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Ádvent és karácsony:
Emberi vágy – Isten ajándéka

Az idén ádvent: a remény, várakozás ideje
már tavasszal elkezdôdött. Egy esztendôvel
ezelôtt még panaszkodtunk, vagy legalábbis meg kellett állapítanunk, hogy olyan társadalmi környezetben élünk, mely súlyos
betegség tüneteit mutatja, és a helyzet
egyre rosszabb. Egyes emberek, szûk csoportok önzô, egymással gyakran ellentétes
érdekeik gátlástalan érvényesítésére törekednek, tönkretéve sokak életét, azt az
érzést keltve, hogy nincs kiút. A manipulált közvélemény szerint lopni szinte kötelezô, hazudni erény, dolgozni szégyen, törvényt sérteni divat és sikk. Ebbôl a helyzetbôl hit nélkül nem lehet kilábalni.
Egyáltalán nem mindegy azonban, miben
hisz az ember. Saját magát hajánál fogva
nem tudja kiemelni a gödörbôl. Egyedül a
Megváltó, akinek születése ünnepére
készülünk, képes az embert felemelni a
sárból, kiszabadítani a mókuskerékbôl.
Egyedül benne, illetve az általa képviselt
értékekben érdemes hinni. Aki pedig ôt
nem ismeri bátran higgyen örök emberi
értékekben, melyek közül a legfontosabb a
szeretet, amit társadalmi összefüggésekben
úgy is nevezhetünk: tevékeny szolidaritás.
Másban is lehet hinni, csak akkor köny-

nyen nevetségessé válhat az ember. A
keresztény hívô ember ebben a meggyôzôdésben erôsödhet meg, és ennek képviseletéhez nyerhet erôt ádvent idején.
A liturgikus ádventet az idén - amint
a bevezetôben említettem - már tavasszal
megelôzte a társadalmi ádvent. Erkölcsileg és gazdaságilag szinte kilátástalan
helyzetben lehetôséget kaptunk az újrakezdésre. Végre olyan helyzettel ajándékozott meg bennünket a Gondviselés,
melyben emberileg is reményteljesnek és
sikerre vezetônek mutatkozik az összefogás, a társadalmi szolidaritás, az arányos
áldozatvállalás, az erkölcsi rend érvényesítése a közéletben, a politikában és a
gazdaságban egyaránt.
Karácsony ünnepe és ünneplése engem koncentrikus körökre emlékeztet. A
középpontban van maga Krisztus, és akik
tudatosan az Ô születését ünneplik, üzenetét életükben értelmezik, alkalmazzák
és tettekre váltják. Azután jönnek azok,
akik Jézussal nincsenek személyes kapcsolatban, de megemlékeznek jó szándékkal születése emlékérôl.
Folytatás a 2. oldalon

Világunk
megváltásra szorul
„A rendezett élet, a nyugodt
lelkiismeret és a belsô béke a
fiatalok nevelésérôl szól,
vagyis a mûködô családról, a
jó iskoláról és persze a média
rendezett világáról. Jó érzés
számunkra, hogy a magyar
család- és oktatáspolitika, illetve a média kuratórium vezetése kereszténydemokrata
kézben van. A közösség békéje
pedig egészséges társadalmat
feltételez, amely közösségekre
épül és életét általános érvényû
normák irányítják. Ezért fontos szánunkra egy új világ építése, amely az ügyeskedés
helyett a munkát, az alternatív
kapcsolatok helyett a házasságot és családot, a bûnözô jogai
helyett az áldozat jogait, a bankok érdeke helyett az emberek
érdekét teszi az elsô helyre.”
3. oldal

KDNP számvetés
és jövő:
önrendelkezés
és megújulás
„2011 a Megújulás éve lesz, a
nemzeti megújulás elsô nagy
éve. Újév napján megnyílik a
lehetôség minden magyar számára, hogy állampolgártásunk
legyen, és több is annál: társunk a közös nemzetben. Ezért
a jövô évtôl – a KDNP által irányított nemzetpolitikában –
azon kell dolgoznunk, hogy ez
a státusz számukra minél több
tartalommal, joggal párosuljon
a lelki-érzelmi ajándék mellett.”
4-5. oldal

Ádvent és karácsony: Emberi vágy – Isten ajándéka
Folytatás az 1. oldalról

De a tágabb körhöz tartoznak azok is,
akik egyszerûen a család, a béke vagy a
szeretet ünnepét látják karácsonyban és
ilyenkor törekednek egy kicsit jobban
odafigyelni ezekre az értékekre. Számomra azonban – és ezzel nem vagyok
egyedül – karácsony hiteles üzenete örök
és mindig idôszerû: nem kell félnünk
semmitôl, mert Isten azáltal, hogy Jézusban testvérünkké született, végleg és
visszavonhatatlanul elkötelezte magát
mellettünk, felvállalt minket tehetetlenségünkkel, korlátainkkal, bûneinkkel,

gyarlóságainkkal társadalmi feszültségeinkkel együtt. És ettôl kezdve minden
külsô körülménytôl függetlenül lehet
értelmes, boldog életet élni, közösséget
és társadalmat építeni.
Mindebben sajátos hivatása-küldetése: felelôsségteljes feladata van ma
Magyarországon a Kereszténydemokrata Néppárt minden tagjának. Nem
szabad azonban elfelejtenie napjaink
kettôs ádventjének idején, hogy a lehetôséget elsôsorban nem a hatalomból
való részesedésre kapta. Sokkal inkább
a szolgálatra. Közös, szerény szolgálatra

hûségben a párt nevében is hordozott
értékekhez, és szövetségi hûségben azzal a nagyobb párttal, mely nevében is
hordozza a hûség szót és mely által a
történelem Ura új lehetôséggel és reményteli felelôsséggel ruházott fel
mindannyiunkat.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a
Kedves Olvasóknak, a KDNP egész közösségének áldott, békés, boldog karácsonyt és közös sikereket hozó, valódi
értékekben gazdagító újesztendôt.
Kiss-Rigó László
Szeged-csanádi megyés püspök

A vallásszabadság a béke útja
Ezt a témát választotta XVI. Benedek a
2011. január 1-jén esedékes 44. Béke
Világnapra. Az 1968 óta ünnepelt emléknap jövôre tehát a vallásszabadságra
összpontosít, amelyet a világ számos
részén korlátoznak vagy elutasítanak
különbözô módokon: a diszkriminációtól a vallási alapon való peremre szorításig, továbbá a vallási kisebbségek elleni erôszakig. Kifinomultabb módjai
közé tartozik a kulturális szinten, valamint a közéleti és politikai részvétel
szférájában történô hátrányos megkülönböztetés.
A vallásszabadság minden ember
egyenlô és vele született méltóságában
gyökerezik, a változatlan igazság keresésére törekszik, tehát jogosan nevezhetô a
szabadságok szabadságának. Akkor valósul meg hitelesen, amikor az igazság
kereséseként élik meg. Alapvetô kritériumot jelent a vallás és megnyilatkozási formáinak megkülönböztetéséhez.
Hiteles meghatározása mély értelmet ad
ennek az alapvetô emberi jognak, kitágítja az emberiség távlatait és az ember
szabadságát. Lehetôséget nyújt az önmagunkkal, másokkal és a világgal való
mély kapcsolat létrehozásához.
A II. Vatikáni Zsinat atyái a Dignitatis
Humanae nyilatkozatban is foglalkoztak
ezzel a kérdéssel: „Isten törvényének
részesévé teszi az embert, aki így az isteni gondviselés szelíd irányítása alatt
egyre tökéletesebben megismerheti a változatlan igazságot. Ezért mindenkinek
kötelessége s következôleg joga is a vallási kérdésekben az igazságot keresni, hogy
alkalmas eszközök igénybevételével oko-
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san kialakíthassa magában a lelkiismeret helyes és igaz ítéleteit.” (D.H. 3.)
Az Istenbe való hit, mint alapvetô
emberi jog elôfeltétele az átfogó emberi
fejlôdésnek és a közjó, valamint a béke
elômozdításának a világban. A 2011-es
Béke Világnap témája a béke útjának
beteljesítését képviseli, amelyre XVI.
Benedek számos alkalommal felhívta az
emberi család figyelmét. „Elfogadhatatlan – hangsúlyozta a pápa –, hogy a hívôknek meg kellene tagadniuk önmaguk
egy részét, – hitüket – annak érdekében,
hogy aktív állampolgárok legyenek.
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Sosem lehet szükségszerû Isten megtagadása ahhoz, hogy az ember élvezze
saját jogait. Az ember személyiségét nem
lehet széttördelni, nem választható szét
attól, amiben hisz, mivel hitének hatása
van életére és személyiségére.” Annak a
társadalomhoz való hozzájárulásnak az
elutasítása, amely a vallási dimenzióban
és az Abszolút keresésében gyökerezik,
gyakorlatilag egy individualista megközelítés elôtérbe helyezését jelentené,
amely feldarabolná a személy egységét.
Ezért tehát a vallásszabadság a béke útja.
Forrás: Vatikáni Rádió
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Világunk megváltásra szorul
Az ember világa megváltásra szorul. Erre
csak az Isten képes. A Fiú lett az áldozat,
de elôbb emberré lett. Ezt ünnepeljük
Karácsonykor.
„gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk, s az ô vállára kerül az uralom. Így hívják: Csodálatos Tanácsadó,
Erôs Isten, Béke Fejedelme.” (Iz.9,5)
A betlehemi Gyermek üzenete: a
béke. „Dicsôség Istennek, békesség az
embernek.” Béke az emberben és béke az
emberek között.
Az elôbbit a nyugodt lelkiismeret adja,
ami a Gondviselésre hagyatkozó, törekvéseit és tetteit szándéka szerint rendezô
ember sajátja. Az emberi közösség békéjét annak rendezettsége hozza meg. Ez
egyszerre jelent szabadságot és szabályozottságot, igazságosságot és differenciáltságot, erôs egyéniségeket és ép kapcsolatokat.
Ha mindezt 2010 decemberében
alkalmazzuk saját világunkra, prózainak
tûnô, mégis nagyszerû feladatokat
látunk. A rendezett élet, a nyugodt lelkiismeret és a belsô béke a fiatalok nevelésérôl szól, vagyis a mûködô családról, a jó
iskoláról és persze a média rendezett világáról. Jó érzés számunkra, hogy a magyar
család- és oktatáspolitika, illetve a média
kuratórium vezetése kereszténydemokrata kézben van. A közösség békéje pedig
egészséges társadalmat feltételez, amely

közösségekre épül és életét általános
érvényû normák irányítják. Ezért fontos
szánunkra egy új világ építése, amely az
ügyeskedés helyett a munkát, az alternatív kapcsolatok helyett a házasságot és
családot, a bûnözô jogai helyett az áldozat jogait, a bankok érdeke helyett az
emberek érdekét teszi az elsô helyre.
Sokat beszélünk ma a gazdaság állapotáról, és a költségvetés egyensúlyáról.
Helyesen, hiszen erre tudjuk alapozni a

számunkra elsôdleges társadalmi célokat. Mi kereszténydemokraták tudatosan
dolgozunk azon, hogy az ember és az
emberi közösség világa természetének
megfelelôen, vagyis a Teremtô szándéka
szerint alakuljon.
Végül engedjétek meg, hogy mindnyájatoknak, és családotoknak békés, áldott
Karácsonyt kívánjak.
Szeretettel
Harrach Péter

Orbán Viktor és Semjén Zsolt a Szentatyánál
A vatikáni magánkihallgatáson XVI.
Benedek Magyarországról kérdezte a
kormányfôt. Orbán Viktor és Semjén
Zsolt megbeszélést folytatott Tarcisio
Bertone bíboros államtitkárral is, akivel áttekintette a vatikáni-magyar
szerzôdés pontjait, és megállapodtak
egy idôtálló, távlatos szerzôdés elôkészítésérôl.
A miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkára, és Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivôje alkotta delegáció érkezését
követôen az apostoli paloták San Damaso-udvarán, a svájci gárdisták sorfala
elôtt, a miniszterelnököt a Pápai Ház

prefektusa fogadta és a második emeletre kísérte. Innen a Raffaello festette
lodzsákon a vatikáni nemesemberek vezették egészen a pápai könyvtárszobáig.
Itt köszöntötte és fogott kezet XVI. Benedek pápa Orbán Viktorral, akit személyesen kísért könyvtárszobája íróasztaláig. Az elsô szavakat a pápai íróasztalnál
váltották: XVI. Benedek Magyarországról
kérdezte a kormányfôt. A vatikáni protokoll szerint félórásra tervezett, négyszemközti magánkihallgatás néhány
perccel tizenegy óra után kezdôdött,
angol nyelven, tolmács nélkül.
A pápai könyvtárszobából Orbán
Viktort a szentszéki államtitkárságra várták. A Tarcisio Bertonéval folytatandó
megbeszélésen a hivatalos delegáció többi
tagja is részt vett. A magyar miniszterel-

nök a bíborossal áttekintette a vatikánimagyar szerzôdés pontjait, és megállapodtak egy idôtálló, távlatos szerzôdés
elôkészítésérôl. A bíboros és a magyar
miniszterelnök is elismerôen nyilatkozott
a magyar-vatikáni vegyesbizottság eddigi
munkájáról. Orbán Viktor elmondta: kormánya kiemelkedô értéknek tekinti a hités vallásbéli meggyôzôdés szabad kifejezését, valamint az e meggyôzôdésen alapuló oktatási és nevelési munkát - tájékoztat közleményében Szijjártó Péter, a
miniszterelnök szóvivôje.
Ez az elsô alkalom, hogy a Vatikánban
tanácskozó magyar kormány-delegációnak két teológus tagja van, és teológus
végzettségû a szintén jelen levô Gyôriványi Gábor szentszéki nagykövet is.

Hazánk

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2010. november–december
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KDNP számvetés és jövô:
önrendelkezés és megújulás
Advent elsô vasárnapjával eljött az egyházi év kezdete, és ilyenkor a keresztény
ember számvetést készít, akárcsak a
naptári év utolsó napjához közelegve a
Világ. Mérleget készít a kereszténydemokrata politika is, számba veszi, hogy
mit ért el a KDNP szövetség a Fidesszel
együtt kormányozva és azt, hogy mi van
még hátra a nemzeti kormány elsô évének sorsfordító teendôibôl. A KDNP
politikusai ilyenkor, ádvent kezdetén fölsorolják mindazokat a teendôket is,
amelyeket a következô egyházi évben az
egyházak esélyegyenlôségéért, az egyházak hitéleti, oktatási és szociális tevékenységének törvényi biztosításáért,
ezek megfelelô finanszírozásáért meg
kell tenniük.
2010-ben elértük azt, hogy az emberek a maguk kezébe vegyék életük irányítását. Elértük, hogy 8 év korrupt,
igazságtalan és kártékony szocialistaliberális kormányzása után a magyar
emberek ne süllyedjenek apátiába, sikerült felrázni és megszólítani sokkal több
választót, mint amire legszebb álmainkban gondolni merészeltünk volna,
hogy: elég volt! Sikerült megértetni az
emberekkel, hogy a Fidesz–KDNP szövetség az egyetlen politikai erô, amely
képes a változásokat végig vinni.
Forradalmi légkörben sikerült elérni az
új sarkalatos törvények meghozatalához szükséges társadalmi és törvényhozási többséget. 2010-ben elértük azt,
hogy országos szinten és a helyi önkormányzatokban is olyan politikai tényezôvé vált a Fidesz és a KDNP, amely
bénító, vagy kényszerû kompromisszumok nélkül tudja irányítani a nemzet és
a helyi közösségek életét.
2010 az önrendelkezés éve volt. A
magyarok újjáformálták a nemzet politikai közösségét, megteremtették a
lehetôségét annak, hogy a magyar nemzet tagjait a határokon átívelve újraegyesítsük: az állampolgárság könnyített
megadása a szomszédos országok
magyarjai számára olyan eredménye a
történelmi magyar közösségnek, amely
csak 1848 vagy 1956 vívmányaival
mérhetô és 90 év után elôször oldotta a
nemzetvesztés Trianonban elszenvedett
borzalmait. Megteremtették a lehetôsé-
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gét annak is, hogy a nemzet következô
generációi szoros kapcsolatot tartsanak
egymással, a fiatalok megismerjék a történelmi hazát, a benne lakó magyarokat
és más népeket.
2010-ben a magyar emberek visszaszerezték a magyar gazdaság irányításához szükséges eszközöket, az önálló cselekvés lehetôségét. Olyan társadalmi
közteherviselési átrendezéshez adtak felhatalmazást, amely a kivételesen nyereséges pénztermelô szektoroktól a források egy részét áthelyezi a gazdasági válság és a monopolisztikus piac által fojtogatott kisvállalkozásokhoz és az ott dolgozó emberekhez. Magyarország az idén
szakítani tudott a Nemzetközi Valutaalap diktátumaival, le tudta rázni a válláról a pénzvilág hitelezôi által cserébe
követelt drasztikus megszorító intézkedések súlyos terhét. Az egykulcsos adó
forradalmi módon alakította át a több
mint húsz éves aránytalanságokat és kiskapukat rejtô adórendszert és ezzel megmutatta az embereknek, hogy igenis
érdemes dolgozni. Lehetôséget kapott az
ország, az emberek a cselekvés lehetôségét szerezték vissza, a javaikkal való
önálló rendelkezés esélyét. Ezzel kell
élnünk közösen a folytatásban. Erre az új
alapra, ezekre az idén elért közös nemzeti, gazdasági és társadalmi eredményekre kell ráépíteni a következô években az
állam, az ország és a nemzet modern
szerkezetét.
2011 a Megújulás éve lesz, a nemzeti
megújulás elsô nagy éve. Újév napján
megnyílik a lehetôség minden magyar
számára, hogy állam-polgártásunk legyen, és több is annál: társunk a közös
nemzetben. Ezért a jövô évtôl – a KDNP
által irányított nemzetpolitikában – azon
kell dolgoznunk, hogy ez a státusz számukra minél több tartalommal, joggal
párosuljon a lelki-érzelmi ajándék mellett. Azon kell dolgoznunk, hogy a határon túli iskolai kirándulások tartalma
kölcsönösen gazdagítsa a fiatal magyar
generációk életét, hogy már ebben a korban is a közösségi érdek szem elôtt tartása, a magyar által a másik magyarnak
nyújtott segítsége legyen a találkozások
célja. Ki kell festeni egy tantermet, ácsolni egy focikaput, ha kell, megjavítani egy
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erdélyi fürdô fadeszkáit, vagy egy felvidéki templom zsindelyét. Eközben az elektronikus, virtuális világban is van nemzeti feladatunk: létre kell hozni a magyar
regisztert. Keresztlevelek, egyházi nyilvántartások kell, hogy szolgáljanak adatokkal. Magyar nyelvi és társasági közösségek, klubok a világ minden pontján Clevelandtôl, Brazílián át a Vajdaságig –
kell, hogy elérjék tagjaikat. Ismerôsök,
családok tagjai kell, hogy megszólítsák
egymást: a magyar nemzet része vagyunk, a többi magyar számít ránk, számítunk egymásnak!
2011 a Megújulás éve lesz, a gazdasági megújulás elsô nagy próbája. A jövô
évi költségvetés biztosítja, hogy Magyarország kiegyensúlyozott feltételek között
fogjon hozzá a gazdaság felemelkedésének hosszú távú biztosítékát jelentô
munkahelyteremtéshez. A költségvetés
egyensúlyban tartása azonban önmagában nem elegendô. Az Európai Uniónak
való pénzügyi megfelelés mellett egyenrangú követelmény az embereknek való
megfelelés is, azoknak, akik dolgozni
kívánnak, biztos munkahelyeket szeretnének látni a következô évekre. Magyarországnak 2011-ben legalább ötvenezer
új munkahelyre – a megszûnô, átalakuló munkahelyekkel együtt még többre –
van szüksége ahhoz, hogy a gazdaság
olyan mértékben meginduljon, amely
hosszútávon is garantálja a költségvetés
fenntarthatóságát. Elôre kell tekinteni
azokra az évekre, amelyekben már nem
a mai mértékû bank- és válságadók fogják a büdzsé bevételi oldalának egyik
lábát jelenteni, hanem egy mérsékelt,
konszenzusos, új közteherviselési megállapodás, és amelyekben a legerôsebb
lába a bevételeknek már a munka, a
GDP tartós növekménye kell, hogy
legyen.
2011-re meg kell beszélnünk, hogy
miként tudjuk nyugdíjasainkat havonta tisztességesen ellátni. Ehhez minden
magyar embernek értenie kell, hogy
azok, akik magánnyugdíjpénztárba
utaltatják járulékaik egy részét, azok azt
odaadják tôkéscsoportoknak, magánbefektetôknek. Ezt a pénz kivonják a
közös költségvetésünkbôl, miközben
nekünk mindannyiunknak a kölcsönös
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társadalmi szolidaritás, a közös teherviselés elve mentén minden egyes
magyar nyugdíjasnak a járandóságát ki
kell fizetnünk hónapról hónapra. Ezt
kell tennünk, miközben a nyugdíjkassza hatalmas hiányt szenved el.
Ennek következtében nô az államadósság, aki tehát elviteti a pénzét az
országból és a tôzsdékre engedi, az a
közös jövô finanszírozását veszélyezteti, egyben önmaga nyugdíjas éveinek
biztonságát is. Mindez nem jelenti,
hogy az emberek ne takarékoskodhatnának önállóan, vagy ne választhatnának magán-nyugdíjpénztárt szabadon.
De tegyék ezt a közös nemzeti felelôsségvállalásban való részvétel mellett,
és azon túlmenôen: önkéntes pénztá-

rakban. 2011-ben új, biztonságos alapokra fogjuk helyezni a közös nyugdíjkasszát.
2011 az új Alkotmány éve lesz. Olyan
alapjaiban egységes jogi talapzata lesz a
magyar államnak, mint 1000 év alatt
soha. Az ország polgárainak, a nemzet
tagjainak jogi biztonságát, kötelezettségeit, az egymás iránti társadalmi kölcsönösség keretrendszerét fogja megújítani.
2011-re ezért minden magyar ember
óriási várakozással tekint. Az egyházi év
már most megkezdôdött, nem is oly soká
a világi naptár is 2011-et fog mutatni.
Addig várakozunk. Eljô, mint annak a
rendje. Mint az Ádvent végén a fény.
Mint a születéssel a megváltás.
Pállfy István

44 elfogadott törvény,
80 kormányrendelet,131 határozat

A kormány élvezi
az emberek bizalmát
A Forsense felmérése szerint fél év kormányzás után a kormány és a miniszterelnök továbbra is bírja az emberek többségének bizalmát; a pártok pozíció nem változtak, az ellenzék munkáját a többség rosszra
értékeli.

A Fidesz–KDNP-kormány elsô fél évét dinamikus döntéshozatal jellemezte.
A kabinet 80 rendeletet, 131 határozatot hozott, és 70 törvényt terjesztett
az Országgyûlés elé, amelybôl már 44-et el is fogadott a Ház. Az új
Országgyûlés eddig 99 új törvényt, illetve törvénymódosítást fogadott el.
Az elsô hat hónap intézkedései alapvetôen a kormányprogramhoz, illetve a meghirdetett két akciótervhez kapcsolódnak. A kormányprogramnak
és a kormány eddigi tevékenységének legfontosabb szempontja a gazdaság
talpra állítása volt. A foglalkoztatás bôvítése egy olyan kiemelt cél, amelynek érdekében a kormány sokat tett, és ennek része a közfoglalkoztatás átalakítása is – összegezte a kormányzás hat hónapját Nagy Anna, kormányszóvivô.
kdnp.hu
Forrás: MTI-fidesz.hu

Az Orbán-kormány elsô félévének tevékenységét
a kérdezettek többsége pozitívan értékelte, míg 43
százalék kritikusan fogadta a kormány teljesítményét. „Az eredmény illeszkedik a pártpreferencia eredményekhez és körülhatárolja azt a nagy
választói csoportot, amelyre a kormány biztosan
támaszkodhat a közeljövô intézkedései során” –
derül ki a Forsense legfrissebb felmérésébôl.
A felmérés szerint Orbán Viktor miniszterelnök megítélése a kormányénál is jobb, a kérdezettek közel 70 százaléka tartja alkalmasnak ôt
a miniszterelnöki poszt betöltésére. A válaszolók
48 százaléka szerint a korábban vártak szerint
teljesít, közel egynegyedük szerint jobb a teljesítménye, míg 22 százalékuk szerint gyengébben
teljesít kormányfôként, mint azt a választások
elôtt várni lehetett.
A biztos szavazó pártválasztók körében a
Fidesz-KDNP szövetség 60 százalékos támogatottsága továbbra is igen jelentôs, az MSZP pedig
kevesebb, mint harmadannyi szavazójával a biztos részvételt ígérôk 18 százalékát tudhatja maga
mögött. A két új parlamenti erô pozícióját sem
az elmúlt idôszak politikai, törvényhozási viharai, sem az önkormányzati választások eredményei nem mozgatta meg, a Jobbik 13, az LMP 4
százalékon áll.
Forrás: MTI

Hazánk
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A KDNP nélkül nem lett volna kétharmad
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szerint pártja nélkül
biztos nem szerzett volna kétharmados támogatottságot a Fidesz. A pártelnök az elmúlt hetekben adott nyilatkozataiban kijelentette: az EU történelmének legsikeresebb konstrukcióját alkotják a Fidesszel, és azt is mondta,
hogy a Fidesz értékrendje sokat fejlôdött.
„A KDNP soha nem látott módon megerôsödött, ez egy politikai csoda” – jelentette ki az MTV reggeli mûsorában
Semjén Zsolt. A kereszténydemokrata
politikus hangsúlyozta: a KDNP nélkül
biztos, hogy a Fidesz nem szerzett volna
kétharmados többséget az áprilisi országgyûlési választáson.
Semjén Zsolt kifejtette: a Fidesz és a
KDNP mind a Magyarország, mind az
Európai Unió történelmében a legsikeresebb konstrukciót hozta létre. Azt mondta, ez az egyik oka annak, hogy nem szeretnének önállóan indulni, a másik pedig
az, hogy a választási rendszer a nagypártokat jutalmazza, a kispártokat pedig
bünteti.
A KDNP decemberi tisztújító választmányi ülésén Semjén Zsolt újra indul az
elnökségért, ezzel kapcsolatban megjegyezte: tudomása szerint csak egy ellenzôje van indulásának, a felesége, akit tréfásan politikai özvegynek nevezett. A
párt részérôl ugyanakkor nagy a nyomás,
hogy vigye végig, ami Varga Lászlóval
elkezdett – érvelt a miniszterelnök-helyettes.
A kormányzásról szólva egy másik, az
MTI-nek adott interjújában a KDNP
elnöke nyomatékosan hangsúlyozta:
mind a kormányzás mind a parlamenti
együttmûködésben vita nélküli az együttmûködés, azon az alapon, hogy a Fidesz
a gyûjtôpárt, a KDNP a világnézeti párt.
Semjén Zsolt hozzátette: a KDNP-s
miniszterek sikeresen dolgoznak.
A kormányfôhelyettes azt mondta,
nem csak arról van szó, hogy a KDNPnek ennyi kormányzati pozíciója még
soha nem volt, mint most, s azok a területek, amelyek fontosak számukra,
kereszténydemokrata kézben vannak,
hanem, hogy az Orbán-kormány alapvetôen kereszténydemokrata programot
valósít meg.
„Nem az történt, hogy a KDNP vette
át a Fidesz eredeti programját, hanem a
Fidesz nagyon örvendetes módon
kereszténydemokrata irányba fejlôdött”
– jelentette ki Semjén Zsolt. Hozzátéve:
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a második Orbán-kormány szellemi értelemben is kereszténydemokrata értékek
szerint kormányoz.
A fideszes és a KDNP-s politikusok
közötti konfliktusokról (például Pokorni
Zoltán fideszes oktatáspolitikus és Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár
nézetkülönbségérôl) kifejtette: nem a
Fidesz és a KDNP között van konfliktus,
hanem a szakmai érdekeltségek között.
A KDNP-ben senki nem vonja kétségbe a
Fidesszel kötött szövetséget – jelentette
ki a párt elnöke.
A KDNP-nek abszolút bizalma van
az oktatási államtitkárban, amit képvisel, teljesen megfelel a KDNP-nek –
mondta. A viták jelentôs része szakmai
ter mészetû – mutatott rá, hozzáfûzve:
szeretnék, ha minél inkább túl lehetne
lépni a rosszemlékû Magyar- Hiller-korszakon.
Hozzátette: a Fidesz–KDNP szövetség
egy rendkívül széles szövetség, amelyen
belül nagyon sok csoportérdek van, a
párthovatartozástól függetlenül is.

Hazánk

Ezek az érdekek artikulálódnak és ütköznek - mondta, hozzátéve: ez a dolgok
természete, így van az élet minden területén. Az egészségügy területén is vannak
a szövetségben orvosok, ápolók,
gyógyszergyártók, az oktatásban is rektorok, pedagógusok, diákok. Az a politika
mûvészete, hogy az érdek és nézetkülönbségeket meg kell vitatni, s méltányos
egyensúlyt kell létrehozni - mondta.
A Fidesz–KDNP szövetsége abban
különbözik az MSZP–SZDSZ-kormánytól, hogy ôk felülrôl akarták megmondani mi történjen, a mostani kormányszövetség pedig megkérdezi az érdekelteket,
s az ô véleményük beépítésével, az egyes
szempontok méltányos figyelembe vételével fogalmazza meg javaslatait.
Olyan ugyanakkor soha nem volt és
nem lesz, hogy 3.200 önkormányzatban
mindenki mindenkit szeressen - fogalmazott. Nem pusztán a Fidesz és a
KDNP között van néhány olyan hely,
ahol konfliktus van, hanem nézeteltérés
van a pártokon belül is, „ez azonban nem
egy politikai újdonság, hanem az emberi
természetbôl következik” – mutatott rá.
Meg kell vizsgálni a konkrét történést, s
ahol jogos a panasz, orvosolni kell.
kdnp.hu
Forrás: hirado.hu, MTI
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Megegyezés az állam
és az egyházak között
Nyolc év után elôször van megegyezés a kormányzat és az egyházi szakértôk között a zárszámadási törvényt illetôen – mondta Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi
államtitkára.

Szászfalvi László rámutatott arra: az
elôzô kormányok alatt törvénytelenül
visszatartott, 4 milliárd forintot kitevô
egyházi közoktatási kiegészítô támogatás
egy részét, egymilliárd forintot az állam
még az idén kifizeti az egyházaknak. Ez
azt jelenti, hogy 757 millió forintot kapnak az egyházak a 2009-re vonatkozó
egyházi közoktatási kiegészítô normatíva korrekciójaként, és több mint egymilliárd forint a szociális kiegészítô támogatás. Ezeknek a juttatásoknak a kiszámítási módjában volt nézeteltérés az állam
és az egyházak között az elmúlt években,
és ez a konfliktus szûnt most meg.
A kereszténydemokrata politikus kifejtette: a jövô évi költségvetés hozzávetôleg
négymilliárd forinttal többet juttatna az
egyházaknak, mint az idei. Több mint
kétmilliárd forinttal nô majd a tervek szerint a személyi jövedelemadó (szja) egyszázalékos felajánlásainak állami kiegészítése. 2011-ben egyébként még az úgynevezett 1+1-es rendszer lesz életben,
tehát az állam még egyszer ugyanannyit
tesz hozzá a hívek felajánlásához.
Mint mondta, az adójogszabályok
gyökeres változáson mennek keresztül
jövôre, ezért a tapasztalatok levonása
után, 2012-re tervezik az szja-felajánlások állami kiegészítésének megváltozta-

tását. Stabil, kiszámítható, hosszú távú
megoldásra van e tekintetben is szükség
– hangsúlyozta, hozzátéve: ehhez az is
hozzátartozik, hogy „minél kevesebb
pénz menjen azon úgynevezett egyházaknak, amelyekrôl mindenki egyértelmûen és világosan látja, hogy nem hitéleti tevékenység céljából jöttek létre”.
Az egyházaknak járó további költségvetési növekedésként említette az egyházi épületek rekonstrukciójára szánt 1,2
milliárd forintot, e célra 2010-ben egyáltalán nem folyósított pénzt az állam.
Az államtitkár valószínûsítette,
hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a
történelmi egyházak vezetôinek találkozója az adventi idôszakra esik majd,
csakúgy, mint a Schmitt Pál köztársasági elnökkel való megbeszélés. Mint
mondta, ezek a találkozók, ahogy a
szentszéki–magyar vegyes bizottsági
tárgyalások is, alkalmasak arra, hogy a
bizalom helyreálljon az állam és az egyházak között. Utóbbi testület megbeszélései „a partneri viszony szellemében zajlanak”.
Szászfalvi László arról is beszámolt,
hogy jövôre beindítják a szórvány-, a
templom- és iskolatámogatási, valamint
a Testi és lelki kenyér elnevezésû, a hátrányos helyzetû térségek, mikrokörzetek

felkarolását célzó programot, ezek
január közepére konkretizálódnak.
Ezekkel a pályázatokkal a hitéleten túlmenô egyházi munkát szeretnék támogatni, például nyári táborozásokat vagy
a hátrányos helyzetû gyermekek segítését, illetve kulturális események szervezését.
Ezenkívül támogatja a kormányzat az
egyházakat minden európai uniós pályázaton való indulásban, ahol szóba jöhetnek, eddig ugyanis ezek a lehetôségek
nem voltak „akadálymentesítve” számukra. Lesz egy szakmai csapat az egyházügyi államtitkárságon belül is, amely
ezt a munkát végzi. Ennek célja, hogy
minél több hiteles és pontos információ
jusson el az egyházakhoz ezen a téren.
Szászfalvi László utalt arra: az árvíz- és
viharkatasztrófa által sújtott egyházi
épületek rendbehozatalára a kormány
egy uniós pályázat részeként 818 millió
forint értékben nyújtott be igényt.
Az egyházalapítás szigorításáról az
államtitkár kifejtette: azt vagy az 1990. évi
IV. törvény alapvetô módosításával vagy
egy teljesen új törvénnyel lehet elérni. Az
ezzel kapcsolatos koncepció várhatóan az
év végéig készül el, de az Országgyûlésnek
azt csak az új alkotmány elfogadása után
nyújtják be. Tájékoztatása szerint azokat
az egyházakat kell hitelesíteni, amelyek
„valóban vallási, hitéleti tevékenységet
végeznek”. Azok viszont, amelyek visszaélnek a lehetôségekkel (szja 1 százaléka,
egyházi kiegészítô normatíva igénylése), ki
kell szûrni a rendszerbôl. Utalt arra, több
esetben alapítvány alakult anyagi haszonszerzés reményében „egyházzá”, az APEH
tájékoztatása szerint még egy állatmenhely
is alapított „egyházat”. Ez egyrészt rontja a
tényleges egyházak tekintélyét, másrészt
az adófizetôket is megkárosítja. Az egyes
egyházak megítélésében véleménye szerint
figyelembe kell venni egyebek mellett iskoláik pedagógiai programjait.
Kiemelte, hogy a törvény-elôkészítésbe az egyházakat is bevonják, attól nem
kell tartani, hogy igazságtalan, méltánytalan döntés születik majd. Egyelôre még
nem határoztak meg konkrét létszámot,
amelyhez egy egyház elismerését kötnék.

Hazánk
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Páratlan nemzeti egység valósult meg
a Magyar Állandó Értekezleten
Hatéves szünet után ült össze ismét a Magyar Állandó Értekezlet (Máért); a
Parlamentben. A tanácskozás napirendjén szerepelt többek között az oktatási-nevelési támogatás és a státusztörvény módosítása is. A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tagjai elítélték a szlovák nyelvtörvényt abban a zárónyilatkozatban, amelyet a tanácskozás minden résztvevôje ellátott kézjegyével. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: példátlan nemzeti egység valósult meg a MÁÉRT-en. A zárónyilatkozatot ismertetve kiemelte: a Máért résztvevôi üdvözlik a nemzeti összetartozásról és a kettôs állampolgárság megszerzésérôl szóló törvényeket, és
állást foglaltak a különbözô autonómiaformák mellett. Orbán Viktor, miniszterelnök kijelentette: tárgyilagos, realista nemzetpolitikára van szükség,
amelyben egy percre sem szabad elfelejteni, hogy az egységes magyar nemzet létezik.

A résztvevôk kiemelték, hogy a tanácskozás a nemzeti érdekek képviseletére alakult legitim magyar szervezetek
párbeszédének intézményesített fóruma,
amely a közös gondolkodást és a magyar
nemzetet érintô döntések közös meghozatalát szolgálja. A kormányfô helyettese úgy összegezte, hogy a Máért pénteki,
kilencedik ülése, amelyet hatéves szünet
után tartottak, össznemzeti szempontból
rendkívüli jelentôségû és rendkívül sikeres volt.
+

Semjén Zsolt a zárónyilatkozatot ismertetô sajtóértekezleten kiemelte: a tagok
elítélték a szlovák államnyelvtörvényt
diszkriminatív, félelemkeltô szellemisége miatt. Megállapították, hogy a törvény
a tervezett módosítások ellenére továbbra is tartalmazza a kisebbségi magyar
nyelvhasználatot korlátozó rendelkezéseket, szankciókat. Egyben reményüket
fejezték ki, hogy a szlovák kormány
figyelembe veszi majd a Velencei Bizottság ajánlásait a jogszabály módosításakor.
Az aláírók ugyancsak reményüknek
adtak hangot, hogy Romániában hamarosan elfogadják az új oktatási törvényt,
amely több ponton javítja a magyar oktatás helyzetét, s továbbra is szorgalmazzák az állami magyar egyetem visszaállítását. Fontosnak tartják továbbá Székelyföld sajátos közigazgatási jogállásának
kialakítását – ismertette a nyilatkozatot
a miniszterelnök-helyettes.
A résztvevôk üdvözölték a közvetlen
demokratikus választás útján alakult új
Vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsot, a
kulturális autonómia ezen szervének létrejötte álláspontjuk szerint elôremutató
és biztató jel az egész Kárpát-medencei
magyarság számára. Remélik, hogy a vajdasági magyarokra nézve hátrányos
észak-bácskai és észak-bánáti közigazgatási körzethatárok mielôbb módosítják.
Aggodalmukat fejezték ki ugyanakkor a
kárpátaljai magyar oktatás, különösen a
magyar tannyelvû egyházi líceumok
helyzete miatt.
A felek támogatják a muravidéki magyar közösség érdekeit szolgáló általános
szlovéniai nemzetiségi törvény elfogadá-
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sát, s üdvözlik a magyar kormány elkötelezettségét a szórványkérdés, illetve a
diaszpórában élôk megszólítása mellett.
Felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugati magyarság megmaradása érdekében
cselekvési terv kidolgozására van szükség, s a (a magyarok kapcsolattartását
segítô) nemzeti regiszter létrehozása a
nemzet minden tagjának érdeke.
A Máért résztvevôi üdvözölték a nemzeti összetartozásról és a kettôs állampolgárság megszerzésérôl szóló törvényeket. Rögzítették, hogy üdvözlik a budapesti kormány eddigi nemzetpolitikai
tevékenységét, s egyetértenek abban,
hogy a két törvény valóban a nemzeti
összetartozás erôsítését szolgálja. A jelenlévôk állást foglaltak az autonómia
különbözô formái, mint stratégiai célkitûzés mellett, s megállapodtak abban is:
a könnyített honosítás bevezetésével
összhangban a szomszédos államokban
élô magyarokról szóló törvényt is módosítani kell, s az oktatási-nevelési támogatást kiterjeszteni az óvodásokra is.
Felhívják a figyelmet a 2011–12-ben esedékes népszámlálások fontosságára, s az
1956-os forradalom 55. évfordulójának a
világ magyarságának bevonásával történô megünneplésére.
Semjén Zsolt elmondta, hogy a jövôben négy szakbizottság kezdi meg munkáját: a külügyi és jogi szakbizottság,
amelynek feladata a hazai jogszabályok
mellett a környezô országok magyarságot
érintô törvényeinek véleményezése lesz.
Emellett rendszeresen ülésezik majd az
oktatási és kulturális, a gazdaságfejlesztési és önkormányzati, valamint a szórványbizottság.

Hazánk

Kulcsfontosságú a határon túli magyarság megmaradása szempontjából az aszszimiláció megállítása – mondta Semjén
Zsolt a IX. Magyar Állandó Értekezleten
(Máért) a Parlamentben, ahol beszámolt
a résztvevôknek az összmagyar-regiszter
létrehozására irányuló tervérôl is. A
nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes a hatéves szünet után öszszeülô Máért-en kiemelte: több tényezô
fenyegeti a magyar nemzet fennmaradását. Az anyaországban és a határon túl a
demográfiai problémák, a határon túli
magyarság esetében az elvándorlás és az
egyre erôsödô asszimiláció jelenti a legnagyobb gondot.
Semjén Zsolt a folyamat megállítása
érdekében az anyaország részérôl elkötelezett nemzeti politikát tart szükségesnek, hogy a nemzet ügyének szolgálata
evidencia legyen. Ehhez erôs államra van
szükség, amely képes ezt érdemben és
hatékonyan szolgálni. A határon túli
magyarság szempontjából pedig kulcsfontosságúnak nevezte az asszimiláció
megállítását, a szokott hagyományos
támogatási formák szükségesek, de nem
elégségesek.
A kereszténydemokrata politikus elmondta: erôs impulzusra van szükség az
asszimiláció megállítására, s ez az impulzus az állampolgárság megadása, amely
lehetôvé teszi a kulturális-nyelvi-történelmi sorsközösség mellett a nemzet
közjogi egyesítését is. Hangsúlyozta, az
az elvi álláspontjuk, hogy mindenkinek
annyi állampolgársága lehet, ahány valós
identitása van. Semjén Zsolt közölte:
ahogy Magyarországot nem sérti, ha egy
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pilisi szlovák felveszi a szlovák vagy egy
gyulai román a román állampolgárságot,
úgy elvárjuk, hogy a környezô országok
se érezzék ellenük irányuló lépésnek vagy
nemzeti érdekeik sérelmének, ha az ottani magyarság él emberi jogával és kéri a
magyar állampolgárságot. Kijelentette,
hogy nem vagyunk alábbvalóak egyetlen
másik nemzetnél sem, amit más nemzetnek szabad, azt nekünk is szabad.
A miniszterelnök-helyettes közölte,
hogy Magyarország az emberi jogokon
nyugvó nemzeti érdekét soha többet nem
rendeli alá más országok belpolitikájának, ugyanakkor a szlovákság felé ki volt
és ki van nyújtva a kezünk. Az igénylés
feltételeit ismertetve leszögezte: Magyarország az állampolgárságról más államnak információt nem fog kiadni arról, ki
magyar állampolgár és ki nem. Hozzátette: azt is látni kell, hogy a határon túli
asszimilációt bizonyos konkurens érdekek mesterségesen támogatják és erôsítik. Szomorú szívvel, de tiszta szemmel
és ésszel ki kell mondani azt, hogy nem
minden magyar, ami magyar nyelven
van.
Semjén Zsolt ismét megerôsítette, a
Máért mellett szükség van a Kárpátmedencei Magyar Képviselôk Fórumára
is, amely a remények szerint még az idén
összeülhet. A Máért szakbizottsági rendszere is visszaáll, s rendszeresen ülést

tart a jövôben. Leszögezte ugyanakkor,
hogy a Máért kapcsán a magyar identitást, mint alapot nem lehet feladni, a
magát vegyes pártként definiáló HídMost párttal korrekt, partneri viszonyra
törekednek, de nem a Máért keretében.
Beszámolt arról a tervérôl is, amely az
összmagyar-regiszter létrehozására irányul és a kapcsolattartás fontos eszköze
lehet. Ennek a jövô évtôl kialakítandó
regiszternek szerinte hatalmas nyomásgyakorló szerepe is lehet, például olyan
helyzetben, mint a szlovák nyelvtörvény.
Meg fogunk harcolni minden magyarért
– fogalmazott Semjén Zsolt. A nyugati
magyarság tekintetében lehetséges megoldásként említette az angol szekciókat,
így azokat sem zárnák ki a magyar világból, akik harmadik, negyedik generációként már nem bírják olyan szinten a
nyelvet.
+
A Máért nélküli korszaknak vége van –
jelentette ki beszédében a kormányfô, aki
szerint az ma már történelmi tény, hogy
a magyar nemzet túlélte megcsonkítását,
így minden oka megvan arra, hogy a nagy
nemzetek sorába tartozónak gondolja
magát. Kiemelte: arról szó sem lehet,
hogy a nemzetpolitikai szempontokat és
nemzetstratégiai érdekeket a külpolitikai

reláció érdekei alá rendeljék. Pont fordítva, az összes külpolitikai relációt annak
fényében kell alakítani, hogy a nemzetstratégiai felfogásból mi következik.
A miniszterelnök szerint tárgyilagos,
realista nemzetpolitikára van szükség,
amelyben egy percre sem szabad elfelejteni, hogy az egységes magyar nemzet
létezik. Szerinte ez a garancia arra, hogy
soha többet ne lehessen a nemzetpolitikában olyan hibákat elkövetni, mint
amilyenek az elmúlt hat évben megnyomorították sokmillió magyar ember életét. Orbán Viktor a Máért-en kiemelte,
szakítani kell a hamis realistákkal, akik
azt állítják, Magyarország sorsa önmagán
kívül dôl el, ebben a gondolkodásmódban
ugyanis nincs jövô.
A miniszterelnök úgy véli: az áprilisi
országgyûlési választás válasz volt a
2004. december 5-i, kettôs állampolgárságról szóló népszavazásra. A 2004. december 5-i népszavazást úgy értelmezte,
az akkor hatalmat gyakorlók arra akarták
rávenni az embereket, hogy külön-külön
írjuk a magyar nemzet nagy könyvét.
Szavai szerint ez egy beteges politika.
Orbán Viktor szerint az elkövetkezô
egy év a megújulás éve kell, hogy legyen,
ebben az egy évben meg kell ôrizni a lelki
erôt, a magyar nép által a választásokon
létrehozott egységet és az akcióképességet.

Hazánk
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Folytatás az 9.oldalról

Szólt arról is, hogy szerinte a nemzetközi
kapcsolatok rendszere meg fog változni, az
ideológiailag motivált kapcsolatok átadják
helyüket az ideológiamenteseknek.
Az elôttünk álló jövôben a kormányfô
szerint az együttmûködés leginkább kézen fekvô terepe a gazdaság lesz. Magyarország speciális küldetése, túl azon, hogy
törôdik a saját nemzetpolitikájával, egy
kárpát-medencei politika kialakításával,
egy közép-európai együttmûködés kialakítása is.
+

Németh Zsolt, a külügyi tárca parlamenti államtitkára köszöntôjében azt
mondta: a Máért összehívásával régi
adósságot törleszt a kormány. A Máért
eddigi történetét felidézve kitért arra: a
státusztörvény 2002-es elfogadása óta
azt lehetett tapasztalni, hogy felbomlott
az egység elôször a határon túli és az
anyaországi magyarság között, majd a
határon túli szervezeteken, közösségen
belül. Németh Zsolt azt mondta, 2003
májusában a kedvezménytörvény módosításával a magyar kormány megosztotta a Máért-szervezeteket, 2004 novemberében az utolsó Máért-ülésen pedig teljesen szembefordult a határon túli magyarok akaratával. 2010 a külhoni magyarság számára érezhetô megkönnyebbülést hozott és megkezdôdött a nemzeti
egység újraalkotása, hozzátéve: bízik
abban, hogy ez nemcsak az anyaország és
a határon túli magyarság között, hanem
a határon túli magyar közösségeken belül
is folyik. Az összetartozás-tudatunknak
különösen fontos lendületet adhat az
állampolgársági törvény sikeres megvalósítása a Kárpát-medencében és a
világ legkülönbözôbb pontjain, így a
szórványterületeken is.

A Magyar Állandó Értekezlet
IX. ülésének zárónyilatkozata
2010. áprilisi választások politikai és társadalmi következményei lehetôséget teremtenek a magyar nemzet határok feletti újraegyesítésére. Az új politikai rend
összekapcsolja a sokszínû magyar nemzetet, amelynek egyenrangú tagjai a magyarországi, a Kárpát-medencei, valamint
a diaszpórában élô magyarok. A nemzetpolitikában megvalósuló fordulat egy
megújult szemléletet tükröz, amelynek
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értelmében az elhanyagolt magyar–magyar kapcsolatokat az egymás iránti felelôsségvállalás váltja fel. A múlt lezárásának jegyében a 2004 óta mellôzött Magyar Állandó Értekezlet 2010. november
5-i ülésével folytatja mûködését. A magyar-magyar kapcsolatok a nemzeti csúcstalálkozó keretében újra méltó módon
teljesedhetnek ki az összetartozás-tudat
erôsítése, az önazonosság megôrzése, a
nemzeti integráció megvalósítása érdekében. A MÁÉRT a nemzeti érdekeink
képviseletére alakult legitim magyar
szervezetek párbeszédének intézményesített fórumaként a közös gondolkodást és a magyar nemzetet érintô döntések közös meghozatalát szolgálja.
Az ülésen elhangzottakat összegezve
a MÁÉRT tagjai az alábbi elvekben és célokban állapodnak meg:
– Üdvözlik a budapesti kormány eddigi nemzetpolitikai tevékenységét.
Egyetértenek abban, hogy a meghozott
döntések, úgymint a Nemzeti Összetartozásról szóló törvény, valamint a
magyar állampolgárság könnyített megszerzésének lehetôvé tétele a külhoni
magyarság számára, valóban a nemzeti
összetartozás erôsítését szolgálják.
Szintén örömmel fogadták a MÁÉRT
összehívását, és megállapodnak a korábban is mûködô szakbizottsági rendszer újraindításában. A továbbiakban a
következô szakbizottságok kezdik meg
munkájukat:
– külügyi és jogi szakbizottság,
– oktatási és kulturális szakbizottság,
– gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság,
– szórvány szakbizottság.

Hazánk

– Állást foglalnak az autonómia különbözô formái mint stratégiai célkitûzés
mellett, mivel ezáltal látják leginkább
biztosítottnak azt, hogy magyarként teljes életet lehessen élni a Kárpát-medencében, és ezt tekintik a határon túlra szakadt magyarság nemzeti megmaradása
legfôbb biztosítékának.
– Kifejezik meggyôzôdésüket, hogy a
magyar állampolgárság könnyített megszerzésének lehetôsége új esélyt jelent a
magyarság számára. A kulturális értelemben összetartozó nemzetet ez a jogszabály közjogi egységgé formálja.
– Megállapodnak abban, hogy könynyített honosítás bevezetésével összhangban a Szomszédos államokban élô
magyarokról szóló törvényt is módosítani szükséges, valamint hogy az oktatásinevelési támogatást újra az óvodásokra is
kiterjesztik.
– Hangot adnak abbéli meggyôzôdésüknek, hogy a 2011-es soros magyar
EU-elnökség történelmi lehetôség az
egész magyar nemzet érdekeinek képviseletére, értékeink felmutatására, tekintélyünk helyreállítására. Ezért kívánatos
a hagyományos kulturális sokszínûség
elvének elôtérbe helyezése, illetve az
összekapcsolódást segítô regionalizmus
támogatása. Hangsúlyozzák továbbá,
hogy kiemelten támogatják Horvátország, Szerbia és Ukrajna európai integrációját.
– Megnyugvással állapították meg,
hogy az új szlovák kormány mentes a
nacionalizmustól, ám sajnálatukat fejezik ki, hogy az új kormánykoalíció eddig
nem tette meg a bizalom helyreállításához szükséges lépéseket. A tagok elítélik
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a szlovák államnyelvtörvényt diszkriminatív, félelemkeltô szellemisége miatt.
Megállapítják, hogy a törvény, a tervezett
módosítások ellenére, továbbra is tartalmazza a kisebbségi magyar nyelvhasználatot korlátozó rendelkezéseket, szankciókat. Reményüket fejezik ki, hogy a
szlovák kormány figyelembe fogja venni
a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) ajánlásait a jogszabály módosításakor. A résztvevôk kijelentik, hogy a jövôben is elutasítanak
minden olyan intézkedést, amely hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a
magyarság tagjaival szemben.
– Reményüket fejezik ki, hogy Romániában hamarosan elfogadásra kerül az új
oktatási törvény, amely számos ponton
javítja a magyar oktatás helyzetét. Meggyôzôdésük, hogy a teljes körû anyanyelvû oktatás biztosítása, a többségi
nyelv sajátos program szerinti tanítása,
illetve az iskolarendszer decentralizációja és az iskolákkal kapcsolatos döntések
átadása a helyi közösségeknek kiemelten
segíti a magyarság boldogulását a többségi társadalmakban. Továbbra is szorgalmazzák az állami magyar egyetem viszszaállítását. Ugyanakkor a tagok sürgetik
a kisebbségek jogállásáról szóló törvény

véglegesítését olyan formában, hogy az
megteremtse a nemzeti közösségek kulturális autonómiájának közjogi keretét.
Fontosnak tartják továbbá a romániai
régiók átalakítására vonatkozó kezdeményezést, és elvárják, hogy ez elôsegítse a
magyarok által jelentôs számban lakott
régiók – kiemelten a Székelyföld – sajátos
közigazgatási jogállásának kialakítását.
– Üdvözlik a közvetlen demokratikus
választás útján megalakult új vajdasági
Magyar Nemzeti Tanácsot. A kulturális
autonómia ezen szervének létrejötte elôremutató és bíztató jel az egész Kárpátmedencei magyarság számára. A konferencia résztvevôi remélik, hogy az MNT
a gyakorlatban is érvényesítheti a törvényben elôírt jogosítványait, és megkapja az ehhez szükséges költségvetési
támogatásokat. Reményüket fejezik ki
továbbá, hogy a vajdasági magyarokra
nézve hátrányos - észak-bácskai és északbánáti - közigazgatási körzethatárok mielôbb módosításra kerülnek.
– Fontosnak tartják, hogy a legutóbbi
ukrajnai helyhatósági választások eredményeként létrejövô képviselôtestületekben - városi, járási és megyei szinten jelen van a magyar érdekképviselet. Egyben aggodalmukat fejezik ki a kárpátaljai

magyar oktatás helyzete miatt. A magyar
tannyelvû iskolák érettségizôi számára
továbbra sincs biztosítva az anyanyelvû
szaktantárgyi emeltszintû érettségi vizsga lehetôsége, aggasztó a magyar tannyelvû egyházi líceumok helyzete is.
– Támogatják a muravidéki magyar
közösség érdekeit szolgáló általános szlovéniai nemzetiségi törvény elfogadását.
– Üdvözlik a magyar kormány elkötelezettségét a szórványkérdést, illetve a
diaszpórában élôk megszólítását illetôen.
Felhívják a figyelmet arra, hogy szükséges egy, a nyugati magyar országos szövetségekkel közös cselekvési terv kidolgozása a nyugati magyarság megmaradása érdekében. A Nemzeti Regiszter létrehozása, valamint egy, a megfelelô anyagi
forrásokkal rendelkezô szórványstratégia
a nemzet minden tagjának érdeke.
– Felhívják a figyelmet az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó, nemzeti identitásunkat erôsítô 55. évfordulójának megünneplésére, a világ magyarságának bevonásával.
– Felhívják a figyelmet a 2011–12-ben
esedékes népszámlálások fontosságára,
és hangsúlyozták a magyar önazonosság
megvallásának jelentôségét.
Budapest, 2010. november 5.

Hazánk
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Egyre többen akarják visszakapni magyarságukat
Napról napra növekszik azoknak a
romániai magyaroknak a száma,
akik a magyar állampolgárság megszerzése érdekében idôpontot kérnek
okmányaik benyújtására a Magyar
Köztársaság Csíkszeredai Fôkonzulátusán.
November elejéig mintegy ezer, magyar
állampolgárságért folyamodót jegyeztek
elô a csíkszeredai magyar fôkonzulátuson – tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Balogh György konzul. A diplomata
hangsúlyozta, hogy bátorítják a családok
jelentkezését, a nagyszülôk dokumentumai a következô nemzedékek tagjai számára is fontosak. Balogh György szerint
nagyon idôs igénylôk is jelentkeztek,
akik reményüket fejezték ki, hogy mielôbb visszakaphatják egykor elveszített
magyar állampolgárságukat.
November 8-tól fel elôjegyzéseket elôször azoktól a romániai magyaroktól,
akik a magyar állampolgárságért folyamodnak. A diplomata elmondta, hogy
óriási volt az érdeklôdés, a telefonok
megállás nélkül csörögtek, ezért meghosszabbították az ügyfélfogadás idôtartamát. Közölte, hogy többnyire teljes családok számára kértek idôpontot a romániai magyarok.

Nagyon nagy
az érdeklôdés
a Délvidéken is

Márciusig büntetik mindenképpen
a kettôs állampolgárságot

A tolongást megelôzendô lakossági fórumot szervezett Szabadkán Korsós Tamás
magyar fôkonzul a kettôs állampolgársággal kapcsolatos tudnivalókról. A megjelenteknek Wetzel Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárásért felelôs miniszteri biztos adott tájékoztatást az eljárás
menetérôl és különféle gyakorlati kérdésekrôl – írta hét végi számában az újvidéki Magyar Szó.
Wetzel Tamás a Magyar Szónak elmondta, hogy a magyar állampolgárságot
igényelni lehet az összes magyarországi
anyakönyvvezetônél, továbbá minden
megyeszékhelyen, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal ottani igazgatóságainál és az összes külképviseleten. Az
eljárás díjtalan.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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A konzul hangsúlyozta, hogy bátorítják a családok jelentkezését, a nagyszülôk dokumentumai a következô nemzedékek tagjai számára is fontosak. Balogh
György szerint nagyon idôs igénylôk is
jelentkeztek, akik reményüket fejezték
ki, hogy mielôbb visszakaphatják egykor
elveszített magyar állampolgárságukat.

Hangsúlyozta, hogy a képviselet felkészült a nagyszámú ügyfél fogadására,
de az esetleges várakozás miatt az érintettek türelmét és megértését kérik.
A csíkszeredai fôkonzulátuson elsôként Hargita, Kovászna és Maros megye
önkormányzati vezetôi jegyeztették elô
magukat a magyar állampolgársági kérelem benyújtására. A Hargita megyei
tanács hétfôi sajtóközleménye szerint
Lokodi Edit Emôke Maros megye, Tamás Sándor Kovászna megye, Borboly
Csaba Hargita megye tanácselnöke, valamint Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester és Ráduly Róbert
csíkszeredai polgármester kérte a regisztrálást.
A kedvezményes honosítás érdekében elôjegyzésre jelentkezôket a kolozsvári fôkonzulátuson és a bukaresti magyar konzulátuson is fogadják. Szilágyi
Mátyás kolozsvári fôkonzul elmondta:
egyelôre csak 50 személyt regisztráltak,
mivel a kolozsvári fôkonzulátus – a
csíkszeredaival ellentétben – késôbb hirdette meg ezt a lehetôséget a sajtóban.
A fôkonzul szerint azonban a következô
napokban jelentôs mértékben növekedhet az elôjegyzést kérôk száma. Bukarestben késô délutánig két személy kért
elôjegyzést.

Legkorábban márciusban változhat
a szlovák állampolgársági törvény,
vagyis addig érvényben maradnak a
kettôs állampolgárság felvételét
büntetô rendelkezések. A tervezett
törvénymódosítás további tárgyalását februárra halasztották – írja az Új
Szó címû szlovákiai magyar napilap.
Az újság szerint a kormánykoalíció az
állampolgársági törvény módosítását
egyszerre akarja tárgyalni a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) javaslatával, amely a rendôrségi törvény módosítását érinti. Ez a módosítás megtiltaná,
hogy kettôs állampolgárságú személyek
betöltsenek bizonyos munkaköröket.
A Híd tárgyalni akar a KDH-s javaslatról is, amely bizonyos, hûségeskühöz
kötött foglalkozások, rendôrök, vámosok,
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ügyészek stb. esetében nem tenné lehetôvé a kettôs állampolgárságot. „Javaslatuk
a jelenlegi formájában elfogadhatatlan.
Csak azt tudom elképzelni, hogy néhány
pozíció esetében, ahol titkos információkkal dolgoznak, bizonyos korlátozás legyen
érvényben” – nyilatkozta Bugár Béla, a
párt elnöke. Megjegyezte, hogy a parlament alelnökeként ô például ilyen jellegû
titkos információkhoz nem jut hozzá.
A szlovák parlament Robert Fico kormánya idején fogadta el az állampolgársági törvény módosítását, miszerint
elveszíti eredeti állampolgárságát az a
szlovák állampolgár, aki egy más ország
állampolgárságát is felveszi. A szlovák
törvénymódosítás válasz volt a külföldi
magyarok könnyített honosítását lehetôvé tevô magyar törvénymódosításra.
Forrás: MTI
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Az alkotmányozás nem pártpolitikai,
hanem nemzeti kérdés
December közepén nyújthatja be az
alkotmány-elôkészítô eseti bizottság
az Országgyûlésnek az új alaptörvény koncepcióját – jelentette be Salamon László, a testület kereszténydemokrata elnöke sajtótájékoztatóján.
Salamon László kérdésre válaszolva kifejtette: sajnálja, hogy az ellenzék menet
közben kivonult az alkotmányozásból.
Hangsúlyozta: az alkotmány nem pártügy, nemzeti elfogadottsága nem azon
múlik, hogy hány párt támogatja a parlamenten belül és kívül, hanem azon, hogy
a magyar nemzet magáénak érzi, elfogadja, avagy sem. A KDNP szakpolitikusa reményét fejezte ki, hogy sikerül ilyen
alaptörvényt megalkotni.
A részletekrôl szólva elmondta: a
bizottság a jelenleginél kisebb alkotmányban gondolkodik, álláspontjuk szerint az alkotmányos berendezkedés öszszes szabályát, de még csak többségét
sem kell bevinni az új alaptörvénybe. Az
alkotmányba csak fundamentális, hoszszú távú, évtizedekre szóló rendelkezéseket szabad beemelni.
Az elmúlt húsz év alkotmánymódosításairól szólva kifejtette: megengedhetetlen az alapdokumentum gyakori változtatása, mert erodálja az alkotmány tekintélyét, és a törvénynek sem tesz jót.
Megjegyezte: az alkotmányokat rugalmas és merev, nehezen módosítható csoportra szokták osztani. A bizottság ez
utóbbi mellett foglalt állást, úgy gondolják, nem lenne szerencsés, ha az új
magyar alaptörvényt társadalmi felhatalmazás hiányában könnyedén lehetne
módosítgatni.
Salamon László kijelentette: még
nem született bizottsági döntés az egy-,
illetve kétkamarás parlamentrôl, jogi
értelemben tehát nyitott a kérdés.
Benyomásait összegezve elmondta: a
Fideszen belül erôsebb a támogatottsága
az egykamarás parlament megôrzésének. Nem titkolta, hogy a KDNP-s képviselôk körében népszerûbb a kétkamarás parlament. De mint fogalmazott: ez
nem pártügy, hanem szakmai, alkotmányjogi kérdés. A KDNP-s politikus a
maga részérôl a kétkamarás parlament
mellett tette le a voksát, s azon állás-

pontjának adott hangot, hogy ez a hatalommegosztás eszméjének teljesebb
megjelenítését tenné lehetôvé.
A magzat védelmét megjelenítô paszszusról azt mondta, hogy azt a védelmet
adja meg, ami az embert is megilleti,
azaz elismeri, hogy a magzati élet is
emberi élet. Mint mondta, nem egyedülálló a megfogalmazás, a német alkotmány is tartalmazza ezt a rendelkezést.
„Nyilvánvalóan (…) ez nem zárja ki
feltétlenül az abortuszt” – mutatott rá
hozzátéve: ugyanakkor „nem lehetséges
egy magzatot szemölcsként kezelni”.
Idézte Sólyom László volt államfôt is, aki
szerint az igazságot ki kell mondani, azaz
biológiai értelemben az emberi élet a
fogantatással kezdôdik.
A határon túli magyarok választójogával kapcsolatban az alaptörvény koncepciója azt rögzíti, hogy minden magyar
állampolgárt sarkalatos törvényben meg-

határozott feltételek esetén megillet a
választójog – mondta. Hozzáfûzte: az
alkotmány bôvebb szabályozásba nem
bocsátkozik, a részleteket majd kétharmados törvényben rögzítik.
A címer esetleges megváltoztatásával
kapcsolatban azt mondta: régi hagyomány volt, hogy tölgyfalomb övezte a
címert, ezt tették magukévá, de a végleges döntést a bizottság hozza meg.
Arról, hogy lehet-e népszavazás az
alkotmányról, úgy nyilatkozott: az alkotmány módosításának, és ehhez kapcsoltan egy új alaptörvény megalkotásának
szabályait a hatályos alkotmány rendezi.
Ez úgy szól, hogy ezekben a kérdésekben
a döntéshez az országgyûlési képviselôk
kétharmadának szavazata szükséges –
hangsúlyozta a kereszténydemokrata
politikus.
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Az új alkotmány koncepciója
Ha a parlament a márt nyilvánosságra
hozott koncepciót fogadja el, a jövôben
csak akkor lehetne változtatni az alaptörvényen, ha a módosítási javaslatról
két egymást követô Országgyûlés változatlan formában, mindkét szavazásnál
külön-külön az országgyûlési képviselôk
kétharmadának szavazatával dönt.
A dokumentumban a szabályozási elvekkel kapcsolatban a munkacsoport rögzíti: az új alaptörvényben az államszervezet szabályai közül is csak a legfontosabb,
kiemelkedô jelentôségû rendelkezések
kaphatnak helyet, a további garanciális
jelentôségû részletszabályokat a többi jogszabály közül szintén kiemelkedô – a
jelenlévô országgyûlési képviselôk kétharmadának szavazatával elfogadott – sarkalatos törvények tartalmazzák, ezért az új
alaptörvény viszonylag rövid lenne.
A koncepció szerint az új alkotmány a
jelenleg hatályoshoz képest más szerkezetû lenne: egy preambulummal kezdôdne, amelynek utalnia kellene a legfonto-

sabb alapértékekre, a demokrácia, a jogállamiság és az alkotmányosság értékeire.
A preambulumot követôen az alapvetô rendelkezések között elsô helyen
mondanák ki: Magyarországon minden
hatalom forrása a politikai nemzet, azaz
a nép, az ország alkotmányos állami folytonosságát pedig a Szent Korona fejezi ki.
Magyarország felelôsséget visel a határain kívül élô magyarok sorsáért. Leszögezik: az ország államformája köztársaság; Magyarország független, demokratikus jogállam. Az alapvetô rendelkezések
közé emelnék be a nemzeti jelképeket.
Az alapvetô rendelkezéseknél rögzítené,
hogy Magyarország az Európai Unió szuverén tagja; elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. Míg a hatályos
alaptörvény azt mondja ki, hogy a Magyar
Köztársaság védi a házasság és a család
intézményét, addig az új alkotmány kiemelt védelemben részesítené a házasságot
mint a férfi és a nô legalapvetôbb és legtermészetesebb közösségét és az ezen alapuló

családot. A családvédelemrôl külön törvényben rendelkeznének. Az állami tulajdonnal kapcsolatban hangsúlyoznák, hogy
a közvagyon és a közpénzek rendeltetése a
közérdek szolgálata, és az állam gazdálkodó szervezetei a közpénzekkel és a saját
közvagyonnal a törvények elôírása szerint
hatékonyan kötelesek gazdálkodni.
Az alapvetô jogok felsorolását azzal
kezdenék, hogy az ember életét – fogantatásától kezdve – védelem illeti meg. A
további alapjogok körét lényegében a
jelenleg hatályos alkotmányban rögzítettekhez hasonlóan határoznák meg.
Tulajdont kisajátítani csak kivételesen
és közérdekbôl, másként korlátozni
közérdekbôl, törvényben szabályozott
esetekben és módon lehetne teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett.
Kimondanák, hogy minden magyar állampolgárt sarkalatos törvényben meghatározott feltételek esetén megillet a
választójog.
Forrás: MTI

Ez az alkotmány az egész nemzeté lesz
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje napirend elôtti felszólalásában kivételezettnek nevezte a mai képviselôk helyzetét, mert részt vehetnek
Magyarország új alkotmányának megalkotásában. Mint mondta: ez nem
politikai alkufolyamatok által elfogadott többség, hanem a magyar nemzet,
minden magyar ember alkotmánya lesz.
Az új alkotmányban hangsúlyosan megjelenô értékeke közül a KDNP alelnöke
elsôként a nemzeti közösség eszményét
emelte ki. Nem másokkal szemben szeretnénk identitásunkat megfogalmazni,
hanem önmagunknak, hiszen az ember
egy olyan lény, amelyik közösségben
születik, abban nô fel, kezdve a családdal,
folytatva szerencsés esetben egy emberléptékû település közösségével, egyházi
közösséggel, civil szervezettel is, de mindenképpen a nemzet egészének közösségében. Az odatartozás tudata az egyénnek is fontos, személyiségét gazdagító
tudat – mondta. Idekapcsolódik a szülôföld kérdése. A szülôföld pedig nekünk,
magyaroknak nemcsak az országhatáron
belüli területet jelenti, hanem azt a földet,
ahol született, és ahová azt tudja mondani,
hogy hazamegyek, még akkor is, ha elszakadt attól.
Számunkra ez a Kárpát-medencét
jelenti. A haza ott van, és ahol a nem-
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zet jelen van – egészítette ki a gondolatot. Harrach Péter kijelentette: nemcsak a nemzeti közösségrôl, hanem a
gyökereinkrôl is érdemes szólni az alkotmányban, a gyökerekrôl, amelyek
minden közösséghez hozzátartoznak,
és ezt is úgy kell megfogalmaznunk,
hogy mindenki számára elfogadható
legyen. Kell szólnunk az ezeréves történelmünkrôl, nagyjainkról, de arról a
társadalomformáló eszmérôl, értékrendrôl, életformáról is, amit kereszténységnek nevezünk, és ez nemcsak a
történelmünket formálta, hanem a jelenben is meglevô, a többség világnézetét jelentô gondolkodás. Sokfélék
vagyunk, nem jelenthet ez kizárólagosságot, de ami jelen van és többségben
van, azt meg kell fogalmazni.
Mint mondta: sokat beszélnek a Szent
Korona említésérôl. Van, akinek ez csupán
koronázási ékszer, mások a közjogi rendszer forrásának tekintik a Szent Korona-
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tant. Hite szerint mindenki számára elfogadható, ha a Szent Koronára a nemzet
egységének megjelenítôjeként tekintünk.
Harrach Péter a nemzet jövôjét meghatározó értékek sorában a házasság és a
család védelmét emelte ki. „Érzékeltetnünk kell mindenkivel, hogy családban
élni jó, és a gyermek fejlôdése szempontjából nélkülözhetetlen közösségrôl van
szó. Ezt az értéket nem hagyhatjuk ki az
alkotmányból” – mondta.
A kereszténydemokrata politikus szólt
az élet tiszteletérôl is, visszautasítva azokat a rosszindulatú értelmezéseket, amelyek e kérdés kapcsán valamiféle abortusztilalomról beszélnek. Hangsúlyozta:
mi azt mondjuk: az élet csodálatos dolog,
és annak továbbadása felelôsséget feltételez. Ennek a felelôsségnek a felébresztése
mindnyájunk kötelessége. És ha az élet
ekkora érték, akkor nem maradhat ki az
alkotmányból sem.
Végezetül kijelentette: az új alkotmányban minden olyan értéket rögzíteni kell, amelyek mindnyájunk közös
érdekeit szolgálják. Aki ezt belátja, az
nyugodtan mondhatja, hogy ez az alkotmány a nemzeté, mindnyájunké lesz.
kdnp.hu
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A tolvajok kiáltanak tolvajt
A tolvajok tolvajt kiáltanak, féltik a zsákmányt – reagált a szocialisták november végi nagygyûlésén elhangzottakra Harrach Péter, a kereszténydemokraták parlamenti frakciójának vezetôje. A KDNP alelnöke hangsúlyozta: a szocialisták saját kormányzásukból kiindulva ítélik meg a Fidesz-KDNP
kormány mûködését.
„A rendszerváltozás óta minden szocialista kormány megrabolta, kifosztotta és
átverte az embereket, hazudtak éjjel-nappal” - jelentette ki Harrach Péter, hozzátéve, ebbôl azonban nem következik,
hogy minden kormány ezt teszi. A Fidesz–KDNP kabinet „a gyurcsányi romok eltakarítása közben” a magyar gazdaságot beindító és a társadalmi igazságosságot szolgáló intézkedések sorozatát
hozta meg – emelte ki a KDNP frakcióvezetôje.

A szocialista párt nagygyûlésén Mesterházy Attila pártelnök azt mondta: ha a
kormány nem változtat politikáján, akkor
az MSZP tavasszal az utcára vonul. A
szocialista párt elnöke bejelentette: petícióban tiltakoznak a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások államosítása, az
igazságtalan adórendszer, az indoklás
nélküli elbocsátás, a visszamenôleges
hatályú törvénykezés és az Alkotmánybíróság hatáskörének szûkítése ellen.
Forrás: MHO

Újra három év lesz
a gyes idôtartama

Az ellenzék elutasítja
a társadalmi egyeztetést

A gyes idôtartamát újra három évre hosszabbítja meg a kormány – ismertette
a kabinet döntését Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelôs
államtitkár a kormányszóvivôi tájékoztatón. Soltész Miklós emlékezetett rá,
hogy a szocialista kormány ebben az évben teljes mértékben megszüntette
volna a gázár- és a távhôtámogatást, a Fidesz–KDNP-kormány azonban egyik
elsô intézkedéseként meghosszabbította december 31-ig; a jövô évi költségvetésben pedig április 30-ig marad fenn a jelenlegi támogatási rendszer,
ami közel 960 ezer háztartást érint.
A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a gyes három évre való
meghosszabbítása visszamenôleg is érvényes lesz, tehát azokra is vonatkozik
majd, akik most gyesen vannak. (Nekik a jelenlegi szabályozás kétéves gyest
enged meg.)
Az államtitkár egyúttal közölte, hogy visszaállítja a kormány azt a gyakorlatot, hogy ha egy édesanya visszamegy dolgozni, akkor csak a részmunkaidôs, négyórás munkaidô mellett kapja meg a gyest, a nyolcórás
munkaidô mellett már nem.
Soltész Miklós kijelentette: a kormány tízéves korig az örökbefogadói gyes
lehetôségét is megadja, ami hat hónapig segíti azokat a családokat, akik az
örökbefogadásban részt vesznek.
Tájékoztatása szerint: a kormány döntött arról, hogy 2011. szeptember
elsejétôl a lakásfenntartási támogatás rendszerébe építik be a gáz- és távhôtámogatás jelenleg szociális támogatási rendszerét.
Soltész Miklós emlékezetett rá, hogy a szocialista kormány ebben az évben
teljes mértékben megszüntette volna a gázár- és a távhôtámogatást, a FideszKDNP-kormány azonban egyik elsô intézkedéseként meghosszabbította
december 31-ig; a jövô évi költségvetésben pedig április 30-ig marad fenn a
jelenlegi támogatási rendszer, ami közel 960 ezer háztartást érint.
Újságírói kérdésre adott válaszában Soltész Miklós elmondta: átlagosan
ezer forinttal emelik majd az ápolási díjat; körülbelül 1.300 forinttal emelik
az ápolási díjat ott, ahol nagyon súlyos állapotban lévôt vagy nagyon súlyos
fogyatékkal élôt gondoznak.

Rétvári Bence, a közigazgatási tárca kereszténydemokrata parlamenti államtitkára érthetetlennek tartja, hogy miközben az ellenzéki pártok
folyamatosan a társadalmi egyeztetések hiányát
kérik számon a kormánytól, pont azt a törvényt
nem szavazták meg, ami szélesebb kereteket ad
a társadalmi egyeztetésnek.
Az államtitkár szerint ezzel az ellenzék nemet
mondott a kormány és a civilek közötti párbeszédre, újból bebizonyosodott, hogy szavuknak nem
lehet hitelt adni. Kiemelte: a törvényre adott
ellenzéki nem azonban nem hátráltatja a kormányt abban, hogy a nemzeti együttmûködés
jegyében társadalmi egyeztetést folytasson a
jogszabályok tervezeteirôl.
Rétvári Bence hangsúlyozta: az új jogszabály értelmében 2011. január 1-jétôl az eddigieknél sokkal szélesebb körben fejthetik ki az
állampolgárok, valamint a különbözô civil szervezetek az egyes jogszabálytervezetekkel kapcsolatos véleményeiket. Felidézte, hogy a tör vény civil kezdeményezésre született, annak
elkészítése során pedig közel száz szervezettel
folytattak konzultációt. Az eszmecserék alatt
világossá vált a tör vénytervezet pozitív fogadtatása; a civil szer vezetek a kormány gesztusértékû intézkedésének tekintették azt, hogy
külön törvényi szabályozás született, és jogszabály határozza meg a jogszabály-tervezetek
társadalmi egyeztetésének rendjét.
kdnp.hu
Forrás: MTI

kdnp.hu, Forrás: MTI
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Felelôsségteljes cselekvésre kötelez ez a bizalom
Küszöbön már az újév. / Topog. Csizmájáról havat ráz./ Arcát csuklyája rejti
el, / nem látni, zord-e vagy mosolygós, / nem tudni, mit hoz most és
sohatöbbé, / nem vélni, mit visz mindörökre, / kérdéseimre nem felel – írta az
óév és az újesztendô találkozásáról majd mindenkit foglalkoztató gondolatokról Weöres Sándor, Öröknaptár címû versében. Tavaly ilyenkor nagy várakozással a álltunk a lassan véget érô 2010-es esztendô kapujában, fürkésztük a jövôt remélve, hogy meghozza a régen várt fordulatot, hogy véget ér
egy korszak, amely oly sok keserûséget okozott, s amely hazánkat a szakadék szélére sodorta. Teljesült a kívánság, a nagy örömön túl gond is maradt
bôven. Lapunk a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselôit a
mögöttünk hagyott esztendô értékelésére kérte fel, s a jövô évi várakozásairól kérdezte.
Így látom én. A 2010-es év rövid
összefoglalója: a hazai eseményekrôl;
a kormányzati intézkedésekrôl
Bagdy Gábor, az Országgyûlés gazdasági
és informatikai bizottságának tagja: Csodálatos év volt! Idén nyílt meg végre a

lehetôség a valódi rendszerváltásra. Most
az enyhén szólva is félresikerült kilencvenes évek hibáit helyre lehet tenni, és
Magyarország prosperáló jövôjét hosszú
idôre meg kell alapozni.
Básthy Tamás, az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke:
Húsz év kellett ahhoz, hogy a valódi
rendszerváltoztatás megtörténjen, és ezt a
magyar társadalom tudatosan valósítsa
meg. Ehhez a baloldali vezetés teljes hitelvesztésére volt szükség, ami sajnos az
ország tönkretételével járt együtt. Örömteli, hogy mindeközben kiforrott a jobboldali alternatíva, melynek programja immár
világos válaszokat ad a nemzet elôtt álló
kihívásokra. A kormánypártok elsô féléve
egyértelmûen legfontosabb értékeink a csa-
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lád, a magyar közösségek, a társadalom
védelmének, erôsítésének jegyében telt el.
Bús Balázs, az Országgyûlés sport és
turizmusbizottságának tagja: Sorsfordító
évet hagy nemsokára az ország maga
mögött. Új idôszámítás kezdôdött nemcsak a mindennapokat meghatározó feltételrendszerek változásával, hanem – és
ez számunkra, kereszténydemokraták
számára még fontosabb – morális, világnézeti szempontból is. A szavak visszakapták eredeti értelmüket. A lopás már
többé nem ügyesség szinonimája, hanem
bûn, mely büntetést von maga után.
Megszülettek a társadalmi igazságosságot
szolgáló törvénymódosítások, s eddig a
szakadék szélén egyensúlyozó gazdasá-

gunkat is sikerült olyan irányba terelni,
melynek helyességét a piaci környezet is
visszaigazolta. Ha csak ennyi történt
volna parlamenti munkánk révén 2010ben Magyarországon, már nem volt hiábavaló a szerepvállalásunk.
Firtl Mátyás, az Országgyûlés európai
ügyek bizottságának alelnöke: 2010-ben

Hazánk

az emberek kétszer is határozottan kifejezték azt a véleményüket, hogy változást
szeretnének a közéletben, az ország és az
önkormányzatok irányításában, a mindennapi életükben. A változás iránya,
annak gyorsasága és határozottsága melletti döntésüket kétszer hozták meg:
április 11-én és október 3-án, az országgyûlési képviselôi választáson és a helyhatósági választásokon egyaránt. Minket, akik erre a szolgálatra szegôdtünk,
felelôsségteljes cselekvésre kötelez ez a
bizalom és mindazoknak az értékrendünkbôl adódó elveknek az érvényesítésére és gyakorlatok a véghezvitelére
kapott megbízatás, amelyeknek a középpontja az élet szolgálata: a munka, a családok biztonsága, az embertársaink megbecsülése, a nemzet biztonságos jövôje.
Fontosnak tartom hangsúlyozni: A
parlamentben zajló intenzív és inspiratív
viták megerôsítették, hogy Magyarországon a választók új korszakot nyitottak,
amelyben a politika ismét az emberekrôl,
az emberekért szól, amelyben az emberek fontosnak érzik elmondani véleményüket. A kormány és a parlamenti többség már nem a magán-, hanem a közérdek érvényesítése jegyében hozza meg
döntéseit. Ma mindenkinek érdeke – és
mi ezen érdekeknek megfelelôen tesszük
a dolgunkat –, hogy Magyarországnak
újra Közép-európai viszonylatban is a
legversenyképesebb gazdasága jöjjön
létre, hogy a közteherviselés arányos
legyen, hogy az emberek nyugdíja biztonságba kerüljön, és hogy helyreállítsuk
az ország nemzetközi tekintélyét.
Földi László, az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja:
Nehéz, sok munkával töltött esztendôt
tudunk magunk mögött. Ebben az évben
két különösen fontos, az ország jövôjét
alapjaiban meghatározó választás is zajlott az országunkban. Magyarország változást akart, és ennek megfelelôen választott tavasszal. Sok olyan intézkedést
hozott a kormány és a parlament, amelynek gyümölcse a következô években fog
beérni.
Hoffman Pál, az Országgyûlés sport és
turizmusbizottságának tagja: A nagy gyôzelem valóban nagy változásokat eredményezett. A gyorsított magyar állampolgárság megszerzése és a nemzeti öszszetartozásról szóló nyilatkozat történelmi
jelentôségû döntések. Nemcsak sebeket
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gyógyítanak, hanem új energiákat teremtenek. A gazdasági döntések kezelik a trükkök és hazugságok kormányának 500 milliárd forintos ez évre hátrahagyott hiányát,
s reményt nyújtanak a nemzet talpra állítására.
Hoffmann Rózsa, oktatásért felelôs
államtitkár, országgyûlési képviselô: Izgalmas, várakozás teli év volt, amely
végre nem hozott csalódást.
Január elsô napjait Franciaországban,
az Avignon melletti Millefeuille-ben tölthettem a francia külügyminisztérium
ösztöndíjának jóvoltából. Beültem az
iskolapadba, és egy álló hétig diákként
csak a nyelvtanulásnak szentelhettem
magamat. Élveztem a kemény munkát,
és sokat fejlôdött a kiváló nyelvtanároknak köszönhetôen a nyelvtudásom. (Ennek most, az EU-vonat közeledtével különösen nagy hasznát veszem.) Még
pedagógiai szempontból is nagyszerû
kaland volt a katedra másik oldaláról
megtapasztalni, „ôk hogyan csinálják”.
Hazatérésem után azonnal megkezdôdött számomra a kampány: igen sok településre hívtak; 49 helyre tudtam elmenni. (Biztató jelnek tekintettem a sok meghívást, mert az oktatásügy iránti fokozódó érdeklôdést láttam benne. Azt ti.,
hogy a választóink felismerték már, hogy
az iskolaügy régóta nem a pedagógusok
belügye, hanem mindenkié. Hiszen az
ország jövôje attól függ, hogy milyen az
oktatási rendszere.)
Még javában tartott a kampány, amikor megkaptam az elôzetes felkérést az
oktatásért felelôs államtitkári posztra.
Esténként jártam tehát a fórumokra az
ország különbözô szegleteibe, nappal

megtartottam az egyetemi óráimat,
készültem az elôadásokra, és már rendszeresen összejártunk a majdani Nemzeti Erôforrás Minisztérium nem hivatalos vezetôi értekezleteire és készültünk a
kormányzásra. Ez a néhány hónap egyszerre volt kimerítô és felemelô. A hoszszú készülôdést végül megkoronázta a
két emlékezetes áprilisi nap, az országgyûlési választások felejthetetlen órái.
Kalmár Ferenc, az Országgyûlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának
tagja: Felemelô volt májusban és júniusban, hogy az új parlament és kormány a
nemzet lelkének a gyógyításával kezdte
tevékenykedését. Orvosolni kellett a
2004.december.5-i traumát és elindultunk
Trianon „gyógyítása” irányában. Kinyilovánítottuk, hogy a „merjünk kicsik
lenni” és a „bûnös nemzet” jelszavakra
épülô nemzettudat rombolás a múlté.
Kishitûséggel és örökös bûntudattal nem
lehet a jövôt építeni. Most pedig le kell
tenni a 21. század Magyarországának alapjait. A Kormány gazdasági intézkedései is
ebbe az irányban mutatnak. Ezek nagyon
merész és bátor intézkedések. Az eredménynek 3 éven belül már látszania kell.
Lanczendorfer Erzsébet, az Országgyûlés Ifjúsági, szociális, családügyi és
lakhatási bizottságának tagja: Nyolc év
súlyos pusztításai, megpróbáltatásai

után vagyunk. Szent Bernát szerint „A
nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elô.” Eljött a kegyelmi pillanat 2010. április 21-én. Gyôztünk. Nagyot. Ilyen gyôzelem még nem volt az
elmúlt 20 évben. A Fidesz-KDNP többségû parlament élt a 2/3-os lehetôséggel
és felelôsséggel: még a kormány megalakulása elôtt „lélekemelô” törvényeket

alkotott meg. Megalkottuk a kettôs állampolgárságról szóló törvényt, és törvényt hoztunk arról, hogy június negyedike, a trianoni békediktátum aláírásának napja ezentúl minden évben a
Nemzeti Összetartozás Napja legyen.
A kormány: véget vetve a megszorító
politikának emberközpontú politikájával
megvédte az elmúlt nyolc év alatt végsôkig kivéreztetett magyar társadalmat.
Latorcai János, a KDNP frakcióigazgatója, az Országgyûlés alelnöke: A lassan hátunk mögött hagyott esztendô legjelentôsebb belpolitikai eseménye, a Fidesz és a KDNP szövetség kétharmados

választási gyôzelme volt. Ez a siker történelmi léptékû lehetôséget jelent a kormányzó pártok számára. A családi típusú adózás bevezetése egyrészt megmutatja, hogy a kormány nem riad vissza a
rendszerszintû reformoktól, másrészt
jelez egy nagyon jelentôs politikafilozófia
különbséget is. Nevezetesen a mostani
kormány embereket, családokat lát ott,
ahol az elôzô kabinet csak adóalanyokat.
Különösen fontos, hogy a 2010-es esztendô megmutatta: Nem lehet minden
következmény nélkül az állami vagyont
felélni, elpazarolni. Az a politikus, aki a
közérdek, a közjó ellenére cselekedve
bûncselekményt követ el nem kerülheti
el a felelôsségre vonást.
Lukács Tamás, az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának elnöke, a KDNP frakcióvezetô-helyettese: Választások és változások
éve volt. Olyan dolog történt hazánkban a
nemzeti összefogás következtében, ami

Hazánk
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Folytatás a 17. oldalról

példa lehet sok országnak és történelmi léptékkel is mérhetô. Egyúttal ez a kivételes
lehetôség senki másra át nem hárítható
felelôsség is. Késôi annáleszek biztos meg
fognak emlékezni a nemzeti összetartozás
törvényérôl, a kettôs állampolgárságról és
pénzuralmi rendszerrel szembeni valódi
szabadságharcról.
Michl József, az Országgyûlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának tagja: A végsô választás Magyarországon – szerintem ezzel a címmel vonul

be a történelembe ez az esztendô. A nemzet egy utolsó erôfeszítéssel próbált magán segíteni és ez sikerült. A ,, sivatagi
vándorlásunk" feléhez érkeztünk, innen
már kifelé kell, hogy menjünk. Nem lesz
könnyebb, mint eddig, de egészen másképpen fogjuk megélni. Most nem szabad meghátrálni, megbotlani és bármit
elrontani. Most itt a lehetôség, hogy a
nemzetünk életének más irányt szabjunk, ezért nagy öröm a határon túliak
állampolgárságának lehetôsége, a trianoni tragédia gyógyításának kezdete, az
igazságosság, arányosság jegyében hozott
adózási döntések, az oktatás és nevelés
rendjének megteremtése, a legkisebb
bûnözés elitélése is, a terhek igazságosabb elosztása és sorolhatnánk a többi,
az elsô félévben meghozott jó döntést.
Nagy Kálmán, az Országgyûlés egészségügyi bizottságának tagja: A legnagyobb esemény, hogy hazájáért élô és dolgozó kormánya van az országnak. Ha
erkölcsileg tiszták maradunk a többi
menni fog magától.
Puskás Tivadar, az Országgyûlés egészségügyi bizottságának tagja: 2010-ben
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Magyarország változást akart, s áprilisban ennek az igényének megfelelôen
választott. Elég volt a tartalom nélküli
szólamokból, elég volt az eredménytelen,
kapkodó, cél nélküli reformnak nevezett
kapkodásból. Olyan felhatalmazást kaptunk a választóktól, amely nagy lehetôség, de óriási felelôsség is. Így kell hát a
jövôben az ország sorsát irányítani.
A „kommunikációs kormányzás” helyett a „tettek kormányzására” van szükség. Ez kezdôdött el tavasszal a kettôs
állampolgárság bevezetésétôl kezdve a
bankadón keresztül az egészségügy jövôjét kirajzoló Semmelweis tervig.
Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium államtitkára,
a KDNP Országos Választmányának
elnökségi tagja: Az idei év igazán eseménydús volt. Elsôként a Fidesz–KDNP
kétharmados választási gyôzelmét, illetve a jobboldal ôszi önkormányzati
választásokon elért újbóli nagyarányú
sikerét kell kiemelnem.
Eddigi döntéseinket nagyban meghatározták a természeti katasztrófák: az
árvizek és az októberi vörösiszap-katasztrófa. Ám ezek mellett is tartjuk magunkat a kormányprogramban írt terveinkhez. Az elôzô kormány elhibázott politikája miatt csôd közeli helyzetbe sodort
országunkban a legfontosabb a gazdaság
talpra állítása, annak stabilizálása, a

helyi vállalkozások megerôsítését. Az
újesztendôben a családok védelmében
sok intézkedés lép életbe. 2011. január 1jétôl lesz érvényes Magyarország eddigi
legkedvezôbb egykulcsos, arányos, családi adórendszere, amely a munkát és a
gyermeknevelést érezhetôen elismeri, és

Hazánk

hazánkat a térség legversenyképesebb
országává teszi. A kormány döntött a
gyes 3 évre történô visszaállításáról, és
megteremtette az örökbefogadó gyes
lehetôségét is.
Rubovszky György, a KDNP pártügyésze, az Országgyûlés alkotmányügyi,
igazságügyi és ügyrendi bizottságának

tagja: Hatalmas Fidesz–KDNP siker után
meglepett az MSZP stílusa. Úgy viselkednek, mint akik éppen csak elveszítették a választást. A stílusuk alapján még
mindig azt feltételezik, hogy ôk alakítják
a politikát. A kormány erôfeszítései ellenére változatlanul korábbi sikertelen
politikájukat szeretnék folytatni. A kormány, illetve a többség politikája nagyon
gyors, súrlódásokat okoz, sok energiát
emészt fel az utólagos korrekció.
Sáringer-Kenyeres Tamás, az Országgyûlés mezôgazdasági bizottságának
tagja: Nem tudom megkerülni azt a gondolatot, hogy az idei évet mint egy új idôszámítás kezdetét említsem. Ezt elsôsorban azért gondolom, mert egy teljesen új
gondolkodásmód, gazdaságpolitikai szemlélet mutatkozik be, példaértékûen, nemcsak itthon, hanem a nemzetközi gazdasági életben is. Több új elem egy teljesen
szokatlan elôremutató jövôképet tár a
magyar emberek elé. Örömmel veszek
benne részt, 2010-ben jó kormánypárti
képviselônek lenni!
Seszták Miklós, az Országgyûlés gazdasági és informatikai bizottságának
tagja: 2010-es év legfontosabb eseménye
az emberek bizalmának és hazájukba
vetett hitének visszaszerzése, az elmúlt
évek elkeseredettsége után ennek értéke felbecsülhetetlen. Nagyon jól esik látni szûkebb pátriában Felsô-Szabolcsban,
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hogy az emberek bíznak a képviselôikben,
bíznak az ország vezetôiben, látják, hogy
nem következmények nélküli országban
élnek, látják, hogy a politikai szféra magán
kezdte a spórolást és nem kért türelmi
idôt, hanem végzi a dolgát. Ez a lendület
és hangulat az országos politika mellett
leszivárgott helyi szintre is, az önkormányzatok új vezetôi sem kérnek türelmi
idôt, hanem azonnal hozzá kezdtek a
vidéki Magyarország újjászervezéséhez.
Seszták Oszkár, az Országgyûlés
számvevôszéki és költségvetési bizottságának KDNP-s tagja: Minden tekintetben fordulópontot jelent az év Magyarország számára. Az országgyûlési, majd
az önkormányzati választásokon a magyar emberek világosan kimondták, hogy
véget akarnak vetni a szocialista kormányzásnak és egy olyan rendszer kiépítését várják, ahol a közérdek elôbbre való,
mint egyesek önös magánérdekei.
Az új kormány többrétû eladósodottsággal kell, hogy szembenézzen, és
ennek kezelése az egyik legnagyobb feladat. A szocialista kormányzás 8 éve
alatt 54-rôl 80 százalék fölé emelkedett
az államadósság, ami hatalmas terhet
jelent az országnak. Emellett a végletekig eladósodottak az önkormányzatok
is, hiszen az elmúlt évek csökkenô
támogatásról és ezzel szemben gyarapodó feladatellátásról szóltak. Tehát a
finanszírozhatóság is megoldásra vár.
Összességében 2010 értelme, hogy az
országban a csökkenést a növekedés, a
kishitûséget az önbizalom váltsa fel. Ez
a feladatunk.
Simicskó István, a KDNP alelnöke, a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára:

Rendkívül jelentôségteljes, történelmi
esztendôt hagyunk lassan magunk
mögött. Ilyen mértékû választási gyôzelmet a polgári erôk még soha nem arattak.
Az emberekben félév múltán is óriási a
várakozás, a Fidesz-KDNP-kormány mindent megtesz azért, hogy e várakozásoknak megfeleljen. A nyolc éven át a szocialisták – az ország eladósításával, korrupciós ügyeikkel, az erkölcsi normák felrúgásával – hihetetlen károkat okoztak a
társadalomnak, az országnak. Nagyon
keményen dolgozunk azért, hogy felszámoljuk a ránk maradt súlyos örökséget. A
kormány intézkedési kivétel nélkül a
nemzeti együttmûködés, a társadalmi
igazságosság megteremtésének irányába
hatnak. Hogy csak egyetlen példát említsek: a különadók nem az emberektôl,
hanem a gazdasági élet azon szereplôitôl
vesz el, akik eddig kivonták magukat a
közteherviselés alól. Az elmúlt évek a
Magyar Honvédségen belül is mély nyomokat hagytak, a korábbi politikai irányítás képes volt a hierarchikus, szigo-

rúan fegyelmezett testületet szétzilálni, a
honvédség rendjét önérdekbôl szétverni.
Az új kormány hivatalba lépése óta elindult a honvédség megerôsítése, soraiban
a rend és fegyelem helyreállítása. Tesszük
ezt azért, hogy a haza védelme újra tiszteletreméltó vállalás legyen. A jövô évben
a tartalékos rendszer alapjainak lerakásával reményeim szerint elindul az a folyamat, amelynek végén a honvédelem
magasztos kötelességünkként közös
nemzeti ügyünkké válik.
Stágel Bence, az Országgyûlés Ifjúsági,
szociális, családügyi és lakhatási bizottságának tagja: A 2010-es esztendôt min-

denképpen a változás és a remény éveként értékelem. Bizonytalan jövô, az
egzisztenciális ellehetetlenülés, a családalapítás nehézségei, a gyermekvállalás

elmaradása, a lakástámogatási rendszer
megnyirbálása, az utazási kedvezmények
megszüntetése, a felsôoktatási szakkollégiumok támogatásának vagy épp a
mûvészeti oktatási állami normatívájának drasztikus csökkentése mind-mind
a fiatalok érdekei iránt érzéketlen elôzô
kormányok dicstelen „eredményei”. A
választásokat követôen annyi más azonnali intézkedés mellet a fiatalok legsúlyosabb problémáinak orvoslása is elindulhatott.
Tarnai Richárd, az Országgyûlés
Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának tagja: Új képviselô
vagyok. A belépôm a kettôs állampolgárság elfogadása volt. Felemelô pillanat! A
munkabérbôl élô, gyermekeket nevelô
családok eddig vesztesei voltak az adórendszernek. Januártól ez megváltozik,
hisz jelentôs adómentesség illeti meg a
gyermekes családokat. Ezen intézkedéssel régi elmaradást pótoltunk. Döntésünk következtében az egyházak és az
egyházi iskolák támogatásának a törvényes rendje is helyreállt.
Varga László, az Országgyûlés emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának tagja: Igazán sorsdöntô fordulathoz érkezett az ország. Sorsdöntô feladatot kapott az a kétharmad, amelynek vállán nyugszik most az ország sorsa.
Ezzel a feladattal, Istentôl kapott lehetôséggel, vagy jól élünk, vagy Isten népünk
által furkósbottal kerget el bennünket,
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de akkor meg is érdemeljük. Kiváltság és
teher, amit kaptunk!
Vejkey Imre, az Országgyûlés európai
ügyek bizottságának tagja: Több, mint
ideje volt a hosszú tél után a 2010. tavaszi változásoknak, ami ugyanis az utóbbi nyolc évben ebben az országban történt, az már végképp nem mehetett
tovább!
A Gyurcsány–Bajnai kormánnyal nemcsak az volt a baj, hogy nem tartották be
azt, amit ígértek, hanem legfôbbképpen
az, hogy náluk a „dialektika” következtében gyökeresen más volt a tett, mint az
ígért szó, aminek tudatában honfitársaink egy része rájuk voksolt.

Az új többség felhatalmazásával, a
nemzet új Parlamentjének 2/3-os többsége és a nemzet Kormánya, az elmúlt
félévben nem kevesebbet tett, mint nemzeti összetartozásunk erôsítése mellett,
az elôzô nyolc évnyi kormányzás után
hazánkra testált katasztrofális gazdasági
helyzetbôl úgy navigálta ki országunk
hajóját, hogy közben sikerrel elkerültük
az államcsôd zátonyát!

Mit tart a 2010-es esztendô
legbotrányosabb belpolitikai ügyének?
Bagdy Gábor: Igazi kihívás erre a kérdésre válaszolni, ha az ember végiggondolja
az eddig napvilágra került botrányok sorozatát. Számunkra mégis a legfájóbbak
azok az ügyek voltak, melyek rávilágítottak arra, hogy a budapestieket és Budapestet mennyire cinikus módon lehetetlenítették el éppen azok, akiknek a fôváros érdekeit és nem saját zsebüket kellett
volna képviselni.
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Básthy Tamás: A napvilágra került
korrupciós ügyek rávilágítanak az elôzô

nyolc évben regnáló kormány teljes
morális alkalmatlanságára. Sajnálatos,
hogy a nemzetközi pénzvilág ezt a társaságot sírja vissza és próbálja ismételten
helyzetbe hozni.
Bús Balázs: Nem elôzmények nélkül
való az a fajta arcátlanság, mellyel a szocialisták bukott miniszterelnöke, mint
ellenzéki képviselô, hazugsággal és tolvajlással vádolta meg a Fidesz-KDNP
kormányfôjét. Voltak az ország számára
kézzelfoghatóbb károkozások is a
Gyurcsány-Bajnai idôszakban, de az efféle gátlástalanság fölött nehéz napirendre
térni.
Földi László: Azt tapasztalom a parlamentben is, és azon kívül is, hogy a szocialista politikusok úgy viselkednek,
mintha ôk nyerték volna meg a választásokat.
Hoffman Pál: Nem lehet egy botrányos ügyet kiemelni. Az MSZP-SZDSZ
politikai és holdudvaruk körül kialakult
korrupciós ügyek miatti felelôsségre
vonás elkerülhetetlen. Ez az év mégsem
errôl, hanem arról az összefogásról szól,
amely az árvíz, illetve a vörösiszap károsultak megsegítésére kialakul. Örülök
annak, hogy ebben a KDNP frakció
újszerû gondolattal is megjelent. Hat
család számára épült új otthon. Tököli
polgármesterként jó érzés volt megtapasztalni saját városom segítôkészségét
is, ami Felsôzsolcán az Albert család
házának megépítésekor vált kézzelfoghatóvá.
Hoffmann Rózsa: A felfoghatatlan
pimaszsággal osztogatott, óriási mértékû
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végkielégítéseket. Jóllehet ezek nem
mind az idei évben történtek, hanem
évek óta kialakított rendszer volt, jól példázzák a hatalomból távozók cinikus
erkölcs-nélküliségét. Ám mint ahogyan

az életben mindennek megvan a színe és
a visszája, ez a botrány is a javunkat szolgálta: ki tudja hány tízezer ember áprilisi választását döntötte el a napvilágot
látott becstelenség…
Kalmár Ferenc: Botrányos, ahogy az
MSZP viselkedik, úgy a parlamentben,
mint a helyi önkormányzatokban is.

Mintha nem nekik köszönhetnénk azt
a helyzetet, amiben van az ország! Ar roganciájuk, szemtelenségük és „mellényük” nagyon nagy, mondhatni ha tártalan.
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Lanczendorfer Erzsébet: Legbotrányosabb tény az, hogy az elmúlt nyolc évben
a kormánypártok a magyar államot részvénytársaságként kezelték. Adnak is
munkát a magyar igazságszolgáltatásnak! Szégyen, hogy – mint egyik képviselôtársam fogalmazott – a szocialisták
börtön-frakciója lassan nagyobb, mint a
parlamenti frakciójuk. Botrány, hogy számukra csak magánérdek létezett, a közérdek fogalmát nem ismerték. A legnagyobb kritikátlanság és cinizmus pedig
az, hogy most úgy viselkednek, mintha
semmi közük nem lenne ahhoz a „csôdtömeghez”, amit átadtak a második Orbán-kormánynak.
Latorcai János: Sajnos az idei év belpolitikai botrányoktól volt hangos. Hunvaldtól Hagyóig számtalan korrupciógyanús eset borzolta a kedélyeket. Ettôl
függetlenül saját munkám kapcsán is
érdemes egy esetet kiemelni. országgyûlési alelnökként példanélkülinek és nagyon veszélyesnek tartom, hogy idén
Novák Elôd képviselôtársam kétségbe
vonta a parlamenti és a bizottsági jegyzôkönyvek hitelességét. Ez azért is
súlyos és felelôtlen állítás, mert a parlamentben a jegyzôkönyveket az Országgyûlési Gyorsíró Iroda munkatársai
készítik, s azt hang és képfelvételekkel
történô dokumentálást követôen az
Országgyûlés egy kormánypárti és egy
ellenzéki jegyzôje hitelesíti.
Lukács Tamás: Hagyó Miklós. Hun-

vald György és természetesen Sukoró. De
nem ért még véget az év...
Michl József: Igazi botrány, hogy lassan a börtönben több szocialista politikus
van, mint a parlamentben.

Nagy Kálmán: Azt tartom a legnagyobb botránynak, hogy a volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc – az ô múltjával

– olyan mértékben gátlástalan, hogy
képes volt a jelenlegi miniszterelnöknek
kérdést feltenni a parlamentben
Puskás Tivadar: Nyolcévnyi szocialista kormányzás után magabiztos, a helyzetet biztosan megoldó recepteket sorolnak a korábban kormányon lévô politi-

kusok. Teszik ezt olyan arroganciával,
magabiztossággal, mintha náluk lenne a
bölcsek köve. A stílus változatlan, agresszív, pökhendi és cinikus. Viselkedésük minden tettük azt mutatja, hogy:
az a jó, minél nagyobb baj van. Ez a hozzáállás az, ami mérhetetlenül felháborít.
Rétvári Bence: Az elmúlt két ciklus
okozta romhalmaz eltakarítására nagy
szükség van, országos és kerületi szinten
folynak az elszámoltatások.

Az országgyûlési, de még inkább az
ôszi választások után a választókerületemben, Budapest XI. kerületében is
megindultak az számonkérések. Az új és
új kirobbanó szocialista vesztegetési
ügyek között Újbuda volt polgármesterének, az MSZP-s Molnár Gyulának az
ügyleteit igazán botrányosnak tartom. A
korábbi polgármester nevéhez több
gyanús ügy fûzôdik, ilyen például a
Lágymányosi-öböl ügye vagy a Hadik
Kávézóé. Nyomtalanul tûntek el kerületi pénzek, a korrupció eluralkodott a volt
polgármester háza táján, gondoljunk
csak Wieszt János „borítékos” vesztegetési botrányára. A Fidesz-KDNP több
esetben már megtette a feljelentést.
Rubovszky György: Megítélésem szerint a fôvárosi korrupciós ügycsomag.
Sáringer-Kenyeres Tamás: Szerintem
a szokásos elôzô ciklusra vonatkozókon
túl, ami engem úgy igazán meglepett és
még mindig kihoz a sodromból, az az,

amikor az MSZP volt vezetô képviselôi
úgy tesznek, mintha valamennyien
amnéziában szenvednének, és kioktatnak minket, mit kellett volna és kellene
csinálni. Vicces, de ugyanakkor botrányos is …
Seszták Miklós: Az alatt a nyolc év
alatt, amíg kormányon voltak nem volt
kormányzás, csak kommunikáció, ami
az országban történt az a tipikus látlelete a szocialista kormányzásnak! Meghirdettek több száz tervet, letettek gondolatban több tucat alapkövet, ígértek euró
milliókat és közben nem történt semmi,
az emberek itt maradtak munka és lehetôségek nélkül, a helyi vállalkozások
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perspektíva nélkül, a pénz pedig eltûnt.
Most pedig ezek az emberek oktatnak
minket kormányzatból, gazdaságpolitikából, tisztességbôl, volt vezetô politikusok beszélnek hazudozásról, az ország
vagyonának felélésérôl és mindez nem
egy szappanoperában, nem a Monty
Python show-ban, hanem a Magyar Országgyûlés ülésén történik. Pedig tudomásul kell venni az ország a VÁLTOZTATÁS mellett döntött, és mi igyekszünk ennek megfelelni.
Seszták Oszkár: Egy folyamat kibontakozásának lehettünk szemtanúi egész
évben, amelynek során egyre-másra tették rá a bilincset olyan szocialista „elsô

vonalbeli” politikusokra, akik realitásérzéküket elveszítve telefon-dobozokban
hordták ki a közpénzt és tették magánvagyonukká. Az már csak hab a tortán,
hogy ugyanez a garnitúra manapság
miközben folyamatosan a közérdekrôl
szónokol, elôszeretettel szólal fenn a
magántôke – szerzett elôjogainak, kivételezett helyzetének – védelmében külföldön és idehaza egyaránt. Mindezt
teszik úgy, hogy nyíltan szembemennek
az ország és a polgárok érdekeivel.
Simicskó István: Nehéz lenne a szocialisták botránysorozatának eseteit rangsorolni. Az embereket talán a fôvárosi
korrupciós ügyek háborították fel leginkább. A magam részérôl a legbotrányosabbnak mégis azt tartom, hogy a visszaélésekkel, hazugságokkal mindent besároztak. Még a honvédelem ügyét is elárulták. Tetteikkel gyakorlatilag megváltoztatták a társadalom politikához fûzôdô
viszonyát, sokak számára hiteltelenné tették a politikusokat. Ez pedig a tisztességes
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képviselôkre is kihat. Ráadásul, régi taktikájuk: hogy mindazzal, amit elkövettek
a becsületes politikusokat vádolják.
Stágel Bence: A híradások szinte
kizárólag bûnügyi krónikává alakultak az
elmúlt idôszakban. Számomra a legfelháborítóbb ügyeket az elôzô fôvárosi
vezetés pénzügyi visszaélései jelentették.
Tarnai Richárd: Azt, hogy folyamatosan helyezik elôzetes letartóztatásba az
MSZP–SZDSZ koalíció egykori vezetô
embereit. Nehéz lenne kiemelni egy

mokrata-szocialista irányítás után a
Városházára is konzervatív értékelvû vezetés kerülhetett, jelentôségében a történelmi, alkotmányozásra lehetôséget biztosító
országgyûlési gyôzelemhez mérhetô.
Básthy Tamás: A választások bebizonyították, hogy a népet hosszú távon
nem lehet félrevezetni. Ez reményt ad
arra is, hogy az évek múlásával a választókban jobban tudatosul a döntés felelôssége.
Bús Balázs: A parlamenti választás
eredménye nem okozott meglepetést,
hiszen világos volt mindenki elôtt, hogy
a szocialisták szabta irányba nem mehetnek tovább a dolgok. Ekkora gyôzelemre
azonban nem számítottam. Az önkormányzati választás eredményét – ami
Óbuda-Békásmegyert illeti –személyes
döntéseim helyességének megerôsítéseként fogadtam. A városrész beindult, s
hosszú idô után sikerült elérni, hogy
érdemi kapcsolat legyen a kerület és a
Fôvárosi Önkormányzat között. Nagy
lehetôséget kaptunk a választóktól,
bizalmukat meg kell szolgálnunk.
Firtl Mátyás: Az elôzô ciklusokban
elvégzett munkával mögöttem, felemelt
fôvel állhattam a választók elé. A jövôt
tekintve, a Fidesz–KDNP szövetség programjával, biztos alapokra helyezett értékrendünkbôl fakadó országmentô, és –

ügyet. Az egész rendszerük a korrupcióra épült.
Varga László: Azokat a korrupciós
ügyeket, melyek kiderültek. A Gondviselés úgy rendezte, hogy ezek napvilágra kerültek a választás elôtt, e tény is szerepet játszott a kétharmados gyôzelemben. A legbotrányosabb azonban az, hogy
még mindig ott ülnek a parlamentben
nagy számmal azok, akik az elmúlt nyolc
év alatt az ország vesztét okozták.
Vejkey Imre: Nehéz elválasztani a
2010. esztendô elsô négy hónapjának
visszásságait, az elmúlt 8 év legbotrányosabb belpolitikai ügyeitôl, valójában
ezek egybefonódnak, így a legbotrányosabb ügyek felsorolására kevés lenne még
a Hazánk címû lap összes oldala is.

Hogyan élte meg a választásokat?
Bagdy Gábor: Ami idén tavasszal és ôsszel
történt, olyan még soha sem volt: Budapestet is megnyertük a kétharmados
országgyûlési gyôzelem mellett. Az, hogy
húsz év botrányoktól terhes szabadde-
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jobbító programunk birtokában, pedig a
választói akarat bölcsességében bíztam.
Abban, hogy a tettek alapján az emberek
különbséget tudnak tenni a nyolc éven
folyamatosan zajlott hazugság újabb
hamis ígéretei és a megtapasztalt, hiteles, ember-, jövô- és nemzetközpontú
tervek között.

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2010. november–december

Földi László: Különösen felemelô érzés
volt a kétharmados gyôzelem az áprilisi
parlamenti választásokon. Ugyanakkor

ez óriási felelôsség is, hiszen nem mindegy, milyen határozatokat, milyen törvényeket alkot az Országgyûlés. Cegléden a
helyhatósági választásokon is a Fidesz–
KDNP pártszövetség kétharmados többséget szerzett a képviselô-testületben.
Ôszintén bízom abban, hogy polgármesterként és parlamenti képviselôként egyaránt jól tudom szolgálni saját városomat és hazámat is.
Hoffman Pál: A választást az igazság
pillanataként éltem meg. Óriási felelôsség a bizalom. A kétharmados gyôzelem
nyomán hatalmas a várakozás. A parlament és a kormány felkészülten, elszántan hajtja végre a Fidesz–KDNP szövetség programjának idôszerû lépéseit. Reménykeltô, hogy az elmúlt 20 évben elôször fordul elô, hogy az új kormány ilyen
hosszú ideig megtartotta elismertségét.
Az Orbán kormánynak ez a költségvetési nehézségek ellenére is sikerült.
Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek
ennek a munkának.
Hoffmann Rózsa: Szinte biztos voltam a sikerben. Nemcsak a közvélemény-kutatások elôrejelzései, hanem
személyes tapasztalataim alapján is. A
kétharmados eredményt is megjósoltam,
igaz csak titokban, a legszûkebb környezetemben. Mégis: csak nehezen jutott el
a tudatomig, hogy valóban megszületett
a csoda. Mert az elsöprô gyôzelmünket
ma is kegyelemteli csodának tekintem.
Nehéz volt valóban elhinni, hogy a magyar emberek túlnyomó többsége – húsz
év után végre – megértette, hogy nem

mehetnek tovább úgy a közös ügyeink,
ahogyan eddig. Hogy vége a hazugságok
korszakának. Hogy a keresztény értékrend ismét jelen lesz az ország irányítási
filozófiájában. Hogy olyan Parlamentünk
lesz végre, amelyben elenyészô kisebbségben szónokolhatnak már csak azok,
akik csalárd politikájukkal tönkretették
az 1998-2002 között végre lassan fejlôdésnek indult országunkat.
A kormányzás megkezdése ezután
embertelen tempót diktált mind a közéletben, mind személyes sorsomban. Fél
év alatt annyit éltünk és dolgoztunk,
mint békésebb idôkben akár öt év alatt.
De nem panaszkodom: az ország újjáépítése közben nem kímélhetjük magunkat.
A meghozott kormányzati intézkedések mindegyikével azonosulni tudok.
Boldog vagyok amiatt, hogy a nyáron tetô
alá hozott közoktatási törvénymódosítás
kezdeményezôje lehettem, és sikerre tudtuk vinni azt a néhány szimbolikus
intézkedést, amely már elôvételezte az
oktatási rendszerben tervezett (és azóta
törvény-koncepciókban testet öltött) jó
irányú változásokat.
Kalmár Ferenc: Az országos választások eredményeinek nagyon tudtam örülni. A KDNP frakció tagja lettem és így,
újra lett Csongrád megyének kereszténydemokrata képviselôje.
Az ôszi választások már nem hoztak
olyan jó eredményeket Szegeden: továbbra
is a régi, szocialista a polgármester maradt
a város elsô embere. Én immár ötödszörre
megnyertem egyéni választókerületemet
és minden KDNP-s jelöltünk nyert.
Lanczendorfer Erzsébet: Örömmel –
annak tudatában, hogy a 2/3-os gyôzelem nagy lehetôséget, és még nagyobb
felelôsséget jelent.
Latorcai János: A választásokat annak
ellenére, hogy a közvélemény-kutatók
magabiztos ellenzéki gyôzelmet jósoltak
nagy izgalommal követtem. Úgy gondolom, és gondoltam a szavazásokat megelôzôen is, hogy a 2010-es választás sorsdöntô. Két teljesen eltérô világnézet
között kellett a polgároknak választaniuk, el kellett dönteniük, hogy minden
maradjon a régiben vagy mélyreható, de
az emberek érdekeit és a társadalmi szolidaritást is figyelembe vevô változások
kezdôdjenek meg 2010-ben.
Lukács Tamás: Úgy, mint akik meglátták a pusztai vándorlás után az ígéret
földjét. Örömmel, de mint mindenben,
ebben is keresni és meg kell látni Isten

akaratát, hogy tiszta lelkiismerettel nézhessünk gyermekeink és unokáink szemébe. Eljött a valódi rendszerváltás ideje.
Michl József: Nagy megtiszteltetés és
óriási bizalom megnyilvánulása az, amit
tapasztalhattunk. Tatán még soha nem
választottak polgármestert képviselôvé
és fordítva sem történt meg. A választókerületünkben a Fidesz-KDNP szövetség
jelöltje több szavazatot kapott, mint a
többiek összesen. A tataiak és a választókerület települései az országban is változást akartak, és tettek is érte.
Nagy Kálmán: Dolgoztam éjjel-nappal
és idegeskedtem és nem elsôsorban
magam miatt.
Puskás Tivadar: Minden gyôzelemnek
örül az ember. Az ország sorsának alakítására kaptunk felhatalmazást. A feladat
felemelô, hát ezt kell minden erônkkel,
becsülettel szolgálni. Ugyanez vonatkozik a helyhatósági választásokon elért
sikerre is. Annyival felemelôbb és bonyolultabb a helyzet, hogy itt nem csupán a
szavazók ennyi meg annyi százaléka
választott meg, hanem a város polgára: a
szomszéd, a sarki bolt eladója, a kéményseprô, a gimnazista, Mari néni. Minden
tettem, minden intézkedésem hatását
rögtön látom: azonnal replikázik a barátom, ha valami nem tetszik neki, s megveregeti a vállamat a korábban más nézeteit hangoztató képviselôtárs. Még egy
személyes megjegyzés: remélem, nagyobb szolgálatot tudok tenni polgármesterként Szombathelynek, mintha
csak a közvetlenül a mentésre, az Országos Mentôszolgálat tevékenységére
szorulókat szolgálnám a városban!
Rétvári Bence: Tavasszal az emberek a
változás mellett döntöttek, a többségi
akarat alapján a polgári jobb oldal gyôzött. Úgy gondolom mindannyiunk életében nagy változást hoztak ezek a tavaszi eredmények. Választókerületemben a
rendszerváltás óta nem látott arányban,
már az elsô fordulóban a Fidesz-KDNP
nagyarányú gyôzelmével újult erôvel
folytathatom képviselôi munkámat.
Rubovszky György: Nagyon bíztam a
választási sikerben, és reméltem a kétharmados többséget is. Nagyon örültem
a hatalmas sikernek, de tökéletesen átérzem ennek a felelôsségét. Remélem a
frakciószövetség élni fog a lehetôségeivel,
és nem visszaélni a kialakult helyzettel.
Megítélésem szerint eddig minden rendben van ezen a téren.
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Sáringer-Kenyeres Tamás: Kérdés melyiket? Az országgyûlési választásokkor
úgy éreztem magam, mint ahogyan annak a rendszerváltáskor. Ezúttal azonban
nem csupán szurkolója, hanem jelöltként aktív részese voltam az eseményeknek. „Eufórikus” hangulatban éltem meg
a gyôzelem pillanatait. Eszembe jutott a
hála is Orbán Viktor, Semjén Zsolt és
politikustársai iránt, hiszen az ô kitartó
és okos ellenzéki szerepvállalásuk nélkül
én ma biztosan nem lennék képviselô.
Köszönet! Az önkormányzat engem
megerôsített, hogy tavasszal nem volt
„véletlen” a siker, ahogy azt ellenfeleink
igyekeztek sugallni.
Seszták Miklós: Gyermekkorom óta
Kisvárdán élek, édesapám évtizedeken
át szolgált itt görög katolikus papként,
édesanyám védônôként dolgozott és
szintén megbecsült tagja a város életének, itt alapítottam családot, gyermekeim itt járnak iskolába, itt dolgozom,
vállalkozom és mellette 1994 óta részt
veszek a helyi közéletben, mindig
nagyon jó érzés volt érezni a felém és
családom felé irányuló bizalmat. Az
elmúlt években sikerült megszervezni a
választókerületi polgári-keresztény oldalt, nagyon sokat beszéltünk az emberekkel a térség jövôjérôl, mindenkihez
eljutottunk, mindenkinek elmondhattuk a térség jövôjével kapcsolatos terveinket. Ez a munka meghozta az eredményét, a térség polgárai 1990 óta a legnagyobb bizalommal választottak meg
országgyûlési képviselônek, elsô fordulóban sikerült nyernem. Ezt követôen
önkormányzati választásokon a térség
két legnagyobb településének Kisvárdának és Záhonynak is sikerült új
irányt adni, a kisvárdai gyôzelem azért
is történelmi, hisz 20 év után sikerei és
kudarcai, de fôként az elmúlt évek stagnálása után a város új irányban indult
el. A városvezetés komoly támogatást
élvez, az itt élôk felsorakoztak az új fejlesztési tervünk mögé. Egy ilyen sikerben való részvétel, abban a városban
ahol élek különös öröm.
Seszták Oszkár: Áprilisban és októberben is úgy ébredhettünk fel a
választás napján, hogy tiszta volt a
lelkiismeretünk, ugyanis a munkánkat elvégeztük. Rengeteg választópolgárnak sikerült elmondanunk, hogy
mik a terveink, és mit szeretnénk egészen másként csinálni, mint a szocia-
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listák. Azóta jó érzés úgy dolgozni,
hogy a rendszerváltás óta ez az elsô
olyan kor mány, amelyiknek a választási programja és a kormányprogramja szóról szóra megegyezik. Az pedig
külön megtisztelô a számomra, hogy
ismét a Megyei Közgyûlés elnökeként
dolgozhatok Szabolcs-Szat már-Be re gért.
Simicskó István: A választásokat nagy
örömmel, és nagy feszültséggel éltem
meg. „Beugróként” egy nagyon nehéz, a
történtek ellenére még mindig komoly
népszerûségnek örvendô szocialista politikussal kellett a XI. kerületben megküzdenem. Életem egyik legnagyobb politikai sikerét értem el, amikor olyan választókerületben szereztem a második fordulóban mandátumot, ahol korábban
mindig a szocialisták gyôztek. A diadalhoz természetesen hozzájárult a FideszKDNP szövetség pozitív megítélése,
Orbán Viktor személyes példamutatása,
politikustársaim segítsége és kampánystábom fáradtságot nem ismerô munkája. Köszönet érte.
Stágel Bence: A választások után az
építkezés négy éve következhet, melyben
esélyt kaptunk arra, hogy célkitûzéseinket elérhessük, a kereszténydemokrácia igazi értékeit hitelesen képviselhessük a társadalomban. Mi fiatal kereszténydemokraták különösen hiszünk
abban, hogy az egyéni érdek a közösség
érdekeivel szemben másodlagos, és hogy
visszaadhatjuk az eredeti értelmüket az
olyan fogalmaknak, mint szeretet,
hûség, felelôsségvállalás, becsület, hazaszeretet. A választásokat követôen felemelô érzés volt látni milyen sokan és
milyen lelkesedéssel láttak neki a saját
környezetükben az ország tényleges újjáépítésének.
Tarnai Richárd: Tavasszal a magyarság – talán az utolsó percben – nagy lehetôséget kapott. Mi képviselôk pedig a
mindennapok problémáinak a megoldására, a nemzet nagy ügyeinek rendbetételére kaptunk bizalmat, támogatást.
Végre hosszú távon tudunk döntéseket
hozni, az egész nemzet érdekében. Ez
nagy megtiszteltetés és felelôsség.
Igyekszem ennek a szolgálatnak legjobb
tudásom szerint megfelelni.
Varga László: Nagy meglepetésként
éltem meg jelölésemet, a listán elfoglalt
helyemet. Feladatul kaptam a református értékrend képviseletét a keresztyén
értékeket képviselô KDNP-n belül, és az
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egész országgyûlésben. Ez igen nagy tisztesség, és persze komoly felelôsség.
Vejkey Imre: A választásokat és az azt
megelôzô hónapokat a Jogi- és Választásbiztonsági Testület jogi munkacsoportjának vezetôjeként, számos kollégámmal együtt kemény munkával töltöttük. Akármilyen fárasztó volt is, de
örömmel, telve bizalommal jártuk végig
hazánk valamennyi választókerületét.
A választási gyôzelmünk katartikus
élmény volt!

Hogyan látja az ország helyzetét,
hogyan ítéli meg a kormányzás elsô
hónapjait?
Bagdy Gábor: Hihetetlenül nehéz örökséggel kell-kellett szembenéznie az új
kormányzatnak, úgy az ország, mint
Budapest tekintetében. A gazdasági,
pénzügyi és nem utolsósorban erkölcsi
válságból való kilábalás rendkívüli intézkedések megtételét tette szükségessé.
Természetesen vannak, akik a szükséges, gyors döntéseknél az elôkészítés
hiányát, részletek kidolgozását hiányolják. Nekik részben igazuk van, de a drámai világgazdasági helyzet megköveteli,
hogy a kormány szinte a lehetetlent is
megpróbálja. Akárcsak a mesebeli Münchhausen báró esetében, Magyarország is
csak magára számíthat: a saját hajánál
fogva ránthatja ki magát a bajból.
Básthy Tamás: Az elmúlt negyven
majd az azt követô húsz év romjainak eltakarítása hihetetlen nagy feladat, de a kormány minden cselekedete mögött egy
tudatos országképet, és egy erôs magyar
nemzet vízióját lehet felismerni. Ez a jövôkép értelmessé teszi azt a sok fáradságot
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áldozatot és türelmet, mellyel e cél megvalósítható.
A kormányzat azonnal munkához
látott, ami azt bizonyítja, hogy a nyolc év
ellenzéki lét és a társadalommal folytatott folyamatos párbeszéd nem volt hiábavaló, kész programok megvalósításának állhattunk neki a választás után.
Nagyon fontos azonban a folyamatos
széleskörû tájékoztatás, hogy a társadalom tudatos támogatását továbbra is
élvezhessük.
Bús Balázs: „Az a nap még sajnos meszsze van, mikor hátradôlhetek boldogan” –
szól egy dalszöveg, s ez a kormányzat munkájára épp úgy igaz, mint az enyémre itt, a
III. kerületben. Az elsô hónapok mindig az
irányok és elvek kijelölésérôl szólnak, s azt
hiszem, igazán nem lehet panasz a parlamenti munka intenzitására. A legnagyobb
kihívás most döntéseink indokainak és céljainak közérthetô kommunikálása a
választók felé.
Firtl Mátyás: Az országmentés,,a tûzoltás”, a mûködtetés és a jövôt szolgáló,
nagy ívû tervek elkezdését és megvalósítását szolgáló tettek idôszakában, felelôsségteljes és fontos döntések születtek.
Olyan döntések, amelyeknek súlya, ereje
és határozottsága megegyezik a választói
akarat és szándék nagyságával. Óriási
támogatást, soha nem látott mértékû felhatalmazást kaptunk az ország vezetésére, átalakítására, jövôjének megalapozására. A gazdaság helyreállítása, a
munkahelyteremtés, a családok jövôje,
az öregkor biztonsága, a nemzet összetartozása és lelki felemelése, a jövôbe
vetett hit és bizalom visszaállítása mind,
mind kijelöli naponkénti feladatainkat.
Sok munkával telt el a kormányzás eddigi idôszaka, és még hasonlóan sok
munka vár mireánk.
Földi László: Nehéz helyzetet örökölt
az új kormány. A súlyos gazdasági bajokon túl morálisan válságban van az
ország. Ezt a kettôs feladatot kell megoldani. Az elmúlt fél év intézkedései, törvényei meggyôzôdésem szerint jól szolgálták a határon belüli és a határon kívüli magyarságot.
Hoffman Pál: Az ország helyzete nehéz. 2011-re nem lehet nagy várakozásokat kelteni. Folytatni kell a kereszténynemzeti értékrend megerôsítését a közösségekben. Fokozottan kell figyelni a
családokra, a munkahelyek számának
növelésére. Az új alkotmány megalkotásával húsz éves tartozást törlesztünk

majd és történelmi változásokat alapozunk meg.
Nagy lehetôséget látok az Európai
Uniós elnökség idôszakban. Megítélésem szerint a magyar és a lengyel
elnökség új irányt jelent majd az unió
eddigi történelmében.
Hoffmann Rózsa: Honfitársaink nem
vesztették el a reménységüket a jobb
jövôben, és ez a legfontosabb. Voltaképp
az áprilisi csoda folytatása. Azt hiszem, a
nagy többség kinôtte azt a naivitást,
amelynek százezrek estek áldozatául a
rendszerváltoztatás utáni jóléti fordulat
elmaradása miatt, illetve a média megtévesztései következtében.
A kormányzás elsô hónapjai egyértelmûen bizonyítják a kormányzóképességünket, és azt, hogy meg fogjuk tudni
oldani a magyarság régóta égetô, fájó
problémáit.
Kalmár Ferenc: A Kormány nagyon
elszánt a nemzeti érdekek képviseletére
és intézkedései, azon túl, hogy merészek
és bátrak, Európában úttörôek. Az ország
helyzete még mindig nehéz, de már
sokan látják, hogy valóban új utakon
járunk, és hogy jó irányban haladunk
Lanczendorfer Erzsébet: 2002. február
1-én a Németországi Gazdaságpolitikai
Klub elnevezésû szervezet Berlinben a
Szociális Piacgazdaságért díjat adományozta Orbán Viktornak. Az ünnepség
kapcsán Wolfgang Clement, Észak-Rajna
Vesztfália akkori miniszterelnöke és a
baloldali SDP alelnöke méltatta
miniszterelnökünknek a rendszerváltozás során és az azóta elért eredményeit,
majd kijelentette:
Orbán Viktor a váltókat a jövô felé
állította.
A fenti kérdésre ez az idézet „ugrott
be” nekem, hisz most is „Orbán Viktor
állította a váltókat a jövô felé”. Kétségtelen tény, hogy nagyon súlyos örökséget
hagyott hátra a szocialista kormány. Az
is tény, hogy a Fidesz–KDNP kormány az
emberek további megsarcolása nélkül
fogja betartani az elôzô kormány által
vállalt idei 3,8 százalékos, jövôre pedig a
3 százalékos költségvetési hiányt. Mindemellett a kis-és középvállalkozások
terheinek csökkentése, a gyermeket nevelô családok kiemelkedô támogatása, az
arányos 16 százalékos személyi jövedelemadó bevezetése mind-mind arra utal,
hogy a váltók a jövô felé mutatnak.
Latorcai János: Hazánk erkölcsi-, politikai- és gazdasági válságáról alkotott

elméletekkel több könyvtárat lehetne
megtölteni. Kétségtelen, hogy mindhárom típusú problémával szembe kell néznie a kormánynak és az Országgyûlésnek. A kormányzás elsô hónapjai megmutatták, hogy a polgári vezetésnek
mindhárom kérdésre adekvát válasza
van.
Lukács Tamás: Közhely, hogy a politika a lehetôségek mûvészete. A válság, az
elôzô nyolc év kormányzása, és a sokszor
elvtelen kompromisszumokkal terhelt
rendszerváltás következtében rendkívül
korlátozottak a lehetôségeink. De létrejött egy nemzeti egység és kimondtuk,
hogy hisszük: Isten a történelem ura. A
kormányzás az praxis. Meggyôzôdésem,
hogy a célkitûzések helyesek, de tudom,
hogy nem vagyunk hibátlanok. Azonban
a keresztény értékrendet valló ember jól
tudja, mindig van lehetôség az újrakezdésre, ha hibáimmal szembenézek. Gasperi azt mondta: „Sikerem esetén az eszme lesz, ami gyôzedelmeskedik, bukásom esetén pedig személyem jelentéktelensége okolható.” Csak ezzel az alázattal vállalt szolgálat hozza meg a biztos
eredményt.
Michl József: Véleményem szerint
kellô higgadtsággal, visszafogottsággal,
de mégis nagy határozottsággal következnek a lépések egymás után. Vannak,
akik még ezt a tempót is lassúnak tartják, mert mindenki szeretne minél hamarabb rendet és biztonságot érezni maga körül, de tudjuk mindannyian, hogy
amit mások hosszú évek alatt elrontottak, azt helyre hozni néhány hónap alatt
nem lehet. Sajnos az újjáépítés is sok
évet vesz igénybe.
Korszakváltó jelnek tartom, hogy az új
kormány számára elsô a család. Megerôsödhetnek a gyermekeket nevelô családok az új adózási szabályokkal, az édesanyák korábbi nyugdíjazásának lehetôségével, a kötelezô iskolai részvétel ellenôrzésének szigorításával, és folytathatnánk a jótékony döntések sorát.
Nagy Kálmán: Minden megy a maga
útján, így képzeltem el.
Puskás Tivadar: Szorgalmas, talpraesett, tehetséges nép a magyar. Ezért
tudott megmaradni itt, Európa közepén,
a Kárpát-medencében több mint egy
évezrede. Sokszor voltunk már nehéz
helyzetben, s a mostani ettôl nem különbözô. Rosszabb persze, mint amire számítottunk, de biztosan ismét felállunk,
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a helyére kerülnek az értékek, visszanyerjük morális tartásunkat, gerincünk
kiegyenesedik. A Kormány ezt a munkát
kezdte el! Visszaadta önbecsülésünket, s
intézkedései Magyarország érdekeit szolgálják. Új történelmi korszakot élünk. E
korok jellemzôje, hogy utólag ítéltetnek
meg szereplôi. Azon vagyunk, hogy a történelem rostáján felül maradjunk, s azon
vagyunk, hogy megítélésünk a mában is,
a jövôben is pozitív legyen, úgy szolgálja
a Kormány az országot, városunk vezetése pedig Szombathelyt, hogy gyarapodjék
a köz.
Rétvári Bence: Az ország elindult
azon az úton, amelyet a már a kormányprogramunkban is kijelöltünk. Elsô
pontjainak teljesítése mellett sikeresen
léptünk a lakosság szociális biztonságának megerôsítése érdekében is. Ha valaki bajba jut, és nem tudja fizetni a lakáshitelét, ôt a nyáron életbe lépett kilakoltatási moratórium védi, ennek köszönhetôen fizetésképtelenség miatt senki
sem kerülhet utcára. De ehhez hasonló
az a törvény, mely megszûnteti a jelzáloghoz kötött devizahitelezést.
Célul tûztük ki, hogy húsz évvel a
rendszerváltás után Magyarországon
végleg lezárjuk a kommunizmust. Ennek
érdekében is eredményesen léptünk,
amikor októberben átadtuk az 1950-53
között Budapestrôl elhurcoltak és Hortobágyra deportáltak Szarvas téri emlékmûvét. Összesen több mint húszezer
emberrôl van szó, akinek sorsáról eddig
hallgattunk. A történelemkönyvek nem,
vagy alig két sorban említik ôket. Akiket
ezekben az években indok nélkül eltávolítottak házukból, lakásukból, kényszerlakhelyen kellett élniük, dolgozniuk –
azokról végre beszélünk, megemlékezünk. A mementó legyen figyelemfelhívó mindenki számára.
Rubovszky György: Tragikus helyzetben vette át az irányítást a Fidesz-KDNP
többség. Komoly erôfeszítések árán
ugyan, de szerintem nagyon sikeres félévet zárunk.
A nem túl erôs ellenzék, különösen az
MSZP frakció teljesen következetlen
politikai magatartást folytat. Szervezkedik a kormány ellen, de elfelejti, hogy
ô mit mondott nemrég az adott kérdésben. Például: a visszamenôleges adó
ügyében szervezik a szakszervezeti megmozdulást, de nem publikálják, hogy ôk
a visszamenôlegességet nyolc évre visz-
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szamenôleg akarták, és ezt módosító
indítványként elô is terjesztették.
Sáringer-Kenyeres Tamás: A helyzetet igazából nehéz megítélni, hiszen nap,
mint nap találunk meglepetéseket az
elôzô idôszakból. Ezek nem örömteli
tények, szokás ôket „csontvázaknak” is
nevezni. Nagyon sok probléma megoldására felkészültünk, de nem számítottunk
ennyire, így nehéz is ilyen rövid idô alatt
a mindenki számára kielégítô választ
megadni. Azt azért nyugodtan leszögezhetjük, hogy a többség visszajelzése szerint jó úton járunk.
Seszták Miklós: Az elmúlt hónapokban úgy sikerült megmenteni az országot
a gazdaság teljes összeomlásától és tartani az EU és az IMF által elénk állított
követelményeket, hogy az embereket
nem kellett újabb megszorítással terhelni, hanem végre az elmúlt nyolc év nyertesei is kiveszik a részüket a társadalmi
közteherviselésbôl és a folyamatosan
csöpögô pénzcsapokat sikerült elzárni.
Ezen lépések elegek lehetnek a gazdaság
újraindításához, úgy, hogy közben a társadalmi bizalom nem számolódott fel,
hisz nem az emberek ellen, hanem értük
dolgoztunk. Arányosítottuk a közteherviselést. Nagyon fontosnak tartom, hogy
újragondoltuk a társadalom szervezôerôivel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel való kapcsolatunkat, végre a kormányzat ezen szervezetekre, a nemzet
napszámosaira nem ellenségként, hanem partnerként tekint.
Seszták Oszkár: A kormány Európában is egyedülálló gazdaságpolitikai
lépésekre szánta el magát. A csökkenés
évei után növekedési pályára kell állítani
az országot. Közben romokban az önkormányzati, az egészségügyi szektor, és
komoly változtatások szükségesek az
oktatás területén. A kormány gazdaságpolitikai tabukat döntött le úgy, hogy
közben növelte a befektetôi bizalmat.
Összességében minden területen elindult az a munka, amelynek következtében a dolgokat sikerül a fejük tetejérôl a
talpukra állítani.
Simicskó István: Az ország helyzetét
súlyosnak, mégis reményteljesnek látom. Akárcsak 1998–2002 között, az Orbán-kormánynak most is riasztó hagyatékkal kell szembenéznie. Az eltelt hat
hónap alatt az emberek a nehézségek
ellenére is érzik, hogy a példátlan bizalom nem volt alaptalan, a kormány határozottan látott neki a gazdaság talpra
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állításához, a keresztényi értékek tiszteletben tartásával, a társadalmi igazságosság alapján vezeti az országot, megfontolt és kiérlelt politikát érvényesít.
Stágel Bence: Bár az ország irányítását
morális és anyagi válságban örököltük,
egy keresztény embernek optimistának
és a közélet aktív alakítójának kell lennie. A II. Vatikáni Zsinat tanításából
következik, hogy világi Krisztus-hívôk
annak érdekében, hogy keresztény szellemben átformálják az ôket körülvevô
világot, semmi módon nem mondhatnak le a politikai életben történô részvételrôl, vagyis arról a sokrétû és szerteágazó gazdasági, társadalmi, törvényhozói, adminisztratív és kulturális munkáról, melynek célja szervezett és intézményes módon a közjó elômozdítása. A
kormányzás elsô hónapjaiban a KDNP
markánsan és konstruktív módon vette
ki a részét a közjót és az igazságosságot
szolgáló kormányzati munkából.
Tarnai Richárd: Mivel nyolc éves kormányzás után a szocialisták az országot
nyakig eladósították, szinte minden
mozdíthatót eladtak, értékeket viszont
nem hoztak létre, így egy végletekig
lepusztított ország vezetésére vállalkoztunk. Mint 1990-ben...De most már vagyont sem nagyon hagytak, így a helyzetünk most nehezebb. A választók azonban rendkívül nagy, 2/3-os támogatást
adtak nekünk, ami a helyreállítási munkánkat meggyorsítja. Igyekeztünk gyorsak, hatékonyak lenni, egyszerre megvalósítani a nemzet nagy szimbolikus
ügyeit, és megoldani a mindennapok
égetô anyagi gondjait.
Varga László: Nem is lennék keresztyén, ha nem lennék telve reménnyel. Tudom, hogy Miniszterelnök úrban olyan
vezetôt kapott az ország, aki nemcsak
politikus, hanem államférfi. „Hiányszakma” ez. Sok a megélhetési politikus, kevés
a felelôs politikus, még kevesebb az, akire
azt lehetne mondani államférfi. Talán
nem is jó kifejezés az, hogy kevés. Viszont
mivel nem akarok senkit megsérteni és
nem is ismerek mindenkit olyan jól, mint
Orbán Viktort, azt sem merem mondani,
hogy nincs is más. Isten a szívek és az
elmék vizsgálója.
Vejkey Imre: Hazánk az elmúlt félévben tanúsított mûködése alapján, a jövôjét tekintve sikerre van ítélve. Ehhez a
kormányzat részérôl kemény gazdasági
intézkedéseket kellett hozni. Ilyenek voltak például a különadók, melyeket az
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váltott ki, hogy az Európai Bizottság semmilyen rugalmasságot sem tanúsított
Magyarországgal szemben a költségvetési mozgástérben.
Nehéz hónapok gazdasági intézkedésein túl, a magyar nemzetet fenntartó és
összetartozását erôsítô, valamint morális döntések is szükségessé váltak. Ilyenek voltak például a könnyített magyar
állampolgárság megadása, a tíz- és százmilliós végkielégítések és prémiumok
visszavétele.

Mit vár a 2011-es esztendôtôl
a politika, közélet terén, illetve
személyes sorsát illetôen?
Milyen következményekkel járhat
a pénzügyi-, gazdasági válság?
Bagdy Gábor: Bízunk benne, hogy az
országot átalakító új szellemiség tartósan
otthonra lel hazánkban. Meggyôzôdésem, hogy az emberek tisztában vannak
az országot sújtó – a szociálliberális kormányzatok által is generált – gondokkal,
problémákkal, megélhetési terheik miatt
nem fognak hátat fordítani nekünk.
A fôváros vezetése talán még súlyosabb örökséggel kénytelen szembe nézni.
A két évtizedes Demszky-korszak után
Budapesten is valódi rendszerváltásra
van szükség és immáron lehetôség is. A
pénzügyekért felelôs fôpolgármesterhelyettesként kiemelten érzem e feladatok súlyát. A kifosztott és korrupciós botrányoktól megalázott város drámai pénzügyi megszorításokra kényszerül pusztán
azért, hogy egyáltalán túlélje a 2011-es
esztendôt.
Básthy Tamás: Nagyon nehéz esztendô lesz a 2011. év, de különös lehetôséget
jelent az európai uniós elnökség, melynek
következtében az Unió országai és a világ
valóban megismerheti az ezeréves
Magyarországot. Ez most közvetlen tapasztalatok útján történhet, nem pedig az
eddigi liberális véleménymanipulálók
önös érdekeket szolgáló hazugságai alapján. Nemcsak az ország, de Európa is óriási kihívások elôtt áll, így az Orbán kormány egyszerre indíthat el jelentôs változásokat itthon és az európai közösségben.
Meggyôzôdésem, hogy kipróbált és szilárd
értékrendje, a munkával és tanulással
építkezô társadalomképe megadja ehhez a
munkához a megfelelô alapokat.
Bús Balázs: Egy olyan szekeret látok
magam elôtt, mely elé rengeteg lovat fogtak. A 2011-es év fogja majd eldönteni,

hogy ezt a szekeret, az ország szekerét
sikerül-e együtt, a helyes irányba elindítani. Erre jó esély kínálkozik, hisz az
alapvetô értékek tekintetében a választók
nagy többsége egységes. Becsület, kiszámíthatóság, tisztes gyarapodás és szolidaritás alapján állva olyan erôforrásokat
tudunk felszabadítani, mely eddig nem
látott lendületet adhat a ma még fásult és
némileg kiábrándult nemzetnek. Jelenleg
a gazdaság külsô körülményei adottak.
Nekünk jövôre az lesz a feladatunk, hogy
megtaláljuk a lehetôségek szûk folyosóján az utat, vagy újakat törjünk, ha másként nem juthatunk elôre. Hiszek abban,
hogy jövôre már mindenki személyesen
is nagyobb biztonságban, stabilabb életkörülmények között tudhatja magát és
családját.
Firtl Mátyás: 2011 lesz az elsô olyan
év Magyarországon, amikor az országnak hiteles, a valóságra épülô és az ország pénzügyi stabilitását garantáló költségvetése lesz. A felelôs államnak minden erejével, vagyongazdálkodásával,
intézményeivel az állampolgárait kell
szolgálnia.
A forrásaival felelôsen gazdálkodó
állam megteremtése fontos célunk.
Alkotmányunk, törvényeink, intézkedéseink, költségvetésünk, gazdaság-, család- és szociálpolitikánk mind ezt szolgálja. Személyes sorsunk nem választható el az ország sorsától, hiszen életünknek színtere, közege hazánk, aki a szükséges idôkben számít ránk, ,, a víg esztendôk” pedig, közös örömteli idôszakokat jelentenek. A gyermekeink, unokáink jövôje egybefonódik az ország jövôjével. Ezért is kívánom a költô szavaival:,,Isten, áldd meg a magyart!”
Földi László: Biztos vagyok abban,
hogy 2011-ben már komoly eredményeket hoznak a már eddig elfogadott kormányhatározatok, törvények. Bízom benne, hogy intézkedéseink magatartásunk
morális gondjainkra is gyógyírt jelentenek. A gazdasági válságból való kilábalás
jelei is már megmutatkozhatnak 2011ben. Személyes sorsomat illetôen családunk erôsödése, újabb unoka érkezése a
legfontosabb számomra.
Hoffmann Rózsa: Bízom benne, hogy
az Oktatásért Felelôs Államtitkárság élén
sikerre tudom majd vinni a három oktatási törvényünket, amellyel megteremtjük a lehetôségét egy ismét erôs, sikeres
oktatási rendszer újraépítésének. Remélem, bírom majd erôvel ezt a sokszor

embertelen munkatempót. Sokan imádkoznak értem és értünk szerte az országban, tudom, érzem. Köszönöm nekik
ezúttal is. És kívánok minden kedves
honfitársamnak áldott szép karácsonyi
ünnepet, további hitet, reményt és soksok szeretetet.
Kalmár Ferenc: Várom, hogy a megszavazott intézkedések elsô gyümölcsei
megmutatkozzanak. Ekkor, remélhetôleg
az ellenzék sem lesz olyan hangos, mint
mostanság.
A személyes sorsomat illetôen elsôsorban arra gondolok, hogy az egészségem maradjon meg. Ezt kívánom minden képviselôtársamnak, hiszen a közéleti tempót csak így lehet bírni.
Úgy gondolom, hogy a válság mélypontján túl vagyunk, bár mindenre fel
kell készülni. Így egy esetleges újabb negatív gazdasági hullámra is. A legroszszabb és rombolóbb hatása szerintem a
munkanélküliségnek van. Remélem ez
nem fog növekedni.
Minden kedves olvasónak és KDNPtagnak kívánok áldott karácsonyt és boldog újévet.
Lanczendorfer Erzsébet: Várom a jövô
évben a megkezdett kormányzati munka –
változatlan elvek mentén történô – folytatását, változatlan határozottsággal az
emberek javára. A magam részérôl a parlamenti munkám mellett szívesen folytatom szerte az országban az 1997-ben
elkezdett KÉSZ kerekasztal-beszélgetés
sorozatot, amelyek tisztázó fórumként
alkalmasak arra, hogy az emberek megismerjék a – nem egyszer tudatosan félremagyarázott – kormányzati intézkedések
igazi hátterét és lényegét. Ezek a találkozások arra is alkalmasak, hogy az emberek
megértsék és belássák, hogy az erdô közepébôl kijönni ugyanannyi idô, mint
bemenni. Nyolc év pusztítását nem lehet
egy év alatt eltüntetni, de az eddigi intézkedések emberközpontúsága nagy reményre jogosít fel minden magyar embert.
A reményre pedig minden embernek szüksége van, mert „A remény küldetés. A
remény erô. A reményhez hit kell és meggyôzôdés és sok-sok emberi munka. A
remény a jó diadala”. (Pestalozzi)
Latorcai János: A stabil kétharmados
többség óriási lehetôség és felelôsség egyszerre. Az elkövetkezô esztendôtôl elsôsorban azt várom, hogy az idén elfogadott
gazdaságélénkítô lépések elsô eredményeit a hétköznapokban is érezhesse
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minden honfitársunk. Többek között ezt
a célt szolgálja a drasztikus mértékû
adócsökkentés és az új Széchenyi-terv is.
A gazdaság beindítása, új munkalehetôségek teremtése mellett vigyázó szemünket továbbra is a társadalmi igazságosság érvényesülésén kell tartani, azt
kell biztosítani.
Lukács Tamás: Ami biztos: lesz új
alkotmányunk: történelmi, keresztény
és magyar. Ebben a három szóban nincs
semmi kirekesztés, de egyben mindenki
meg van hívva rá, tehát az egységet szolgálja. Tovább kell erôsítenünk a nemzeti
együttmûködést, valódi tartalommal kell
megtölteni. Erôsítenünk kell a szövetségi rendszert, mégpedig értékrendi alapon
és valódi partnerség igényével, hogy az
ország kormányozhatósága hosszú távon
is biztosítva legyen.
Biztosan lehet látni, hogy a gazdasági
válságból kilábalunk, az nem mindegy,
hogy az újrakezdés versenyében hogyan
képviseljük nemzeti érdekeinket.
A várakozás idején adja Isten, hogy az
idén is megszülessen bennünk a Megváltó és be is fogadjuk Ôt!
Michl József: A legfontosabb döntéseknek csak egy része született meg
eddig, a jövô esztendôben nagy feladat
lesz az új oktatási, az önkormányzati törvények megalkotása. A következô évben
az új alkotmány elfogadásával új idôszámítás kezdôdhet az országban. Személyes sorsomban is, mert nagy örömmel várjuk az elsô unokánk megszületését, munkámhoz pedig azt remélem,
hogy a Teremtô ad elég erôt a folytatáshoz. Pénzügyi-, gazdasági válság még
sokszor lehet a világban, de nálunk az
súlyosbította, hogy lelki, szellemi, erkölcsi válsággal társult. Fontos, hogy ne
csak beszéljünk, hanem oldjuk meg, gyógyítsuk meg az országot. Ez súlyos
kereszténydemokrata feladat!
Nagy Kálmán: A magyarok felismerik saját érdekeiket és jó családok lesznek sok gyerekkel. Ha sok magyar gyerek lesz, lesz kiért dolgozni és egyáltalán nem érdekel a pénzügyi és gazdasági válság.
Puskás Tivadar: Szeretném, ha az
ország lakói, városunk, Szombathely
lakói elégedettek, boldogok lennének.
Szeretném, ha a politikusok nem acsarkodnának, hiszem megítélésünk akkor
javul csupán, ha önmaguk is jó példát
mutatunk.
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Szeretném, ha a válságból való kilábalás jelei tovább erôsödnének, szeretném, ha mindenki számára a munka és
a becsület válna az érvényesülés eszközévé és lehetôségévé a jövôben. S szeretném, hogy békében és egészségben
élhessünk Magyarországon, Szombathelyen. És persze, tovább fejlôdjön Levente unokám leendô testvéreivel, unokatestvéreivel.
Rétvári Bence: A következô év elsô
felében különösen nagy feladat hárul
ránk, magyarokra: Európa szeme ránk
szegezôdik. A hat hónapig tartó soros
uniós elnökség miatt a térségben Magyarország nemzetközi szerepe megnövekszik. Egész Európának fel tudnánk
mutatni az ezeréves keresztény Magyarország értékeit, melyekre a kontinens
büszke lehet.
Rubovszky György: Abban bízom,
hogy 2011-ben már érzékelhetô jelei
lesznek az átalakításnak, és a kormány
erôfeszítésének. Az már eddig is leszögezhetô, hogy a kormány lakossági megszorítások nélkül oldja meg az ország
mûködôképességének megôrzését, a
gazdaság motorjainak beindítását. Ha a
szigorú és néha meglepô intézkedések
eredményt hoznak jövôre úgy, hogy változatlanul elkerülhetô marad a lakossági megszorítás, akkor további bizalomnövekedésre számíthatunk. Még sok
munka van hátra, de én nagyon bízom
a sikerben.
Sáringer-Kenyeres Tamás: A következô idôszak alatt kitartó türelemre,
sok munkára és a vele járó politikai
konfliktusokra számítok. Mi a mezôgazdasági bizottságban továbbra is az
eddigi nagy lendülettel fogunk dolgozni, szeretném, ha a családi típusú gazdálkodások lehetôségeit kiszélesítenénk, a vidéki élet eltartó képességét
növelnénk, ami sok család boldogulását segítheti. A földtulajdont is rendezni kell több szempont szerint, illetve
helyzetbe kell hozni a Magyar Gazdálkodót. Ez az élelmiszerpiacra is vonatkozik. A vásárlókat minôségi hazai termékekkel kell ellátnunk, kiszorítva a
bizonytalan eredetû és beltartalmú külföldivel szembe. Szerintem gazdasági és
pénzügyi értelemben 2011-ben nem
fenyeget újabb, a korábbihoz mérhetô
válság. Fô feladat a politikai és társadalmi morális válság felszámolása és a
hagyományos keresztény értékrend
visszaállítása.

Hazánk

Seszták Miklós: Az elmúlt évek kudarcait követôen 2010-ben megteremtôdött
a bizalom, az egész nemzet összefogott,
hogy ki tudjon mozdulni az ország az
elmúlt nyolc év által okozott bizalmi válságból, úgy gondolom, hogy 2011-ben
már az emberek érezni fogják a bizalmat
meghozó
döntések
eredményeit.
Fellégezhetnek a vidéki gazdák, a nagycsaládosok, a társadalmi szervezetek,
könnyebb lesz az ország motorját hajtó
kis és középvállalkozóknak, és ha az
emberek bizalomra bizalommal válaszolnak, ha mernek befektetni a jövôbe,
akkor 2011 a gazdaság beindulásának éve
lehet. A helyi közéletben pedig azt várom,
hogy Kisvárda be tudjon kapcsolódni az
országos folyamatba, itt is meginduljon
valami, az emberek életkörülményein
érdemben tudjunk változtatni, fellendüljön a térség gazdasági élete, és a vállalkozók érezzék, hogy az országos és helyi
politika egyaránt látja a térség kitörési
pontjait és érti is mit kell tenni. Ebbôl a
szempontból
az
elmúlt
hetek
Magyarország keleti kapcsolatainak javulásával kapcsolatos hírei biztatóak a térség számára, hisz Záhonynak és így a térségnek kulcsszerepe van az ország keleti
gazdasági kapcsolataiban, a keleti piac
jelenti a térség jövôjét.
Személyes sikeremnek is ezt tartanám, hisz erre vállalkoztunk együtt a
választások elôtt és engem is köt a
választóknak tett ígéretem, örömmel tölt
el, ha sikerül törvényhozói munkánkkal
ezt megszolgálni és ez személyes életemet is kedvezôen érintené, hisz vállalkozóként, családapaként, nekem is az a jó,
ha gyarapszanak az emberek és lehet tervezni a jövôt. Személyes céljaim között
had említsem meg azt, hogy megyei
KDNP elnökként célom megszolgálni
azt a bizalmat, amit a megye kereszténydemokratái belém helyeztek és kívánom,
hogy a társadalom bizalma a pártnak is
erôt adjon a nyugodt építkezésre, azt szeretném elômozdítani, hogy a kereszténydemokrata kormányzati és megyei
politikának
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye összes települése nyertese legyen.
Seszták Oszkár: A személyes sorsom
legfeljebb annyiban érdekes, hogy mely
területeken tudok tenni a bennünket
megválasztókért. Soha nem tolakodtam
pozíciókért, az az egészséges, ha a munka
minôségének következtében kérik fel az
embert egy adott feladatra. Most a megye
vezetôjeként az intéz mény rend szer
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mûködtetése, a fejlesztések menedzselése
és elindítása a dolgom. Mindezt úgy kell
megvalósítanom, hogy – konzervatív politikusként – a megfontolt strukturális átalakítások is megtörténjenek ott, ahol erre
szükség van.
Gazdasági elemzôk szerint NyugatEurópa vezetô államaiban – mint például
Németországban – a gazdasági válság
2011-ben már csak nyomokban érezteti
hatását. Közép-Kelet Európában a prognózisok szerint legkorábban 2013-ban
érhetjük el ugyanezt. Ezzel együtt a világ
egy egészen új struktúra felé halad.
Idejüket múlták a régi igazságok. Az a
liberális gazdaságpolitika, amely szerint
a piac mindenható, és az állam szerepvállalása csak a közigazgatásra vonatkozzon, lényegében megbukott. A mi legnagyobb feladatunk és felelôsségünk, hogy
megtaláljuk egy erôs Magyarország
helyét ebben az új struktúrában.
Simicskó István: Leginkább azt várom, hogy az emberek ne csalódjanak,
támogassák a kormányt, és hogy érzékelhetôvé váljon a nemzet felemelkedése. A
honvédelemi tárca államtitkáraként remélem, hogy sikerül egy olyan mûködôképes tartalékos rendszer alapjait letenni, amely az ország védelmét, nagyobb
biztonságát hosszú távon garantálja. A
Budapesti Honvéd Sportegyesület frissen
megválasztott elnökeként abban bízom,
hogy tevékenységemmel hozzájárulok a
nagy múltú sportklub jövôbeli sikereihez.
Magánemberként pedig azt remélem,
ami mindennél fontosabb, hogy szüleim
gyermekeim jó egészségnek örvendjenek.
Stágel Bence: Ôszintén remélem, hogy
a családok helyzete erôsödhet a jövô
évben és gyermekvállalások terén pozitív
változások indulhatnak el. Feleségemmel
mi is épp most várjuk elsô gyermekünket. A közéletet jellemzôivé kell válnia a
párbeszédnek, a közös gondolkodásnak,
a konstruktív együttmûködésnek. Ugyanakkor fontos feladat lesz a nemzedékek
közti együttmûködés erôsítése, mely
téren a KDNP és az IKSZ közös tevékenysége példaként szolgálhat mindenki
számára. Kívánom azt, hogy 2011 a megújulás éve legyen, és a II. János Pál pápa
által meghirdetett „szeretet civilizációjának” építôi lehessünk.
Tarnai Richárd: Az elsô olyan teljes év
lesz, melyet a mi kormányzásunk jellemez majd. Az alapok megszilárdulását, a
felemelkedés elindulását várom és erre jó
okom van. A felelôsség és a becsületes

munka értéke végre megkapja majd a
méltó elismerést az állam részérôl is, ezáltal – reményeim szerint – egyre inkább
áthatja majd a társadalmat is ez a két
kereszténydemokrata érték. Családunkban
pedig öt gyermekemnek azt kívánom a
Szentírás szavaival, hogy növekedjenek és
gyarapodjanak bölcsességben, s kedvességben Isten és az emberek elôtt. Feleségemnek pedig legyen ereje ezt a gyarapodást derûsen elviselni...
Varga László: 2011-es év nehezebb
lesz, mint a 2010-es volt. Most már nem
lehet mutogatni visszafelé, csak elôre. Az
elôre mutatás pedig sok- sok ellenkezésbe ütközik. De menni kell elôre. Veszíteni fogunk a népszerûségbôl, de
akkor is bátran meg kell lépni azt, ami az
ország érdeke. Ha a népszerûség keresésen túl tudunk lépni és tesszük, amit
kell, akkor nem kell félteni sem magunkat, sem az országot. Válság? Volt, van
és lesz, attól függ, honnan nézzük. Le kell
gyôzni, hittel, bátorsággal, az „erônek, a
szeretetnek és a józanságnak lelkével”.
Ahogy Pál írja fiatal tanítványának Timotheusnak.
Vejkey Imre: Az Alkotmány-elôkészítô eseti bizottság most befejezett munkája alapján – melyben volt szerencsém
személyesen részt venni – elkészítettük

az Új Magyar Alkotmány koncepcióját,
így 2011 tavaszán a nemzeti ügyek
Kormánya, az új Alkotmány tervezetét az
Országgyûlés elé fogja terjeszteni.
Az 1949. évi XX. törvénynek nemcsak a fogantatásával, hanem a „foltozottságával” is komoly problémák merültek fel. A régi Alkotmány rendelkezései,
valamint a legfôbb jogforrásból levezetett
jogszabályok nem bizonyultak hatékonynak abban, hogy kellô védelmet nyújtsanak Magyarországnak az elmúlt nyolc év
visszaéléseivel szemben, ezért vált szükségesség az alkotmányozás.
Az Új Magyar Alkotmány megalkotásán kívül, óriási léptékû reformok kezdôdnek Hazánkban 2011-tôl kezdôdôen.
Fô irány az adórendszer átalakításával a
gazdaság versenyképességének javítása,
továbbá a társadalom alapsejtének, a családnak a támogatása. Ekkora mértékû
családi adókedvezmény még soha nem
volt Magyarországon, mint amekkora
2011-ben bevezetésre kerül.
Egyre tisztább, egyre egyszerûbb és
közérthetôbb rendelkezések lépjenek hatályba.
A ránk váró feladatok elvégzéséhez
kívánok mindannyiunknak erôt, egészséget, és persze kellô és bátorságot is.
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Összefogással épül újra Felsôzsolca
A kormány és a civil társadalom összefogását emelte ki a nyár eleji árvíz által leginkább sújtott Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Felsôzsolcán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt hathatós támogatásával
újjáépült ház átadási ünnepségén. A pártelnök kiemelte: a KDNP országgyûlési
frakciójának tagjai jelentôs öszszeggel
járultak hozzá az árvízi újjáépítéshez.
A párt által meghirdetett Egy település – egy ház programjában minden
kereszténydemokrata vezetésû település vállalta, hogy az árvíz sújtotta településeken segít egy-egy ház újjáépítésében. A kezdeményezéshez az adott településen élôk is csatlakoztak, és hathatós segítséget nyújtottak az újjáépítéshez a térség vállalkozói is. Ez az
együttmûködés, az összefogás tette lehetôvé, hogy a házak felépülhessenek.
A KDNP jóvoltából legalább kéttucatnyi
újjáépült ingatlant vehetnek birtokba az

árvízzel sújtott térségek károsultjai. A
nyár eleji árvíz miatt Felsôzsolcán több
mint kétszáz ház dôlt romba, vált lak-

hatatlanná.
Forrás. MTI

„Egy település egy családért” Dunaszentmiklóson
A helyi közösségek összefogása és értékteremtése nélkül nem épülhet egészséges
társadalom – mondta Harrach Péter, a
Kereszténydemokrata Néppárt Országgyûlési képviselôcsoportjának vezetôje
Dunaszentmiklóson a Hermann család
épülô házának bokrétaünnepségén. Hermann Sándorékat a tavaszi esôzések

miatt megcsúszott löszfal tette hajléktalanná. A KDNP által elindított „Egy település egy családért” mozgalom – amelyhez csatlakozott Michl József polgármester vezetésével a Tatai önkormányzat
– keretében épül fel a család új otthona.
A KDNP által elindított „Egy település egy családért” mozgalomhoz csat-

lakozott a Tatai önkormányzat, Michl
József polgármester vezetésével, amelynek keretében a dunaszentmiklósi földcsuszamlás miatt hajléktalanná vált
Hermann családnak új lakóházat építenek. A tavaszi esôzések miatt a
dunaszentmiklósi löszfal megcsúszott,
a falu bevezetô útja elmozdult és megtört, a közelében lévô lakóházak megsérültek. Hermann Sándorék háza
összedôlt. Az összefogásnak köszönhetôen megvalósuló új épület, könynyûszerkezetes, és energiatakarékos
lesz, amelynek fûtéstechnikáját a
közelben élô holland üzletember biztosította. Több cég és magánszemély is
csatlakozott támogatóként az újjáépítéshez. A lakóház még nem készült el,
de a legmagasabb pontja már igen, így
megtartották a bokrétaünnepséget.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje köszöntôjében többek között elmondta, hogy a helyi közösségek összefogása
és értékteremtése nélkül nem épülhet
egészséges társadalom. Sajnos természeti és ipari katasztrófák is sújtják az országot, a tragédiák kezelése és a helyreállítás a kormány és a helyi települések
közös feladata.
B. E.
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Giesswein Sándor emlékérmet kapott Semjén Zsolt
Korát megelôzve ismerte fel a liberális kapitalizmus, valamint a szocializmus, a kommunizmus zsákutcáját
Giesswein Sándor, egykori keresztényszocialista politikus – mondta
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke Mosonmagyaróváron, miután átvette a Giesswein
Sándor emlékérmet.
A miniszterelnök-helyettes a keresztényszociális gondolat két fô üzeneteként
beszélt az egyház szabadságáról, aminek
része a társadalmi tanítás hirdetése, valamint arról, hogy nem egyes rétegek, csoportok, hanem a nép egészének szempontjait kell megjeleníteni a politikában.
Emlékeztetett arra: errôl a vidéktôl
indult útjára Magyarországon a keresztényszociális tanítás, pártja 1947-es megalakításakor pedig „a mi nagy elôdünk-

Tisztújítás
Gyôr-Moson-Sopronban
A Kereszténydemokrata Néppárt
Gyôr-Moson-Sopron megyei Választmánya tisztújító küldöttgyûlést
tartott, amelyen Széles Sándort
választotta meg a párt megyei elnökévé.
Az ügyvezetô titkár Hámori György, a
gazdasági vezetô Jankovits Istvánné, a
megyei elnökség tagjai Háncs Károly,
Herkely Ákos, Horváth Lajos és Dr. Németh István lettek.
A küldöttgyûlés Horváth Lajost, Dr.
Pergel Elzát, Herkely Ákost, Csorba
Dezsôt, Háncs Károlyt, Németh Csóka Gábort és Dr. Németh Istvánt vá lasztotta meg az országos választmányba.
A szervezet döntött a tiszteletbeli
elnöki tisztségrôl is, melyre Csorba
Dezsôt (a párt volt megyei elnökét)
javasolta, aki elfogadta a tisztséget.
Létrejött a Fegyelmi, etikai bizottság,
amelynek tagjai Firtl Mátyás és Oláh
Ferenc, elnöke Dr. Pergel Elza. Megválasztották került a Pénzügyi, ellenôrzô bizottságot is, amelynek elnök Fábián Imre, tagjai Csorba Dezsô és Vereskuti Bálint lettek.
Kereszténydemokrata Néppárt
Gyôr-Moson-Sopron megyei Szervezete

ként” említette Barankovics István Giesswein Sándort, akinek küzdelme Semjén
Zsolt szavai szerint „politikai értelemben
szinte reménytelen volt”, hiszen egy
olyan korban lépett fel, amikor a liberális
kapitalizmus, valamint a szocializmus és
a kommunizmus malomköve között
ôrlôdött.
Ugyanakkor Giesswein elôre látta a
százmilliók életét megnyomorító vagy
elvevô rendszerek sorát, vagyis hogy a
vadkapitalizmus elôbb-utóbb vállalhatatlanná válik, akárcsak azt, hogy a „az
istentelen rendszer embertelen, és az
embertelen rendszer istentelen”.
Semjén Zsolt megemlítette: Giesswein Sándor ugyan több esetben állt vitában egyházi vezetôkkel, de az egyházi
iránti hûsége mindig töretlen volt.
Giesswein Sándor 1856-ban született
Tatán, 1898-ben alapította a Gyôri és

Gyôrvidéki Keresztény Munkás Egyesületet, ez alakult át 1903-ban Gyôr és
Vidéke Keresztény Szociális Egyesületté.
Barankovics István 1947 augusztusában
a Demokrata Néppárt zászlóbontásakor
ezt mondta róla: „A mi nagy elôfutárunk
Giesswein, a modern szociális és demokratikus kereszténypolitika tiszta forrása”. Sírja a gyôri székesegyház kriptájában található, emlékét mellszobor ôrzi
a mosonmagyaróvári katolikus templom
kertjében. Az elismerés átadása után a
közeli plébánia falán felavatták Kovács
K. Zoltán mezôgazda, újságíró, kereszténydemokrata parlamenti képviselô,
emigránsként a Szabad Európa Rádió
munkatársa, a Kereszténydemokrata
Néppárt egyik fontos szervezôje emléktábláját.

Megalakult az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség váci alapszervezete

A keresztény szellemiségû váci fiatalok elsôdleges célja a közösségépítés, tevékenységüket karitatív, közéleti és politikai szerepvállalás fogja jellemezni – hangzott el az
alakuló ülés sajtótájékoztatóján. Az IKSZ váci alapszervezetének bemutatkozásán
megjelent Harrach Péter, a KDNP alelnöke és frakcióvezetôje, továbbá Fördôs Attila
Vác város KDNP-s polgármestere. Az alapszervezetet levélben köszöntötte Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, miniszterelnök-helyettes.
Harrach Péter köszöntôjében elmondta, a kereszténydemokrata mozgalmon belül
megvan a generációk közötti szolidaritás. Mint mondta: a fiatalok szerepvállalása
hasznos a kereszténydemokráciának, hogy legyenek elkötelezett és felelôsen gondolkodó ifjú tagjai, Vác városának, hogy a helyi közéletben és közösségépítésben részt
vállaljanak, illetve az egész magyar társadalomnak, hogy minél szélesebb körben
jelenjen meg a keresztény értékrend és normarendszer.
Forrás: harrachpeter.hu
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2011 a Család Éve
A család értékeinek felmutatása, intézményének erôsítése érdekében a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette a Család Évét. A Család Éve 2010.
december 26-tól, Szent Család vasárnapjától 2011. december 29-ig tart. A
Család Évének egyházmegyei megnyitására december 26-án, délután fél 3-kor
kerül sor a Szombathelyi Egyházmegye
jelenleg egyetlen Szent Család tiszteletére szentelt templomában, a Zala megyei
Tófejen. A szentmisét Veres András
megyéspüspök mutatja be.
A názáreti Szent Család mindig is a
szeretet, az imádság és a munka Sagrada
Familia, Barcelona iskolája volt – hangoztatta XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a Sagrada Familia templom
felszentelésekor. – Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas
technikai társadalmi és kulturális fejlôdés zajlott le. E fejlôdésnek együtt kell
járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlôdésével. Védeni és segíteni kell
a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nô közötti nagylelkû
és felbonthatatlan szeretet. Az igaz szabadság csak ott születhet meg, és maradhat fenn, ahol szeretet és hûség uralkodik. Az Egyház tehát megfelelô gazdasági és szociális intézkedéseket kér ahhoz,
hogy a nôk maradéktalanul megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön. A házasságban egyesülô férfi
és nô alkotta család élvezze az állam
határozott támogatását. Legyen a gyermekek élete szent és sérthetetlen fogantatásuk pillanatától kezdve. Segítsék elô
jogi és szociális téren is a születések számának növekedését. Az Egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet
ellen irányul, és támogat mindent, ami
elôsegíti a természet rendjét, a család
intézményének javát.
Szentatyánk egyik nagy témája a
család. Mindegyre hangsúlyozza az
emberrôl alkotott keresztény felfogást, és azt, hogy a család abszolút ér telemben alapvetô vonatkozási pontja a társadalom építésének, a személy
átfogó fejlôdésének, az élet befogadásának. A család témájára való utalás
rendkívül idôszerû napjainkban. Kul túránk és társadalmunk ezzel szemben gyakran nem védelmezi a családi
élet dimenzióit.
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Az örök ige a család ölén lett emberré.
„Jézus Krisztus kiüresítette önmagát”,
(Fil 2,7) mindenrôl lemondott, de arról
nem, hogy családban testesüljön meg. A
megváltás mûve a családban kezdôdött.
A fiatal egyház családokban élt, erôsödött és gazdagodott a Lélek által. Az
Egyház útra indulásának elsô fázisában
keresztény eleink „a kenyértörést házanként végezték és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el közös eledelüket”
(ApCsel. 2.46). Családi közösségben
gyûltek össze, hogy Krisztusra és az Ô
megváltói halálára emlékezzenek. A
„nagy család” gyûlt össze (az idôközben
testvérré vált rabszolgák is), hogy az Úr
vacsorájára emlékezzék, belôle részesedjék. Kisebb-nagyobb családi közösségben oktatták a gyermekeket, nevelték ôket az Úr félelmére. A „családegyház” fokozatosan kitágult. Az eucharisztia ünneplésére egyre többen gyûltek
össze. Számos jómódú keresztény
Rómában egész házat bocsátott rendelkezésre, hogy az egyre növekvô gyülekezet közösen ünnepelhessen. A szabadság
beköszönte, a növekvô igények hozták
magukkal, hogy egyre szebb templomokat építsenek. Így alakultak ki fokozatosan a családegyházból a helyi közösségek.
Az Egyház éltetô magja, alapsejtje
mind a mai napig a „családegyház”. A
család elsô „püspökei” – Szent Ágoston
gondolatát idézve – a családapák és családanyák. Az egyház életének bázisa változatlanul a hitét megélô család. Ezt
akarta hangsúlyozni a II. Vatikáni Zsinat, amikor a régi egyházatyák által
használt „családegyház” fogalmát felelevenítette. A „kisegyház” minden egyes
tagja felelôs a többiért, egymás hitét
ébreszti, erôsíti.”
„A Család Éve szeretné felragyogtatni
a család értékét, tudatosítani, hogy a
házasságon alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság összeomlik, a
kultúra lehanyatlik. Társadalmunknak –
amelyet az individualizmus, szekularizmus, relativizmus, materializmus
tépáz – a család nyújt menedéket, mert
képes a társadalom megújítására, hiszen
a házasságon alapuló család, elfogadva az
életet, a jövô záloga.”
(Részlet Bíró László,
az MKPK családreferens püspökének
levelébôl)

Hazánk

Kedves Kereszténydemokrata
Olvasóink!
A Karácsony ünnepének örömhíre: az
örökkévaló az idô múlandóságába
lépett, hogy szeretetének teljességét
kiárassza felénk. Isten a történelem
ura, az események szálait ô tartja a
kezében. Szeretetének jele, hogy meghívott bennünket, legyünk munkatársai nap, mint nap mûvének beteljesítésében. A mi küldetésünk abban
áll, hogy a családokért, az idôsekért, a
fiatalokért, az elesettekért végzett
szolgálatunk Hazánk felemelkedését
segítse. Ebben erôsítsen bennünket az
ünnep!
Áldott, Kegyelemteljes Karácsonyt
kívánok!
Semjén Zsolt

Hazánk
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