar
akciótervében foglalt vállalások teljesíté-
sének jelenlegi állását. Mint kiemelték:
már teljesültek többek között az integri-
tásirányítási rendszer bevezetéséről, az
integritás témájú képzések nyújtásáról,
valamint az etikai kódexek elfogadásáról
szóló vállalások is. Folyamatban van a
költségvetési adatok közzétételének javí-
tásáról, valamint a köztulajdon hasznosí-
tásának nyilvánosságáról szóló vállalások
teljesülése is – jelezte Rétvári Bence.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a
minisztérium beszámolt a korrupció
megelőzés területén különös felelősséget
viselő szervezetek eddigi tevékenységé-
ről. Ezek közé sorolható például az in-
tegritás tanácsadói képzésen, témához
kapcsolódó hasonló konferenciákon való
részvétel, az Országos Bírósági Hivatal
által létrehozott bírósági integritás mun-
kacsoport, valamint az Állami Számve-
vőszék által kezdeményezett Integritást
Támogatók Körének létrehozása.

Rétvári Bence tájékoztatása szerint a
résztvevők átbeszélték az ENSZ Kor-
rupció Elleni Egyezménye (UNCAC)
végrehajtását ellenőrző bizottság ma-
gyarországi munkáját.

A KIM ismertette, hogy a Panaszok-
ról és közérdekű bejelentésekről szóló
törvényjavaslat előkészítésére folyamat-
ban van. Hamarosan megkezdik az in-
formatikai rendszer tervezését – mondta
az államtitkár.

FORRÁS: KDNP. HU, MTIU

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ez lesz az 1018-ik magyarországi tanév, ám ha sokadik is, igazi megújulást hozó, mert változások sora jellemzi,
(...) amelyek java része most, 2013 szeptember 1-jétől gyökeresen más, jobb megvilágításba helyezi rövidesen a tan-
ügyet  – hangsúlyozta Hoffmann Rózsa szeptember 1-jén a nemzeti tanévnyitón. Balog Zoltán ugyanitt arra kérte
a politika szereplőit, hogy ne rongálják a bizalmat a köznevelésben, a pedagógusokat pedig arra, hogy ne enged-
jék beszivárogni az iskolákba az ellenállást.



AZÁNK
10

„Ha a teremtés útját járod, s nem a tagadásét, jó úton jársz!”

„Ha a teremtés útját járod, s nem a ta-
gadásét, jó úton jársz!” – ezzel a gróf
Széchenyi Istvántól vett gondolattal kö-
szöntötte Latorcai János az ünnepségen
megjelenteket. 

Az Országgyűlés alelnöke hangsú-
lyozta, az esemény a magyar innováció,
leleményesség, a minőségi magyar
munka ünnepe, amelyet az Ország Há-
zában tartanak, „abban az épületben,
amely a megépítése során alkalmazott
újszerű megoldásokkal ma is mindenkit
elkápráztat, ami emlékeztet a magyar ta-
lálékonyságra, vagy, ahogy ma monda-
nánk az innovációra és a kitartó munka
megérdemelt gyümölcsére”. Hozzátette:
„.az Országház épülete egyaránt arra fi-
gyelmeztet, a legjobb ötlet és a rendkí-
vüli találékonyság is csak szorgalmas és
kitartó munkával valósulhat meg”. La-
torcai János szerint a mai kiélezett gaz-
dasági versenyben sokszor még ez sem
elegendő, idézte Gábor Dénest, aki né-
hány évtizede ekként határozta meg az
innovációt: „Az innováció több, mint
pusztán egy eredményes kutatási és fej-
lesztési tevékenység. Sikeres innováció-
nak csak az a kutatási és fejlesztési
eredmény tekinthető, amely megvalósul

és hasznot hajt megvalósítói, felhaszná-
lói és alkalmazói részére.”

Az Országgyűlés alelnöke elmondta,
manapság ebből a gondolatból sokan
csak a „hasznot hajt a megvalósítói szá-
mára” frázist ragadják ki és igyekeznek
megfeledkezni arról, hogy a valódi in-
nováció lényege nemcsak a megtérülés
és a haszon, hanem egy olyan újítás
megvalósítása, elterjesztése, melynek
következtében világunk előre halad,
azaz javul az ember, az emberiség élet-
minősége.  

„De mindez kevés lehet akkor, ha
gyengélkedik a gazdaság, ha kicsi a
hazai felvevőpiac, vagy éppen az állam
lehetőségei korlátozottak a fejlődéshez
szükséges feltételek biztosítására” – je-
lentette ki, hozzátéve: A magyar kor-
mány időben felismerte ezt a kihívást, és
kiemelkedően fontos feladatának tartja
azoknak a Magyarországon termelő és
adózó vállalkozásoknak a támogatását,
amelyek elkötelezettek a munkahelyte-
remtés és az innováció mellett. 

Latorcai János emlékeztetett, hogy a
2008 őszén kezdődő válságot még nem
tudta kiheverni Európa, de azok az or-
szágok, köztük Magyarország is, ame-
lyek képesek voltak szokatlan, néha akár
meglepőnek is mondható lépések meg-

tételére, kezdenek kilábalni a válságból.
A csökkenő államadósság, a növekvő
foglalkoztatottság, az ugyancsak nö-
vekvő bérek és juttatások mutatják,
hogy a magyar modell megfelelt a vára-
kozásoknak, növekedési pályára állt a
hazai gazdaság. Mind az OECD, mind
a JP Morgan szakértői előrejelzésükben
a hazai gazdaság növekedését jelzik
mind az idei, mind a 2014-es eszten-
dőre. A Merrill Lynch szerint pedig jö-
vőre akár 2,6 százalékkal is nőhet a
magyar GDP.  

„Ez az előre jelzett bővülés jó rész-
ben a „Keleti nyitás gazdaságpolitikájá-
nak köszönhető, de természetesen
szerepe van a „Nyugati maradás” kon-
cepciójának is” – jelentette ki a keresz-
ténydemokrata politikus, hozzátéve:
Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Ter-
mék Nagydíj iránt kimagasló érdeklő-
dés volt tapasztalható, mind a pályázók,
mind a díjazott pályázatok számát ille-
tően is.   

Latorcai János kiemelte: Idén a gaz-
daság legszélesebb palettáját felölelő 24

témakörben lehetett pályázni. A jól is-
mert pályázati főcsoportok mellett szá-
mos új kategóriában indulhattak az
elismerésre vágyók. A 78 odaítélt Ma-
gyar Termék Nagydíj példázza, hogy
hazánk és a magyar gazdaság valóban
jobban teljesít. 

„Öröm, hogy a mennyiség nem ment
a minőség rovására, s az idei se-
regszemle díjazottai továbbra is a ko-
rábbi években megszokott magas
színvonalat képviselik” – mondta, külön
örömét fejezve ki, hogy az előző évek
stagnálását követően ebben az évben a
legnépesebb pályázati csoportot az épí-
tési termékek alkották. A díjazott pálya-
munkák magas színvonala jelzi, hogy
ebben az ágazatban is sikerült kimoz-
dulni a holtpontról. 

Az Országgyűlés alelnöke beszéde
végén bejelentette, hogy a Magyar Ter-
mék Nagydíj pályázati rendszere az
idén már az ország határait is átlépte.
„A Kiírók Tanácsa életre hívta a Régiók
Díja Különdíjat, melyet az a Kárpát-
medencei régióban tevékenykedő, kül-
honi vállalkozás nyerhette el, mely
leginkább elkötelezett a kiváló minő-
ség, a hagyományok tisztelete, a kör-
nyezet védelme és a magyarság-tudat
eszméje iránt” – hangsúlyozta Latorcai
János, hozzátéve, hogy tizenöt sikeres
év után Kövér László, az Országgyűlés
elnöke különdíjat alapított, amit ezen a
napon adnak át.

FORRÁS: KDNP.HU,  MTI

Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a KDNP
Országos Választmányának elnöke is beszédet mondott augusztus 4-én
az Országházban, ahol átadták az idei Magyar Termék Nagydíjakat.

Átadták a Külhoni Magyarságért Díjakat

Semjén Zsolt elmondta, Szent Ist-
ván a kereszténység fundamentumára
építette fel a magyar államot, a többé-
kevésbé szétesőben lévő törzsi terü-
letből szervezett államot, „közjogi
abroncsot adott a magyarságnak”.
Ennek kapcsán megjegyezte, hogy ma
is feladat a nemzet közjogi egyesítése.
Az egyszerűsített honosítással kap-
csolatban hangsúlyozta, decemberre
az esküt tett külhoni magyar állam-
polgárok száma eléri az ötszázezret.

A Külhoni Magyarságért Díjat a
határokon túl élő magyar közösségek
érdekében a közéletben, az oktatás-
ban, a kultúrában, az egyházi életben,
a tudományban, a tömegtájékoztatás-
ban, a gazdasági önszerveződésben ki-
emelkedő tevékenységet végző
személyek és szervezetek kaphatják
meg.    

Az idén Kárpátaljáról megkapta az
elismerést a derceni Gyöngyösbokréta
népi együttes. Erdélyből három szer-
vezet részesült a díjban. Az ottani ma-

gyar családokért hivatalosan 2005 óta,
kismamaklubjával pedig 1999-től te-
vékenykedő Életfa családsegítő egye-
sület, az Erdély fenntartható fej-
lődéséért, kulturális örökségének és

erőforrásainak feltárásáért kilenc éve
megalakult Élő Erdély Egyesület és a
Kriza János Néprajzi Társaság, amely
az erdélyi és moldvai magyar közös-
ségek néprajzi jelentőségű tárgyi em-

lékeinek gyűjtésével és feldolgozásá-
val foglalkozik. 

A több évtizedes múltra visszate-
kintő vajdasági Jó Pajtás gyermekla-
pot anyanyelvápolásért, az iskolán

kívüli kulturális ismeretanyag közve-
títéséért részesítették a díjban. A csel-
lóművész Koffán Tamás több mint
három évtizedes, az erdélyi magyar-
ság életét megörökítő fényképészi

munkásságával érdemelte ki a Kül-
honi Magyarságért Díjat. 

A felvidéki irodalmi élet és a csalló-
közi helytörténet meghatározó alakja,
Koncsol László szerkesztő, író, költő,
műfordító, helytörténész is az idei díja-
zottak között szerepelt. Szlovéniából a
zalai népdalokat autentikusan tolmácsoló
Muravidéki Nótázók héttagú csoportja
részesült az elismerésben, hagyomány-
őrző és közösségszervező szerepéért. 

A fél évszázada újjáalakult vajda-
sági Paulinum Püspökségi Klasszikus
Gimnázium és Szeminárium is az idei
kitüntetettek egyike. 

Az 1929 óta működő Torontói Első
Magyar Református Egyház a kanadai
nagyvárosban és a környéken élő ma-
gyarság életének fontos központja, a
második világháború után, az 1956-
ban, majd a kommunista Romániából
emigrálók felkarolója. Az elismerést
kapott egyház mostanában a magyar ál-
lampolgársági eskük helyszíne is, és az
utóbbi időben a kitelepülő romákat is
segíti, például nyelvtanulási lehetősé-
get nyújtva nekik.

Tíz szervezet képviselője, illetve személyiség vehette át a Külhoni Magyarságért Díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől, a KDNP elnökétől és
Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkártól a Magyarság Házában tartott ünnepségen augusztus 20-án. Semjén Zsolt köszöntő beszédé-
ben az 1995-ben, a Hazai Kisebbségekért Díj mellett alapított, a kormányfő által odaítélt elismerésről szólva elmondta: azt azok kapják, akik helyi kö-
zösségüket szolgálva sokat tettek az egyetemes magyarság megmaradásáért.  

FORRÁS: KDNP.HU,  MTI
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Boross Péter korábbi miniszterelnököt köszöntötték egykori és jelen-
legi kormánytagok, pályatársak és barátok 85. születésnapján 
augusztus 6-án a budapesti Gellért Szállóban. Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a KDNP elnöke – aki a kormány nevében tolmá-
csolta jókívánságait – a Gellért Szállóban megtartott köszöntésen úgy
fogalmazott: Boross Péter a jobbközép számára történelmi igazodási
pont, a politikai bölcsesség példaképe.

Kiemelte a korábbi miniszterelnök fegyelmezettségét, határozottságát,
keresztény-jobbközép alapállását, hazája iránti elkötelezettségét. Azt
mondta, Boross Péter beírta nevét a magyar történelembe professzionális
belügyminiszterként és Antall József utódaként.

Politizálását nemcsak az adott pillanatban való mérlegelés, hanem tör-
ténelmi távlat jellemzi - állapította meg.

Semjén Zsolt szerint Boross Péter politikai karakterét az adja, hogy
egyaránt árulónak tartja a vörös és a barna diktatúrát. Felidézve a korábbi
kormányfő érvelését a kettős állampolgárság mellett jelezte: a kérelmek
száma megközelíti az 500 ezret és az eskütételek száma év végére eléri a
félmilliót.

Pintér Sándor belügyminiszter az ünnepelt politikai pályáját és bel-
ügyminiszteri tevékenységét idézte fel. Kiemelte: stratégiáját érvekkel tá-
masztotta alá, tárgyi tudása megalapozott volt. A belügyi tárcánál rendet
teremtett és rend lett a közbiztonság területén is – mondta.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választ-
mányának elnöke az egykori Boross-kabinet tagjai nevében kiemelte,
hogy megvolt és mindmáig megvan az a képessége, amely a magyarság
megmaradását biztosította évszázadokon át: tanúságtétel a nemzetben, a
szabadságban és a szeretetben. Felidézte Boross Péter '56-os szerepválla-
lását, a rendszerváltás éveit és azt mondta: gondolkodását, érzelmi világát
a történelem hatotta át. Képes volt felvállalni és keresztülvinni döntéseit,
de mindig törekedett a kompromisszumra is – fogalmazott a KDNP-s po-
litikus.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök határozott, egyenes
emberként jellemezte Boross Pétert, akinek emellett az empátia és a ter-
mészetesség is sajátja. Úgy képviselte a közös értékeket, hogy a bigott-
ságnak, álszentségnek még a gondolata sem merül fel – tette hozzá.

Az ünnepségen jelen volt Mádl Dalma, Mádl Ferenc néhai államfő öz-
vegye, Antall József özvegye, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
Stumpf István alkotmánybíró, L. Simon László, az Országgyűlés kultu-
rális bizottságának fideszes elnöke.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Boross Péter volt kormányfőt
köszöntötték 85. születésnapján A gyermek vállalása érték és nem megváltoztatni, hanem védeni kell a családjog

fogalmát és a család intézményét – hangsúlyozta Rétvári Bence, a KDNP alel-
nöke a Családbarát-e a magyar társadalom? címmel rendezett konferencián. A
közigazgatási tárca parlamenti államtitkára a Családháló.hu és a Három ki-
rályfi, három királylány mozgalom közös rendezvényén kiemelte: egy kormány
sok intézkedést hozhat számos területen, de a családpolitika esetében az auto-
matizmusok kevéssé működnek.

„Nem egy automatáról van szó, hogy
bedobok 200 forintot és kijön egy túró
rudi” – fogalmazott az államtitkár. Fel-
idézte a legutóbbi népszámlálást, és azt
mondta: továbbra is azt látni, hogy a ma-
gyar családbarát társadalom. Az államnak
ott van feladata, hogy a családok vállalják
a korábban tervezett még egy gyermeket,
és ennek se anyagi, se más akadálya ne le-
gyen – mutatott rá kereszténydemokrata
politikus.

Rétvári Bence előadásában a család-
ügyi sarkalatos törvényt is idézte, amely
szerint a család létrejötte megelőzte az ál-
lamét. Ez egyfajta alázatra kell, hogy ösz-
tönözze a jogalkotókat is – állapította meg,
hozzátéve: a családok a természetjog alap-
ján létrejött nagyon régi tényezői a társa-
dalomnak.

Kijelentette: nem megváltoztatni, hanem
védeni, és támogatni kell a családjog fogal-
mát és a család intézményét, megjegyezve:
a fokozott szuverenitást jeleníti meg a csa-
ládi adózás rendszere is, aminek keretében
nem támogatást kapnak a családok, hanem
az a jövedelem, amit a gyermekek nevelé-
sére fordítanak, adórendszeren kívüli jöve-
delemnek számít.

Kitért még a munkahelyvédelmi akció-
tervben a visszatérő kismamák után járó já-
rulékkedvezményre, valamint arra is, hogy
a gyermekek elhelyezését segítendő 200 új
bölcsőde épült 27 milliárd forintból, 6200
férőhellyel.

Biztatónak nevezte a 2011 és 2012-es
évben a megszületett gyermekek számának
növekedését.

A család, a gyermek vállalása érték, és
az eddigi intézkedésekkel azt kívánják kife-
jezni, hogy nem kell szegénységet vállalnia
annak, aki gyermeket vállal – hangsúlyozta
Rétvári Bence, aki még fontosabbnak ne-
vezte a közgondolkodás alakítását.

Németh Zsolt, a Központi Statisztikai Hi-
vatal társadalomstatisztikai elnökhelyettese
ismertetve a népszámlálási adatokat arról be-
szélt, hogy 260 687 ezer fővel csökkent a né-
pesség a tíz évvel korábbihoz képest, és 9,93
millió volt 2011. október 1-jén. Ez nagyjá-
ból az 1960-as adatoknak felel meg.

Kiemelte: 1980-as népszámláláskor volt
a népesség a csúcson, és 1981-től kezdő-
dött meg a fogyás. A népesség nagymér-
tékben az ország középső részére, kisebb
mértékben a nyugati területekre koncent-
rálódott. 2011-ben 110 fő jutott egy négy-
zetkilométerre. Csaknem 250 ezerrel
kevesebb a gyermekkorú, mint az előző
népszámláláskor, ezen belül 171 ezerrel
kevesebb a 15-39 éves, és csaknem 250
ezerrel több az időskorú – sorolta, kie-
melve: aggasztó tendencia a társadalom

elöregedése. Az ország minden tizedik la-
kosa 70 éves vagy idősebb.

Kitért arra: a 15-49 éves korú, szülőké-
pes nők száma 1980 és 2011 között folya-
matosan csökken, és egyre kevesebb
gyermeket hoznak világra. Ez a folyamat
olyan messzire jutott, hogy a változtatásra
kevés az esély. Ezen nők 39 százaléka élt
házasságban 2011-ben, ugyanakkor 100
házas nő 179 gyermeket szült, míg 100
élettársi kapcsolatban élő csak 120-at –
mondta. Csak minden ötödik családban volt
két gyermek, és egyre inkább kitolódik az
első gyermek vállalása.

Szólt arról is, hogy a 30 év alatti férfiak
95 százaléka, a 30-39 évesek közel fele nőt-
len, míg a 30 év alatti nők 88 százaléka ha-
jadon. A házas családi állapotú népesség
aránya 52,3 százalékról 44,4 százalékra
csökkent 10 év alatt. Míg négy évtizede
minden hatodik, 2011-ben minden harma-
dik háztartásban egy személy élt – mondta
az elnökhelyettes, majd összegezve kije-
lentette: az értékrend átalakulása zajlik,
egyfajta értékvesztés valósul meg, a ha-
gyományos család visszaszorul és a háza-
sodási kedv egyre inkább elillan.

Benkő Ágota, a Népesedési Kerekasztal
koordinátora kiemelte: nagyon nagy baj
van, és ha ez így megy tovább, menthetet-
lenül elfogyunk, illetve az elöregedés miatt
összeomlik a társadalom.

A kormányok ideológiájuktól függően
álltak hozzá a kérdéshez – állapította meg,
majd hozzátette: a gyermekvállalás nem-
zetgazdasági érdek is. A gyermek közjó, a
jövőbe való beruházás, a szülők időskori
biztonsága – emelte ki. 2002 és 2010 kö-
zött nem volt családpolitika, sőt forrásokat
vontak el – jegyezte meg, majd felidézte a
kerekasztal összehívását, eddigi üléseit.

2010 után több, a családot érintő in-
tézkedés történt a kerekasztal javaslatai-
nak figyelembe vételével – állapította
meg, és példaként említette a részmunka-
idős foglalkoztatás kedvezményezését, az
óvodapedagógussal rendelkező családi
napközik óvodával történő egyenértékű-
sítését. További lépésként sürgette a tan-
könyvekben a családbarát szemlélet
érvényesítését, a családi napközik finan-
szírozásának megoldását.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A gyermekvállalás érték
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1990 szeptemberében kine-
vezték a Magyar Köztársaság
vatikáni és a Máltai lovagrend-
hez akkreditált nagykövetévé.
Nagyköveti megbízatása 1994
nyarán szűnt meg.

1994-1998 között ismét a
KDNP országgyűlési képvise-
lője volt, a külügyi állandó bi-
zottság, ezen belül az
alapszerződésekkel foglalkozó

albizottság, valamint az emberi
jogi, kisebbségi és vallásügyi
állandó bizottság tagja volt.

1998-ban idős kora, vala-
mint a pártjában akkoriban dúló
belviszályok miatt visszavonult
politikától. A KDNP-nek to-
vábbra is tiszteletbeli elnöke, de
a párt munkájában már nem
vesz részt. 2009-ben a KDNP
Barankovics István Emléké-
remmel köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Őszinte tisztelettel köszöntöm a gyászoló
család megjelent tagjait, a főtisztelendő atyá-
kat, a frakcióvezető urat, jelenlegi és volt
képviselőtársaimat, valamint a tisztelt meg-
jelent gyászolókat.  A Családnak a szeretném
kifejezni őszinte részvétemet a Keresztény-
demokrata Néppárt, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja, és
a magam nevében.

Számtalan megemlékezés történt az el-
múlt napokban. Frakcióvezető úr az Ország-

g y ű l é s
augusztus 26.
napján megtar-
tott ülésén na-
pirend előtti
felszólalásá-
ban méltatta
dr. Keresztes
Sándor elnök
úr életművét.
S z á m t a l a n
újság hasáb-
jain olvashat-
tunk cikkeket,
a m e l y e k b e n
részletesen is-
mertették élet-
útját.

Kérem, en-
gedjék meg, hogy személyes emlékeimmel
emlékezzem meg a Kereszténydemokrata
Néppárt újáalapításkori elnökéről, aki a par-
lamentbe vezette a Kereszténydemokrata
Néppártot az 1990. évi első szabad választás
alkalmával.

1990. augusztus 31-től, mandátumáról le-
mondva, nagyköveti rangban Magyarorszá-
got képviselte a Szentszék előtt és a Máltai
Lovagrendnél Rómában. Külképviseleti
mandátumának lejárta után a Magyar Or-
szággyűlés képviselőjeként továbbra is a köz
szolgálatában tevékenykedett. Hosszú, ered-
ményes, nagyon sok nehézséggel, megpró-
báltatással tűzdelt, 94 betöltött évig tartó
földi életet élt. A Budafok-Tétény hírportá-
lon olvashatóan 7 élő gyermeke, 21 unokája
és 18 dédunokája őrzi emlékét. Közvetlenül
halála előtt vesztette el hűséges feleségét,
Erzsi nénit, és Péter nevű fiát.

Nem búcsúzom, hanem megemlékezem.
Én nem tudok búcsúzni, mert személyes pél-
damutatása, a haza és a magyarság szeretete
örökké példát fog nekünk mutatni. Nem sza-
bad elbúcsúzni, hanem folyamatosan idéz-
nünk kell őt, és folyamatosan az ő példa-
mutatása szerint kell eljárnunk.

A család felhívta figyelmemet Sándor
bácsi egyik parlamenti felszólalására, ame-
lyik a budapesti világkiállítás lemondásáról
szóló törvényjavaslat vitájában hangzott el az
Országgyűlésben. Ez a külképviseletben töl-
tött időt követően került elmondásra. Ez a be-
széd is azt bizonyítja, hogy a közszolgálat

terén Dr. Keresztes Sándor számára a leg-
fontosabb értékek voltak: a HAZA, a MA-
GYARSÁG, ERDÉLY és a KATOLIKUS
EGYHÁZ. Magánemberként a család centri-
kusság jellemezte. Népes családja is példa-
mutató számunkra. 8 gyermeket nevelt fel.

Én a rendszerváltáskori elnökként ismer-
tem meg, még az Arany János utca 10. alatti
első pártközpontban. A mandátumról történt
lemondása, és római külképviseleti munkája
ideje alatt is többször volt szerencsém talál-
kozni vele. Tudom, hogy milyen hatalmas
munkát végzett Rómában. Meghatározó sze-
repe volt abban, hogy a Szentszék létrehozta
a Gyulafehérvári érsekséget. Az ő Rómában
kifejtett tevékenységének köszönhetően a
Szentatya mindig felfigyelt a határon kívülre
szorult magyarok helyzetére, ezt szóvá tette
Romániával és Szlovákiával folytatott kü-
lönböző tárgyalásai során.Amikor Rómába
távozott, lemondott elnöki tisztségéről. Arról
a tisztségről, amelyet az 1956. évi Forrada-
lom és Szabadságharc ideje alatt kifejtett
pártszervezése miatt is, majd az 1989. évben
kifejtett újraszervezési munkájával többszö-
rösen kiérdemelt. Lemondását követően a
Párt Országos Választmánya tiszteletbeli el-
nöknek választotta meg. A Vatikánban töltött
évek alatt sem feledkezett meg a KDNP-ről.
Szoros kapcsolatot tartott Rómából is a párt-
központtal, figyelemmel kísérte a pártban
történteket. Amikor hazatért, országos listá-
ról ismét képviselő lett. Az egész mandátu-
mát végigdolgozta, nagy aktivitással, és
példamutatóan. Tiszteletbeli elnökként szám-
talan rendezvényen megjelent, és töretlenül
folytatta politikusi tevékenységét.

Sándor bácsi! Csak a földi életnek lett vége.
Emberséged, a NEMZET, a HAZA és ERDÉLY
iránti szereteted, hihetetlen munkabírásod és a
köz érdekében való elkötelezettséged, rendíthe-
tetlen hited és családszereteted példaként áll
előttünk. Ezekre az értékeidre emlékezni, és
emlékeztetni fogunk. Nyugodjál békében!

(Elhangzott a Magyar Szentek 
Templomában, 

Budapesten, 2013. augusztus 29-én, 
a Keresztes Sándorra 

emlékező gyászmisén.)
Rubovszky György

Elhunyt Keresztes 
Sándor, a KDNP 
egykori elnöke

– Folytatás az 1. oldalról –

A világnak véletlen, 
a hívőnek kegyelem, 
ha megérti azt a jelet,

amelyet kapott

Sándor bátyánk hazament, annak
a napnak a vigíliáján, amikor a világ-
egyház a Szűzanya menybevételét ünnepli. Véletlen? A bioló-
gia törvénye szerint igen, de a lélek rezdülése szerint jel;
ingyenes isteni ajándék. Odament, ahol várja Ura, illetve mind-
azok, akikkel és akikért dolgozott. Élete, a nélkülözés, a meg-
alázottság és a visszavonultság; az alázat megnyilatkozása.
Ahhoz a nemzedékhez tartozott, aki töretlenül hitt a személyes
hit, az egyház és a társadalom megújításában. 

Hittek abban, hogy igazságosabban, szolidárisabban, na-
gyobb szeretetben kell élni, mert csak így lehet értelme az úgyis
mindenképpen elmúló életünknek. Hittek a közösségben, és a
politikában, mint a közösség formálásában. Az ő hitük nem a
hitviták hite, de az általuk hirdetett értékek hitelesítése. Ha ő ki-
ejtette azt a szót, hogy család, akkor természetes volt számára
az emberi élet vállalása bármi áron, az áldozatvállalás, a házas-
társi hűség. Számukra és számunkra is így kellene, hogy legyen,
ez a hitelesség kérdése. Sándor bátyánk életének ez volt a meg-
határozó célja és eleme. Csak ebből a családképből lehetett fel-
építeni azt a nemzettudatot, amelyért egész életét áldozta.
Politikai magatartásának ez volt a mozgatórugója és értelme.

Tudta, hogy a nemzeti sorstragédiák után csak a közösségé-
pítés mentheti meg az országot.

De a mai napon átrendeződik, új értelmet nyer minden. Ezen
a napon a megalázottságában ő felmagasztaltatik. Amikor vál-
lalta a börtönt, diplomásként a szeneslegényként, fűtőként való
kenyérkeresetet, a titkos közvetítést Márton Áron és Illyés Gyula
között – ma mindez, ma ezen a napon érdemszerzéssé változik át.

A visszavonultság, amely nem jelent meghátrálást, de az
igazi értelme a békeszerzés. A börtön vállalása, az embermen-
tés, amiért soha elismerést nem kapott, mindez a mai napon, az
Anyai szeretettel körbevéve átváltozik és új dicsőségben meg-
nyilvánuló jelentést kap.

A nap, amelyen a Szűzanya mennybe vétetett, az átváltozás
napja, mert az alázat, amelyben élt, a mai napot számára az üd-
vösségszerzés napjává tette. Ezért imádkozunk, hogy legyen
vele és velünk Szűz Mária most és halálunk óráján.

Lukács Tamás

Emlékezés a Kereszténydemokrata 
Néppárt egykori elnökére


