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Új Alaptörvénye van
Magyarországnak
Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában
korábban példátlan, kétharmados felhatalmazást adtak a Fidesz–KDNPszövetségnek a kormányalakításra, Magyarország megújítására. Az idei Húsvét hétfô, április 25-e történelmi nappá nemesedett, a köztársasági elnök e
napon látta el kézjegyével hazánk új alaptörvényét, amelyre a rendszerváltozás óta várt a nemzet. Az Országgyûlésben április 18-án elfogadott új alaptörvény a Himnusz „Isten, áldd meg a magyart!” sorával kezdôdik.

Az új alaptörvény preambulumául szolgáló Nemzeti hitvallás megemlékezik
arról, hogy Szent István ezer évvel ezelôtt
szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa
részévé tette. A hitvallás értelmében a
magyarok elismerik a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsülik országunk
különbözô vallási hagyományait, ígérik,
hogy megôrzik a részekre szakadt nemzet
szellemi és lelki egységét.
„Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdô ôseinkre. Büszkék vagyunk
a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy
népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit” – olvasható a
szövegben.

Ahogy az egész országnak megújulásra van szüksége, úgy az új alaptörvényben szereplô Nemzeti hitvallás egyfajta
lelki megújulást, öntudatra ébredés lehetôségét jelenti – mondta az alkotmány
szellemiségérôl Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
Hangsúlyozta: az Alkotmány nem
pusztán az állam mûködésének, szervezeti leírásának rögzítése, nem egy emberi
jogi katalógus, hanem a magyar nemzet
tagjainak identitást, történelmi tudatot
adó dokumentum, amely megmondja,
hogy kik vagyunk, mire vagyunk büszkék,
mit tekintünk értéknek és mi a küldetésünk a világban. Ez olyan lelki inspirációt
és erôt adhat, ami az ország gazdasági, társadalmi megújulását segítheti.
Folytatás a 2. oldalon

Az újjászületés
dokumentuma
„Az újjászületés dokumentumának küldetése az tehát,
hogy visszaadja a nemzet önbecsülését, növelje az emberek erejét, s egyúttal csökkentse a politika szerepét. Ezért
prüszkölnek tôle azok, akik
eddig úgy érezték, hogy az
emberek felett állnak, felhatalmazás nélkül láthatatlan
építményeket emelhetnek,
kiváltságosok és kivételezettek, bennfentes szakértôk, vagyis mindazok, akik demokrácia helyett elitizmust vagy
pártokráciát akarnak. Nem
tetszik nekik, hogy az emberek ereje, befolyása nô, az övék pedig csökken. Semmi
okunk nincs arra, hogy engedjünk nekik. A kívül- és felülállás politikája, a bojkottpolitika megbukott. Ideje
visszakullogni az Országgyûlésbe és visszasomfordálni a
közélet sûrûjébe, ha azt akarják, hogy valaki egyáltalán
még odafigyeljen arra, amit
gondolnak és mondanak.”
4-6. oldal

Egyetemes, védendő
érték a vasárnapi
pihenőnap
„A félreértések és az indokolatlan hangulatkeltések elkerülése érdekében pontosítsunk: a KDNP jogszabálytervezete szerint a családok hétvégi pihenését közvetlenül
szolgáló, különösen kulturális, szórakozási, vendéglátási,
sportolási igényeit kielégítô
szolgáltatásokra nem vonatkozna a korlátozás.
9-10. oldal

Új Alaptörvénye
van
Magyarországnak
Folytatás az 1. oldalról

A KDNP elnöke szerint az új alaptörvényt nem árnyékolja be az, amit az
MSZP és az LMP mûvelt, mindkét
párt országgyûlési hivatásán túl saját
sza vazóit árulta el azzal, hogy nem
vett részt az alkotmányozásban. A Fidesz és a KDNP igyekezett az ellenzéki pártok szavazótábora számára fontos szempontot, elôrevivô értéket is
megjeleníteni az alkotmányban. Mint

mondta egy olyan egységes logikailag
rendezett szöveg jött létre, amely méltó a magyar alkotmányos hagyományokhoz kezdve Szent István intelmeitôl az
Arany bullán át az 1848-as törvényekig. Az új alaptörvény mind az államszervezet, mind emberi jogi, mind az
identitást illetôen emberöltôkre eligazítást jelent.
Semjén Zsolt kifejtette: a magyarság
új alapdokumentuma tartalmazza az
összes olyan, a keresztény szellemiség
szempontjából fontos értéket, ami a magyar történelembôl következik és a ma
élôk számára elfogadható. A szöveg világosan beszél a kereszténységrôl, mint
értékrôl, a keresztény Európáról, a Szent
Koronáról. Egyedül Szent Istvánt nevezi meg a legfôbb történelmi személyiségek sorában kezdetként, akihez minden
és mindenki viszonyul és kimondatik
benne az egységes magyar nemzet gondolata.
kdnp.hu
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A magyar történelem nagy pillanata
az új alkotmány elfogadása
Új alaptörvénye van Magyarországnak húsz évvel a rendszerváltozást követôen, miután az Országgyûlés elfogadta a dokumentumot. Az új alkotmányra 262-en szavaztak igennel, 44-en nemmel, egy képviselô pedig tartózkodott. Igennel voksoltak a Fidesz és a KDNP képviselôi, valamint a független Pôsze Lajos. Nemmel szavazott a Jobbik-frakció és két független képviselô, Ivády Gábor és Szili Katalin. Tartózkodott a szintén független Molnár
Oszkár. Az alkotmányozásban nem, így a szavazáson sem vett részt az MSZP
és az LMP.
A magyar történelem nagy pillanatának
nevezte az új alaptörvény elfogadását
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselôcsoportjának vezetôje. A kereszténydemokrata
politikus úgy fogalmazott: az alkotmány
megalkotásának folyamata szép és nagy
munka volt, „élmény volt számunkra”, s
legalább ilyen élményt jelentett az a történelmi pillanat, amikor elfogadta a parlament az új alaptörvényt – tette hozzá.
Kár, hogy ezt az örömöt némileg megrontotta a folyamatban és a szavazásban részt nem vevô két párt, és a voksoláskor a Jobbik viselkedése – mondta
Harrach Péter.
A Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetôje szerint mindez elrontani ugyanakkor nem tudta az örömöt,
hiszen ez egy nagy pillanata a történelemnek. Mindenki, aki ebben részt vett
úgy érezte, hogy „a gyermekeink, unokáink számára is hosszú évtizedekre
szólt ez az alkotmányozás, és része annak a jövôépítésnek, amire vállalkoztunk”.
A szavazás eredményét vastaps fo gadta a kormánypárti padsorokból. A
job bikos képviselôk „Áruló nem le szek!” feliratot formáztak betûkbôl.
Kövér László, az Országgyûlés elnöke a döntés után mondott beszédében
úgy fogalmazott: „történelmi pillanatnak lehettünk részesei az imént, amikor a Tisztelt Ház elfogadta Magyar ország új alaptörvényét. Ezzel lezárta
azt az elôkészítô szakaszt is magában
foglaló tizenegy hónapos folyamatot,
amellyel létrehoztuk az alaptörvény
szövegét. Lezárta az átmenetiség 1989.
október 23-a óta számított több mint
két évtizedét, és lezárta az elmúlt 67
évet is, legalábbis amennyiben azt al kotmányos tekintetben a legitim alkotmány érvényesülésének hiányával ír juk le”. A házelnök szerint Ma gyar -
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ország új alaptörvénye visszakapcsolja
a jogalkotást a történeti alkotmány folyamatába. „A múltunkból, a hagyományainkból építkezik, de a jövôt is
szem elôtt tartva a jelen problémáira
keres és tartalmaz válaszokat” – mondta Kövér László.
Az új alaptörvény a nemzeti érdekekbôl indul ki, de azok érvényesítését
a XXI. század együttmûködô Euró pá jában tartja lehetségesnek – hangsúlyozta az Országgyûlés elnöke. Mint fogalmazott, az új alkotmány magyar, de
mint a magyar nemzet ezer esztendeje,
befogadó; egyenjogú államalkotó kö zösségeknek tekinti a velünk élô nemzetiségeket. „Az új alaptörvény történelmünk és civilizációnk alapjaként
fogadja el a kereszténységet, biztosítva
ugyanakkor mindenki számára a lelkiismereti szabadságot– – mondta Kövér
László, emlékeztetve, hogy az elfogadott alkotmány az Európai Unió alapjogi chartájára épít, az emberi és polgári jogokat eszerint állapítja meg.
„Ez az alaptörvény legitim, nemzeti,
nem kirekesztô, ellenben integráló,
hagyománytisztelô, de jövôbe tekintô,
tiszteletreméltó alkotás – zárta szavait
a házelnök, aki úgy fogalmazott, „a
gondviselô kegyelmének tekintem, hogy
részese lehettem ennek a folyamatnak”.
A voksoláson jelen volt mások mellett Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság
elnöke, Do mokos László, az Állami
Számvevôszék elnöke, Pálinkás József,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, valamint a konzultációs és tanácsadó testület több tagja, így Boross Péter
volt miniszterelnök, Pozsgay Imre, a
Németh-kormány egykori államminisztere és Szájer József fideszes európai parlamenti képviselô.
kdnp.hu
Forrás: MTI

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2011. április

Schmitt Pál aláírta az új alaptörvényt
Schmitt Pál ellátta kézjegyével Magyarország új alaptörvényét, amely 2012.
január 1-jével lép életbe. A köztársasági elnök rövid beszédében arról szólt,
hogy a jog csak a jobb élet esélyét adhatja meg, rajtunk áll, milyen sorsot
építünk.

Akár Istenben, akár a sorsban hiszünk,
körülöttünk ilyenkor minden az újjászületésrôl szól – hangsúlyozta beszédében

Schmitt Pál. Véleménye szerint idén
nemcsak a természet, hanem a legfontosabb törvényünk is megújult. Húsz évvel

a rendszerváltás után most élni tudtunk
a történelmi lehetôsséggel. Mindanynyiunk közös ügye az új alaptörvény, egyszerre magyar, korszerû és európai – tette
hozzá.
Schmitt Pál szerint erôt adhat mindannyiunknak, hogy az alaptörvényben
lévô szabadságjogok az európai jogi chartára épülnek. A jog csak a jobb élet esélyét
adhatja meg, rajtunk áll, milyen sorsot
építünk – mondta a köztársasági elnök.
Mi, magyarok nemcsak a törvény
elôtt vagyunk egyenlôk, hanem annak
szellemében a kötelességek terén is.
Mindenki számít, együtt vagyunk erôsek
– fogalmazott Schmitt Pál. Szent István
Intelmek címû mûve alapján így figyelmeztet: el kell vetnünk a gôgöt, alázatosnak kell lennünk. „Legyen béke, szabadság és egyetértés! Adja Isten, hogy így
legyen!” – zárta Magyarország új alaptörvényének aláírását követô beszédét az
államfô.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Hitünk erôt adott a nemzet alaptörvényéhez
Fölegyenesedtünk. Valami történt körülöttünk, ami egyszerre csak megváltoztatta a világot, az országot. Valami egy
csapásra esélyt adott a szétesett közösségek újrakovácsolásának. Most újra kezdhetjük, kinyúltak a többi magyarért a
kezek. Egy új ország, az egységes nemzet
reménye költözött közénk, ebbe a rideg
térbe, és bízzunk benne, hogy nem átmeneti kabátban, ideiglenes albérletbe jött,
mint tette azt húsz évvel ezelôtt.
Feltámasztott bennünket a közösség
és a törvény ereje. Valami történt velünk, mert már nem lehajtott fejjel járunk, mert ismét egymás szemébe nézünk. Tartásunk büszke, nincs miért
szégyenkeznünk. Amit elveszítettünk
az önös érdekek kergetése közben, most
megtaláltuk, visszakaptuk. Közös erôink megosztásának bûnét megbántuk,
és megbocsátottuk. Tanultunk belôle,
önbecsülésünk a régi lehet. Barátaim:
az történt velünk, hogy reménykedtünk, és még sok ezerszer is több annál:
bíztunk. És az történt, hogy nemcsak
bíztunk, hanem azt tettük, ami a leg-

többet jelenti. Hittünk és erôt kaptunk
cserébe.
Miközben keseregtünk sorsunkon,
panaszkodtunk a körülményekre, mérgelôdtünk a közöny miatt, elégedetlenkedtünk az élet szûkmarkúsága okán,
dühöngtünk tehetetlenségünkben, mégis hittünk. Miközben kényszeredetten
néztük elfutni húsz esztendô tolvajait,
s tûrtük a méltánytalanságot, miközben tombolni és acsarkodni láttuk embertársainkat, még mindig hittünk. És
miközben úgy éreztük, hogy már nem
bírjuk tovább, és elhagy a remény, a hit
mégis velünk maradt. A hittel kapott
erô pedig törvényt szült, s a nemzet
alaptörvényét alkotta. A Húsvéti Alkotmány kihirdetésekor, a béke szertartása után most feltérdelünk és fölegyenesedünk. Köszöntjük egymást a béke
jelével. Milliók kezében ismét ott lehet
önön életük és a másik ember keze. Az
önrendelkezés és a többi magyarra való
utaltság.
Valami már történt körülöttünk barátaim! Húsvét van. Krisztus feltáma-

dott, békességet hagyott ránk, az ô békéjét adta nekünk. Adjon erôt a magyar
nemzeti közösségnek is ez a visszaadott, visszakapott lehetôség. Mert még
csak a törvények alapja áll készen. Ezt
követôen kell fölemelni rá az ország új
építményét.
Pálffy István
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Az újjászületés dokumentuma
Nekünk, magyaroknak nagyböjt idején
az újjászületés ígérete ad erôt az önmegtartóztatáshoz. Az újjászületésben ölt
testet a kereszténység központi gondolata, a Megváltó kereszthalálának áldozata
és az általa elnyert bûnbocsánat. A hoszszú, hideg tél idején pedig a természet
tavaszi újjászületése ad reményt, teszi
elviselhetôvé a várakozást. A húsvéti
újjászületés így átvezet minket a bûnbôl
a bûnbocsánatba, a sötétségbôl a fénybe,
a várakozásból a beteljesedésbe.
Az idei húsvét a magyaroknak különösen fontos. Jézus Krisztus feltámadásán és a természet tavaszi megújulásán
túl ebben az évben Magyarország újjászületését is ünnepeljük. Éppen egy éve
döntöttek a választók arról, hogy a múltba visszahúzó, a megújulás útjában álló
erôket sosem látott egységben leváltják,
és felhatalmazást adnak egy új korszak
megkezdéséhez.
Az egy év temérdek feladatot adott, és
sok munkával telt mindannyiunknak. A
számos megoldandó feladat közepette
azonban nem feledhettük legsürgetôbb
közös küldetésünket: a Magyarország
újjászületése elôtt álló akadályok lebontását. E munka kiindulópontja egy új,
közös alaptörvény megalkotása volt.
Kellô szerénységgel, de magabiztosan
állíthatjuk: Magyarország új, húsvéthétfôn kihirdetendô alkotmánya a magyar
újjászületés legfontosabb dokumentuma.

Védtelenség
A sors úgy hozta, hogy 1989-ben, ifjú
rendszerváltóként, huszonéves fejjel már
részese lehettem egy alkotmányozási
kísérletnek. Mi, akik a Fideszt képviseltük a kerekasztal-megbeszélések során,
úgy találtuk, hogy a kísérlet végül kudarcba fulladt, ezért nem írtuk alá az ott
készült megállapodást, amely késôbb az
egypárti Országgyûlés alkotmánymódosításának alapjául szolgált. Mi azt – erényei ellenére is – a megalkuvás dokumentumának tartottuk. Azt a dokumentumot még a félelem és a bizonytalanság
levegôje hatotta át.
Ma már alig hisszük el, egy mai fiatal
számára talán felfoghatatlan is, de akkor
bizony még itt voltak az orosz katonák.
Teljes felszereltséggel Magyarország területén állomásozott a szovjet hadsereg,
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felfegyverzetten mûködött az állampárt
által irányított munkásôrség, és mint a
levéltári iratokból pontosan tudjuk,
mûködtek és politikai megbízásra figyelték az ellenzék tagjait a titkosszolgálatok is ugyanúgy, mint az elôzô negyven
évben.
Ez teremtette meg a lehetôséget az
akkor még erôs befolyással rendelkezô
állampárt kulcsfiguráinak, hogy legalább
részben megvédhessék alkotmányukat
és hatalmukat, amit az akkori köznyelv
– indokoltan – egyszerûen csak hatalomátmentésnek nevezett.
Mi azt akartuk, hogy a szovjet katonák menjenek haza, a munkásôrség
szûnjön meg, a titkosszolgálatok ne
figyelhessenek tisztességes embereket,
és az egypártrendszert váltsa fel a többpártrendszer. Azt akartuk, hogy Magyarország szabad és független legyen.
Az lebegett a szemünk elôtt, hogy a
pártállami diktatúrának mielôbb és
örökre véget vessünk, és Magyarország
végre meginduljon a szabad, demokratikus jogállam és a piacgazdaság útján.
Úgy láttuk, hogy ehhez a készülô tervezet nem elég erôs, túl sok maradt benne
a régi rendszerbôl.
Ezért nem fogadtuk el az átmeneti
alkotmányt, de tudtuk, hogy egy ideig
együtt kell élnünk vele. Abban bíztunk,
hogy a demokrácia és a szabadság rendszere majd legyengíti a kommunistákat,
és akkor eljön az ideje az igazi alkotmányozásnak.
Az átmeneti alkotmány nem egészen
egy évre betöltötte a szerepét, vagyis átsegítette az országot a szabadság világába.
Többre azonban nem futotta…
Azonnal, már az Antall-kormány elsô
napjaiban kiderült, hogy átmeneti alkotmánnyal nem lehet kormányozni az
országot. Az MDF–SZDSZ-paktum sem
segített ezen. Éles politikai verseny indult. A maguk módján mind a bukott
kommunista rendszer jogutódjai, mind a
rendszerváltók arra törekedtek, hogy elég
erôssé váljanak az alkotmányozáshoz.
Mindenki alkotmányozni akart vagy szeretett volna az elmúlt húsz évben, de
más-más célból. Az állampárt örökösei
azért, hogy visszaépítsék, a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodva visszafoglalják saját régi pozícióikat. Mi, akik
ragaszkodtunk a rendszerváltás eszméihez és céljaihoz, azért, hogy a múlt visz-

Hazánk

szatérését végleg megakadályozzuk, és
befejezzük a rendszerváltást.
Az MSZP–SZDSZ-koalíció is az alkotmányozás reményében jött létre.
Hozzá is kezdtek. Menet közben kiderült, hogy különféle részérdekek, pártpolitikai megfontolások és viták miatt nem
tudtak eljutni odáig, hogy befejezzék,
amit elindítottak.
Az elsô polgári kormányban meg lett
volna a szándék, de nem volt rá esélyünk, nem voltunk hozzá elég erôsek.
Be kellett érnünk a „több mint kormányváltás, kevesebb, mint rendszerváltás” lehetôségével. Úgy gondolkodtunk,
hogy meglévô erônket inkább a bajban
lévô gazdaság rendbetételére kell összpontosítanunk.
A 2002 utáni szocialista kormányoknak is szándékukban állt az alkotmányozás, meg is kezdték annak elôkészítését. Azonban a hatalommal való viszszaélésre épülô politikájukkal minden
alapját lerombolták egy olyan társadalmi
egyetértésnek és összefogásnak, ami az
alkotmányozáshoz szükséges.
Közvetve mégis hozzájárultak ahhoz,
hogy Magyarországnak ma új alkotmánya lehessen, mert éppen a 2006-os események tették világossá a magyarok számára, hogy az alkotmányunk – összes
módosításával együtt is – a kudarcok
alkotmánya, amely nem képes megvédeni minket semmitôl. Nem tudott megvédeni minket a teljes eladósodástól, a
politikai hazugságoktól, a hatalommal
való visszaéléstôl, a rendôri brutalitástól,
a gazdaság teljes tönkretételétôl, a spekulációtól, az offshore arisztokratáktól, a
nokiásdobozos tolvajoktól, a bûnözôktôl,
a szélsôséges politikai alakulatoktól, a
pénzügyi válságtól, egyszóval semmitôl.
A magyarok 2006-ban ébredtek rá Magyarország védtelenségére és arra, hogy
ennek a védtelenségnek alapvetô oka az
erôtlen, átmeneti alkotmány.
Ezért döntöttek úgy 2010 tavaszán,
hogy az átmenet korszakának véget kell
vetni, és olyan összefogást kell teremteni, amely 20 év után végre képes erôs és
modern alkotmányt létrehozni és megújítani Magyarországot. Felismerték, hogy
Magyarország megújulásához új alaptörvényre van szükség, amely kellô védelmet biztosít Magyarország és a magyarok
számára, és korszerû válaszokat ad a
XXI. század kihívásaira.
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Csak az válhat erôssé,
akinek van önbecsülése
Erôssé válhat-e az, és elérhet-e bármilyen
fontos célt, akinek nincs önbecsülése,
akinek az a jelmondata, hogy „Merjünk
kicsik lenni!”? Az elôzô húsz évben megtanultuk, hogy esélye sincs. Csak az válhat erôssé, csak az vállalkozhat nagy dolgokra és járhat sikerrel, akinek van önbecsülése.
Mi, magyarok sok mindenbe belevágtunk az utóbbi húsz esztendôben, de
nagyon kevés volt olyan, amit végig is vittünk, és még kevesebb, amit jól vittünk
véghez. Hányszor bizonytalanodtunk el
például az adózás, az egészségügy vagy az
oktatás ügyében? Mindegyiknek nekirugaszkodtunk nem egyszer, nem kétszer,
de mind ez idáig egyiknek a megújítását
sem tudtuk sikerrel befejezni.
Hiányzott hozzá az önbecsülésünk. A
nemzeti önbecsülésünk. Hiányzott, hogy
büszkén meg tudjuk mondani, kik vagyunk, mi köt össze minket, mit akarunk; honnan jöttünk, és hová megyünk,
mit tartunk jónak és mit rossznak.
Amikor ezekre a kérdésekre kellett volna
válaszolnunk, 45 éven át egy fegyverekkel ránk kényszerített idegen kultúra és

gondolkodásmód válaszolt helyettünk.
Hogyan is lehetett volna önbecsülésünk,
amikor évtizedeken át arra szoktattak
minket, hogy szégyellnünk kell magyar
mivoltunkat! Arra a kérdésre tehát, hogy
mi születhet újjá az alaptörvény által, a
válasz az, hogy a magyarok önbecsülése.
Az újjászületô nemzeti önbecsülésünk
felszabadítja energiáinkat. Felszabadítja a
vállalkozó kedvet, a munkakedvet, a szellemi energiákat, bátorságot ad a családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz. Nem
a politika erejét és nem a hivatalok erejét
növeli, hanem a magyar emberekét. Az
emberek ereje teheti erôssé a gazdaságot,
hozhat létre új munkahelyeket, amelyekbôl tisztességgel meg lehet élni. Az emberek ereje teremthet erôs közbiztonságot,
hogy ne kelljen félelemben élnie senkinek. Az emberek ereje nyújthat szociális
biztonságot azoknak is, akik segítségre,
gondoskodásra szorulnak. Az emberek
ereje képes erôssé tenni és megvédeni a
családokat attól, hogy a gyermekvállalást
leküzdhetetlen nehézségnek lássák. A
politika minderre nem képes, legfeljebb
lehetôséget nyithat.
Ne feledjük, ma egyszerre kell szembenézni a nyugati gazdasági válság következményeivel, az elôzô kormányok

által elôidézett s ördögi körré váló adósságcsapda veszélyeivel, az átmeneti korszak húsz évének felgyülemlett ellentmondásaival, valamint az ezekbôl adódó
politikai, társadalmi és morális feszültségekkel.
Ezért lehet majd döntô jelentôsége,
hogy teljesen új elemek épültek be az
alaptörvénybe. Mostantól alkotmányos
védelem alatt állnak az ország legfôbb
gazdasági érdekei, a közbiztonság és a
családok életfeltételei. Ez az alaptörvény
ma Európa legmodernebb alaptörvénye.
Nyugodt szívvel és emelt fôvel mondhatjuk tehát, hogy a Húsvéti Alkotmány az
újjászületés dokumentuma.

Küzdelem az emberekért
Mindezek alapján az eltelt húsz év egyik
legnagyobb magyar sikerének tartom az
új alaptörvény elkészítését és elfogadását.
Nagy siker, mert hosszú és embert próbáló küzdelem árán jutottunk el idáig.
Hányan akartak lebeszélni róla, és hányan támadnak miatta most is! Ez érthetô. 1990 óta mindenki alkotmányozni
akar. Érthetô, ha sokakban dolgozik ma
az az érzés, hogy nekik nem sikerült.

Hazánk
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Folytatás az 5. oldalról

Másrészt az új alaptörvény egyszer s mindenkorra rázárja az ajtót a múltra, egy
olyan világra, amelynek Magyarország és
a magyarok nagy többsége ugyan vesztese
lett, de azért számos haszonélvezôje is
volt. Ôk érthetô módon nem örülnek.
Az új alaptörvény meggátolja, hogy a
jövôben bárki korlátlanul vegyen föl a
magyarok nevében hiteleket, és eladósítsa az országot. A szocialisták ennek nem
örülnek, mert az ô kormányzásuk, hatalmi rendszerük éppen erre a korlátlan
hitelfelvételre épült. Az új alaptörvény
megszüntet mindenféle kiváltságot és
privilégiumot. Ennek érthetôen nem
örülnek azok, akik ezeket a kiváltságokat
élvezték.
Van olyan politikai erô ma Magyarországon, amelyik azért nôtt meg és azért
tudott bekerülni a parlamentbe, mert az
elôzô kormányok és az alkotmány gyengesége miatt elszabadult a bûnözés Magyarországon. Ôk érthetôen nem örülnek
annak, hogy az új alaptörvény szigorúan
lép fel a bûnözés ellen, mert saját jelentôségük csökkenésétôl tartanak.
Van olyan politikai erô is, amely abból
építkezik, hogy a vita fontosabb, mint az
egyetértés, azok a dolgok, amelyek elválasztják az embereket, fontosabbak azoknál, amelyek összekötik ôket. Akik így
gondolkodnak, érthetôen nem örülnek
annak, hogy az új alaptörvény azokat az
értékeket (a munka, az otthon, a család,
az egészség és a rend) deklarálja és veszi
védelmébe, amelyek összekötik az embereket. Érthetôen nem örülnek ennek,
mert ôk a vitákban érdekeltek, a viták
erôsítik ôket, míg a széles társadalmi
egyetértés gyengíti a pozíciójukat.
Nyilván nem örülnek az új alaptörvénynek azok sem, akik a zavarosban szeretnek halászni, akik a magyar termôfölddel és vízkészlettel szeretnének spekulálni, szívesen adnának bármit idegen
kézbe, mivel eddig is ebbôl gazdagodtak.
Érthetô, ha a spekulánsok, ügyeskedôk,
trükközôk nem örülnek annak, hogy az új
alaptörvény egyértelmûen gátat szab
ezeknek a törekvéseknek.
Vagyis mindazok, akiknek az átmeneti korszak és annak átmeneti alkotmánya
saját magánérdekeik érvényesítését tette
lehetôvé, érthetôen nem örülnek az új
alaptörvénynek, amelyben a nagy többség érdeke, a közérdek érvényesül.
Ahhoz, hogy az emberek ereje növekedjen, a politikának hátrább kell lépnie.
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Ezért feleztük meg a politikusok számát,
ezért üzenünk hadat a kiváltságoknak, a
bürokráciának, ezért vontuk be az embereket az alkotmányozás folyamatába, és
ezért fogjuk megkérdezni és meghallgatni ôket ezentúl is minden fontos ügyben.
A politika és a politikusok szerepe
nélkülözhetetlen, de végsô soron csak az
emberek tudják megújítani Magyarországot, és csak az emberek ereje gátolhatja meg, hogy a múlt, a hatalommal
visszaélô politika visszatérjen, és újra
tönkretegye az életünket.
Nekünk tehát folytatnunk kell a küzdelmet, amelynek az a célja, hogy az

erejét, s egyúttal csökkentse a politika
szerepét. Ezért prüszkölnek tôle azok,
akik eddig úgy érezték, hogy az emberek
felett állnak, felhatalmazás nélkül láthatatlan építményeket emelhetnek, kiváltságosok és kivételezettek, bennfentes
szakértôk, vagyis mindazok, akik demokrácia helyett elitizmust vagy pártokráciát akarnak. Nem tetszik nekik, hogy
az emberek ereje, befolyása nô, az övék
pedig csökken. Semmi okunk nincs arra,
hogy engedjünk nekik. A kívül- és felülállás politikája, a bojkottpolitika megbukott. Ideje visszakullogni az Országgyûlésbe és visszasomfordálni a közélet

embereknek legyen erejük fölemelni
Magyarországot, és jobbá tenni az életüket. Ebben a küzdelemben velünk szemben állnak a hatalommal visszaélôk, a
spekuláns haszonlesôk, a bürokraták és
mellettünk a korán kelôk, a munkába
igyekvôk, a mindennapi munkából élôk.
Az újjászületés dokumentumának
küldetése az tehát, hogy visszaadja a
nemzet önbecsülését, növelje az emberek

sûrûjébe, ha azt akarják, hogy valaki egyáltalán még odafigyeljen arra, amit gondolnak és mondanak.
Az ország döntött. Az új alaptörvény,
az újjászületés dokumentuma szerint
Magyarországon az emberek szava lesz
az elsô, ôk fogják megmondani, hogy
merre és meddig.

Hazánk

Orbán Viktor
Forrás: Magyar Nemzet
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Az új alaptörvény hitet tesz
az alapvetô emberi értékek mellett
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szerint az új alaptörvény
méltó módon kifejezi a közös értékeket, tiszteletben tartja Magyarország
nemzeti múltját és hitet tesz az alapvetô emberi értékek mellett, mint a
házasság, a természetes családmodell, az élethez való jog, Szent István
keresztény öröksége és az európai egység eszménye. A Kereszténydemokrata
Néppárt ifjúsági szervezete állásfoglalásában üdvözölte az új alaptörvényt.
Mint írták büszkék arra, hogy az Országgyûlés többsége, felülemelkedve az
elôzô évek katasztrofális kormányzása
által örökül hagyott nehézségeken, eléggé elkötelezett és bátor volt ahhoz, hogy
ne mulassza el a kínálkozó lehetôséget,
és a kommunista gyökerû alkotmány
leváltásával véget vessen a két évtizede
tartó ideiglenes állapotnak. Mi, fiatal

kereszténydemokraták büszkén magunkénak érezzük hazánk új Alaptörvényét, amely méltó módon kifejezi
közös értékeinket, tiszteletben tartja
nemzeti múltunkat, és véglegesen,
minden részletében szakít a tömeggyilkos kommunista rendszer emlékével –
fogalmazott a szervezet elnöksége.
Különösen fontosnak tartják, hogy az

Olyanok vádolják az új alkotmányt,
akik nem is ismerik
Rétvári Bence, a közigazgatási tárca államtitkára szerint az Országgyûlés
kétharmados többsége által elfogadott alaptörvény lehetôségét ad a parlamenti demokrácia olyan formájának megteremtésére, amelyre a modern
Magyarország felépíthetô. Az államtitkára gróf Tisza István miniszterelnök
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékprogramon és alapkôletételen kiemelte: ahogy Tisza Istvánról az ellenfelei alakítottak hamis képet,
úgy akarják besározni az új alaptörvényt is, és ezért fogalmaznak meg hamis
vádakat vele kapcsolatban.
Rétvári Bence úgy fogalmazott: olyanok
vádolják az alkotmányt, akik nem ismerik, akik nem is olvasták azt. Pedig az
alaptörvény európai szintû jogvédelmet
biztosít, új lehetôséget nyit meg a jogok
érvényesítésében, kellô felhatalmazással
lett megalkotva és a lehetô legszélesebb
körben lettek bevonva a választók az
alaptörvény elfogadásába. Hozzátette:
minden igyekezetükkel arra törekedtek,
hogy egy olyan, a magyarság értékeinek
védelmét és az európai közösséghez tartozást deklaráló alaptörvény szülessen,
amely kiállja majd az idô próbáját. Ez az
alkotmány értékteremtô módon, a magyar demokrácia gyökereihez nyúlt viszsza, hogy hazánk múltjából merítve megtalálja a választ a jelen problémáira, hogy
hazánk újra elinduljon a gazdasági és társadalmi fejlôdés európai útján.
A parlamenti államtitkár szerint gróf
Tisza István személye testesíti meg a boldog békeidôket hazánkban, ô volt az, aki
meg akarta ôrizni vívmányainkat, aki

alaptörvény hitet tesz olyan alapvetô
értékek mellett, mint a házasság, a természetes családmodell, az élethez való
jog, Szent István keresztény öröksége és
az európai egység eszménye, amelyek
mellett ma a világ számos pontján már
nincs erejük vagy bátorságuk kiállni a
döntéshozóknak. Kiemelték: meggyôzôdésük, hogy az alaptörvény igen
hosszú ideig meghatározhatja Magyarország mûködésének kereteit, amely
keretek között végre egy olyan országot
lehet teremteni, amelynek sikereit
magunkénak érezzük, nehézségeit pedig közösen gyûrjük le.
kdnp.hu

A Szent Korona
a legerôsebb tárgyi
szimbólum

egyedüli európai politikusként kiállt a
világháború ellen. Személyes tragédiája,
hogy az ország jövôjén dolgozva kellett
végignézni ennek a kornak a letûnését.
Mint mondta, gróf Tisza István ritka
éleslátással ismerte fel a kor világpolitikai helyzetében rejlô konfliktusokat. A
nagyhatalmi viszonyok alakulását a magyarság megmaradása szempontjából
kulcsfontosságúnak ítélte, megjegyezve:
emellett szilárdan ôrködött azon is, hogy
a politikai hatalom véletlenül se kerüljön
azoknak a kezébe, akik a fennálló társadalmi rend radikális átalakítását szerették volna elérni.
Az egykori miniszterelnök szobrát a tervek szerint ôsszel avatják fel a fôvárosban
a Jászai Mari téren. Az ünnepség részeként
a résztvevôk megkoszorúzták gróf Tisza
István szülôházát. Gróf Tisza István 150
éve, 1861. április 22-én született Pesten,
1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között
Magyarország miniszterelnöke volt.

A magyar választók számára a Szent
Korona a legerôsebb tárgyi szimbólum,
amely az országot jelképezi – derült ki a
Századvég legújabb nemzeti identitás
kutatásából. Igaz ez annak ellenére, hogy
a korona körül súlyos politikai viharok
dúltak a rendszerváltás után és dúlnak a
mai napig. A választók véleményét, a
nemzeti önazonosság szimbolikáját érdemben nem befolyásolták azok az évtizedes politikai viták, amelyek a Szent
Korona körül folytak a rendszerváltást
követôen, majd új erôre kaptak az alkotmány körüli aktuális politikai küzdelemben.
A Századvég 2011. március végén
készült, ezer fôs országos adatfelvételének tanúsága szerint legalább is, a megkérdezettek közel 55 százaléka spontán, úgynevezett nem irányított, nyitott
kérdésre („Az Ön számára melyik az a
tárgy, építmény, amely a legerôsebben
szimbolizálja Magyarországot?”) a
Szent Koronát azonosította a Magyarországot leginkább kifejezô szimbólumként.
Második helyen a nemzeti lobogó
áll, a megkérdezettek 17,1 százaléka szerint. Megjelenik még a magyar címer
(8,3 százalék), a Parlament épülete (5,4
százalék.

Forrás: MTI

Forrás: Századvég Alapítvány

Hazánk
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Kiemelt védelmet kap a termôföld és a vízkészlet
Font Sándor szerint még soha nem kapott olyan szintû védelmet a termôföld és a vízkészlet, mint a hétfôn elfogadandó új alkotmányban. A
fideszes országgyûlési képviselô a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón
– a Jobbik egyik módosító indítványára utalva – azt mondta, a Jobbik arra
játszik, hogy ha el tud fogadtatni egy olyan jogszabályt, amely nyilvánvalóan ellentétes az unió szabályaival, akkor ennek mentén elindítható
Magyarország kilépése a szervezetbôl. A kormánypárti politikus és Nagy
Andor kereszténydemokrata országgyûlési képviselô a leghatározottabban visszautasította a két frakció nevében a Jobbik által korábban használt hazaáruló minôsítést.
Font Sándor azt mondta, egyértelmûen
nemleges a Fidesz válasza arra a kérdésre, hogy érdemes-e kilépni az unióból.
„Nem mindig jó uniós tagnak lenni, (…)
de egyértelmû, hogy kívül lenni, az a
legrosszabb” – fogalmazott. Kitért arra, a
kormánynak sikerült elérnie, hogy további három évig külföldiek ne vásárolhassanak magyar termôföldet. Ez egy
döntô lépés volt, így van három év, hogy
olyan földtörvényt dolgozzanak ki, amivel a nem kívánatos szereplôket, a spekulánsokat távol lehet tartani a földpiacról – mondta, jelezve: a most elfogadandó alkotmány értelmében a földtörvény kétharmados jogszabály lesz,
ami maximális biztonságot nyújthat a
termôföld védelme érdekében.
A kormánypárti politikus és Nagy
Andor kereszténydemokrata országgyûlési képviselô a leghatározottabban

visszautasította a két frakció nevében a
Jobbik által korábban használt hazaáruló minôsítést, és utóbbi úgy fogalmazott: „elment az eszük”. Azt az Orbánkormányt hazaárulással vádolni nemzeti ügyekben, amely már az elmúlt
kilenc hónapban is többször bizonyította, hogy mennyire elkötelezett e téren,
rágalmazás – fogalmazott, s hozzátette:
a Jobbik „szellemi masírozásának az
egyik terméke ez is”.
Nagy Andor idézve, amit a Jobbik
módosító indítványában rögzített, azaz,
hogy természeti kincseink, így a víz is
kizárólag állami, önkormányzati, vagy
magyar természetes személy tulajdonát
képezheti, azt mondta: a frakciószövetség szerint ezt így az alaptörvényben
kimondani nem is lehetséges és nem is
szükséges. Kifejtette: a vízközmûvek állami és önkormányzati tulajdonban

vannak, ezeket természetes személyek
nem tulajdonolhatják. Az alkotmányban megfogalmazott passzus kielégítô –
jegyezte meg, hozzátéve: az alaptörvényen kívül is vannak olyan megoldások,
amelyek révén a nemzeti érdekeket
védeni lehet.
A vízkészlet kiemelt védelme mellett
azért döntöttek, mert a víz a 21. század
stratégiai eszköze lett, szerepe felértékelôdött és Magyarországnak egyedülálló
édesvízkészletei vannak – mutatott rá a
KDNP-s politikus.
Forrás: MTI

A kormány hadat üzent a bürokráciának
A KDNP üdvözli a bejelentett kormányzati gazdasági intézkedéseket, az
ellenzéki pártok szerint viszont ezek újabb terheket jelentenek majd. Harrach
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetôje kijelentette: a bürokrácia burjánzása sok bosszúságát okoz az állampolgároknak. Szerencsés
megoldásnak nevezte, hogy az ötszázalékos létszámleépítés a természetes
fogyáson keresztül valósul meg. Kitért arra is, hogy a megfogalmazott aggodalmak ellenére lesz béremelés a közszférában.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a kabinet ülése után jelentette be,
hogy a kormány az idén két lépésben,
összesen 500 milliárd forintos „drasztikus” bürokráciacsökkentô programot
dolgoz ki, amelynek 2012-tôl már érezhetô hatása lesz a vállalkozások számára. Bejelentette azt is, hogy nem fagyasztják be a béreket a közszférában, az
állam azokat emelni fogja. Közölte: „a
közszféra esetében 5 százalékos létszám
leépítési kötelezettséget vállalt a kormány”, ez megegyezik a közszféra ter-

8

mészetes fogyásával, amit nem pótolnak. „A konvergenciaprogramban az
szerepel, hogy az állam, mint ahogy idén
is, a béreket a közszférában emeli, csak
a közszféra létszáma csökken, és ezért
csökken a közszférában rendelkezésre
álló bértömeg is” – mondta Matolcsy
György.
A kormány emellett úgy döntött, hogy
a magánszemélyek levonhatják a személyi jövedelemadó (szja), az egyszerûsített
vállalkozói adó (eva), illetve az egyszerûsített közteher-viselési hozzájárulás

Hazánk

(ekho) alapjából az általuk az Összefogás
az államadósság ellen elnevezésû alapba
befizetett összeget.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje kijelentette: „mindenki fülének jól
hangzott a gazdasági miniszter bejelentése a bürokráciacsökkentô csomagról”.
Szerencsés megoldásnak nevezte, hogy
az ötszázalékos létszámleépítés a természetes fogyáson keresztül valósul meg.
Kitért arra is, hogy a megfogalmazott
aggodalmak ellenére lesz béremelés a
közszférában.
A kereszténydemokrata politikus azt,
hogy a befizetés az államadósság-csökkentô alapba levonható az adóból, a
magánszemélyek és vállalkozások társadalmi felelôsségének értékeléseként jellemezte.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Egyetemes, védendô érték a vasárnapi pihenônap
Felelôtlenség a munkahelyek tömeges megszûnésével riogatni a kereskedelmi dolgozókat, akiket sok munkaadó a törvényben megengedettnél hoszszabb ideig dolgoztat – fejtette ki a hvg.hu-nak Stágel Bence, a KDNP
országgyûlési képviselôje. Szerinte a családi együttlét fontosabb, mint hogy
az emberek vasárnap is vásároljanak.
– A KDNP a boltok vasárnapi nyitva tartásának korlátozását fôként azzal indokolja, hogy az a családok érdekében áll.
Mintha nem tudnák, hogy sok család
éppen csak a hétvégén tud bevásárolni
– A vasárnapi pihenônap az európai
társadalmak történelmi és szociális vívmánya, amely egyetemes, védendô érték.
A vasárnapokat az emberek hagyományosan pihenéssel, kikapcsolódással,
családjuk, barátaik társaságában töltik. A
sokszor túlhajszolt munkanapokat követôen éppen a vasárnap teremt idôbeli
keretet a társadalmi kapcsolatok ápolására. A rendszeresen vasárnap végzett
munka számos esetben tönkreteszi a családi és társas életet, ellehetetleníti a
kikapcsolódást, a feltöltôdést. Nem véletlen, hogy a hatályos Munka Törvénykönyve fô szabályként azt mondja ki,
hogy a heti pihenônap a vasárnap. Az
elmúlt idôszakban folyamatosan eltolódott a hangsúly, és a felgyorsult, profitorientált világunkban már lassan a vasárnap semmiben sem különbözik egy átlagos munkanaptól. Ami a vasárnapi nyitva tartás szükségességét illeti, számos
üzlet, fôleg a nagy élelmiszer-áruházak,
reggel hattól este tízig nyitva tartanak,
sôt, vannak non-stop üzletek is. Ha a reggel 6-tól este 10-ig terjedô idôt számoljuk, hétköznapokon akkor is napi 16
óránk jut bevásárlásra.
– A kereskedelmi-szolgáltatói szakma
megosztott a korlátozás ügyében. Sokan
azzal érvelnek, hogy amennyiben a nyitva tartást korlátozzák, az üzletek forgalma drasztikusan visszaeshet, és számos
dolgozót elbocsátás fenyeget. A bevásárlóközpontok szövetsége korábban jelezte, akár 20-25 ezer munkahely is megszûnhet a korlátozás miatt.
– A felmérések szerint a heti kiskereskedelmi forgalom mindössze 4 százaléka
zajlik vasárnaponként. A kis- és közepes
vállalkozások esetében ez a forgalom
mindössze 1-2 százalékos, az ô számukra a vasárnapi nyitva tartás egyértelmûen
veszteséges. Ami a bevásárlóközpontokat
illeti, teljesen érthetô, hogy ellene érvelnek, hiszen ôk profitmaximalizálásra

törekednek. A jogalkotó feladata éppen
az, hogy a gazdasági szempontokon felülemelkedve, a pihenéshez, a szabadidôhöz
és a testi és lelki egészséghez való alkotmányos jogot is védelmezze, éppen a
legkiszolgáltatottabb kereskedelmi dolgozók védelmében.
Jómagam egy civil jogsegélyszolgálat
munkáját is segítem, ahol a munkavállalók számos esetben éppen a vasárnapi
munkavégzés jogellenességeivel kapcsolatosan fordulnak hozzánk. Számos kiskereskedô jelezte, hogy szinte rabszolgaként dolgozik, amióta a multik konkurenciája miatt kénytelen vasárnap is
nyitva tartani, hiába érzi, hogy kellene a
heti egy nap pihenésre, feltöltôdésre.
Azok a munkavállalók pedig, akik multinacionális cégeknél dolgoznak, arra
panaszkodnak, hogy a munkáltatók szorosra tervezik a létszámot, ezért az elôírt
pihenônapot képtelenek rendszeresen
kivenni.
Köztudomású, hogy a kereskedelmi
dolgozók jelentôs részét a törvényben
megengedettnél többet dolgoztatják.
Felelôtlennek tûnhet a munkahelyek
tömeges megszûnésével riogatni, hiszen, mint említettem, a teljes heti forgalom legkisebb részét a vasárnapok

teszik ki a hét bármely más napjával
összehasonlítva.
– Az eredeti kezdeményezéshez képest
változott a javaslat, a termelés és a szolgáltatás területén például egyelôre nem
tiltanák meg a vasárnapi nyitva tartást.
Továbbá, a 280 négyzetméternél kisebb
alapterületû családi vállalkozásokra sem
vonatkozna a korlátozás, ahogy azokra a
boltokra sem, ahol két fô elég a kiszolgáláshoz. De miért „óvják” a nagy bevásárlóközpontok dolgozóit és miért nem a
kisvállalkozókat? Ott nincs szükség arra,
hogy a család együtt legyen? Nem képmutatás ez az egész?
– A félreértések és az indokolatlan
hangulatkeltések elkerülése érdekében
pontosítsunk: a KDNP jogszabálytervezete szerint a családok hétvégi pihenését
közvetlenül szolgáló, különösen kulturális, szórakozási, vendéglátási, sportolási
igényeit kielégítô szolgáltatásokra nem
vonatkozna a korlátozás. Sôt, az ezekkel
szorosan összefüggô, elôre el nem készíthetô termékek elôállítóira sem. A vidámparki pattogatottkukorica-árus tehát
ugyanúgy mûködhetne, mint eddig. Ezen
túlmenôen egyértelmûsítenénk, hogy a
kereskedô köteles a munkaszüneti napokon, valamint vasárnap egész nap zárva
tartani. Ez alól kivételt jelentenének a
vendéglátó üzletek, a kereskedelmi szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és
az üzemanyagtöltô állomások, valamint
a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülôtéren, üzemanyagtöltô állomáson belül mûködô, legfeljebb 280
négyzetméter alapterületû üzletek.
Tehát az általános vasárnapi zárva tartást kimondó szabály alól a családok
kikapcsolódását, feltöltôdését elôsegítô
szolgáltatások, illetve alapvetô társadalmi
szükségleteket kiszolgáló tevékenységek
esetében indokoltnak tartunk kivételt
tenni, és a vasárnapi nyitva tartást ezekben a tevékenységi körökben lehetôvé
tenni. A családi vállalkozásokat annyiban
érintheti elônyösen a javaslatunk, hogy
azok az üzletek, amelyek nyitva tartása
nem jár munkavállaló foglalkoztatásával,
vasárnap is nyitva maradhatnának.
Javaslatunkban egyébként figyelembe vettük a nagyobb ünnepek elôtti fogyasztási szokásokat, ezért a kellô rugalmasság, a szezonális adottságok, illetve szokások, a helyi speciális gazdasági,

Hazánk

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2011. április
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Folytatás a 9. oldalról

kereskedelmi érdekek tiszteletben tartása érdekében kezdeményezésünkkel azt
is lehetôvé tennénk, hogy a kereskedô
saját döntése nyomán az év 12 vasárnapján nyitva tarthasson.
– A Munka Törvénykönyvét és a
kereskedelmi törvényt módosítani kell

ahhoz, hogy a KDNP bezárassa vasárnap a boltokat. Tudomásunk szerint a
szóban forgó jogszabályok megváltoztatásáról már egyeztetnek az érintett
minisztériumok. Hol tartanak a tárgyalások?
– Fogalmazzunk inkább úgy, hogy a
Munka Törvénykönyve és a kereske-

A tavaszi ülésszak alatt döntés
születhet a szabad vasárnapról
Még a nyári szünet elôtt szavazhat a parlament a Kereszténydemokrata
Néppárt szabad vasárnapról szóló törvényjavaslatáról – mondta Harrach
Péter budapesti sajtótájékoztatóján. A KDNP frakcióvezetôje kijelentette: a
javaslatról folynak az egyeztetések, és a kormány hatástanulmányokat is
készít a bevezetéssel összefüggésben.

Harrach Péter felidézte: javaslatuk fô szabályként rögzíti, hogy vasárnap munkaszüneti nap legyen, de emellett évente 12
alkalommal lehetôvé tennék, hogy üzletek
kinyissanak, így például üdülési szezonban, vagy ünnepek elôtt. A családi vállalkozások – ahol nincs alkalmazott – szintén nyitva tarthatnának, így versenyhátrányuk csökkenhet. „A modern rabszolgatartóknak rá kell jönniük, hogy a munkavállalók munkaereje megkívánja, hogy egy
közös munkaszüneti nap legyen” – fogalmazott a KDNP frakcióvezetôje.
Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke
jelezte: örülnek a KDNP javaslatának, és
támogatják azt. Tapasztalataikat összegezve kiemelte: azt látják, ha hét napig
kell dolgozni, eltûnik a túlóra, eltûnik a
szabadság.
Hangsúlyozta: az európai emberi jogok chartája is garantálja az embereknek
a pihenéshez, a szabadsághoz és a tisz-
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tességes munkához való jogot. „Szükség
van a hétvégi pihenésre, semmi nem indokolja a tôke érdekén kívül, hogy vasárnap az emberek vásároljanak” – jelentette ki, hozzátéve: az lenne a legfontosabb,
hogy az emberek vasárnap a családjukkal
legyenek, pihenjenek, regenerálódjanak.
Wolfgang Katzian, az Osztrák Szociáldemokrata Párt képviselôje szintén
üdvözölte a kezdeményezést, s kiemelte:
Ausztriában társadalmi megállapodás
van arról, hogy a vasárnapnak munkamentesnek kell lennie. Az osztrák politikus, aki a Magánalkalmazottak Szakszervezetének (GPA) elnöke is, hozzátette: csak azokban az üzemekben dolgoznak, ahol erre feltétlenül szükség van.
Hozzátette: náluk is vannak csoportok,
amelyek szeretnék elérni, hogy vasárnap
az üzletek nyitva tartsanak, s a téves
érvek egyike, hogy a szomszédos Magyarországon is nyitva vannak az üzletek.

Hazánk

kdnp.hu, Forrás: MTI

delmi törvény módosítása kell ahhoz,
hogy a KDNP józan kompromisszumra
törekedve a munkavállalók és a családok védelme érdekében léphessen fel. A
szükséges egyeztetések az új Alaptörvény elfogadását követôen folytatódnak.
Forrás: hvg.hu

Van esély a kétkedôk
meggyôzésére
A Kereszténydemokrata Néppárt szeretné megnyerni a teljes Fidesz-frakció
támogatását a szabad vasárnapról szóló törvényjavaslat támogatásához. A
tervezetrôl várhatóan húsvét után tárgyal majd a frakciószövetség. Pálffy
István frakciószóvivô azt mondta, hogy
ha a teljes képviselôcsoportot nem is
tudják megnyerni, szeretnék, ha a
többség a javaslat mellé állna, majd
adott esetben ez kötelezô lenne a szavazásnál.
A frakciószóvivô látott esélyt a frakcióban a kétkedôk meggyôzésére, akiket
ugyanazokkal a politikai, gazdasági és
családi érvekkel szeretnének megnyerni,
mint bárki mást, akit érint az indítvány.
A kereszténydemokrata politikus ugyanakkor megjegyezte: mindenféle pártállásra való tekintet nélkül támogathatónak tartják az indítványt, és sajnálná, ha
buta pártpolitikai szembenállás vezetné
az ellenzéket.
kdnp.hu

Hatástanulmányok
kellenek, mielôtt
a kormány dönt
Még hatástanulmányokra van szükség
ahhoz, hogy a kormány dönthessen a
kiskereskedelem vasárnapi nyitva tartásáról – mondta Nagy Anna kormányszóvivô. Számos érv szól amellett, hogy
vasárnap zárva legyenek a kiskereskedelmi üzletek, de sok érv szól ellene is –
tette hozzá.
Nagy Anna közlése szerint még nagyon a munka elején tartanak, így nem
tudott választ adni arra, hogy mikor várható a kormány döntése ebben az ügyben.
Forrás: MTI
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Az emberi lét alapja a méltóság, az összetartozás
Negyedik alkalommal rendezték meg a Barankovics István Alapítvány támogatásával a keresztény civil szervezetek országos fórumát. Harrach Péter a
KDNP országgyûlési frakcióvezetôjének megnyitóját követôen Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes köszöntôjében hangsúlyozta: napjainkra válságba
jutott a civilizáció. Ennek elsôdleges oka, hogy sokan tagadják a bûn bûn
voltát, ezért lehetetlenné válik a bûnbôl való szabadulás is.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
szerint az egész világ problémája, hogy az
a liberális demokrácia szisztematikusan
és intézményesen is tagadja, támadja a
tradicionális értékeket. Ezzel a társadalmi romboláson túl, önpusztító módon
azt az alapot is felszámolja, amelyen ô
maga is létezik. Mint mondta: azzal,
hogy a családokat rombolják, az egész
társadalom mûködésének alapjait rombolják.
Kifejtette: az igazi probléma az, hogy a
bûnt erénynek, a rosszat, jónak próbálják
beállítani, és „a bûnbôl való kiszabadulás
lehetôségét teszik sok esetben irreálissá”.
Utalva az ôszödi beszédre azt mondta,
bizonyos kör számára meghatározó értelmiségiek óriási bûvészmutatványt mutattak be arról, hogy a hazugságbeszéd, az
igazság. Ennek a következményeként a
társadalom egészében relativizálódtak az
értékek, elmosódott a jó és a rossz között
meglévô határvonal.
Semjén Zsolt azt mondta, nem vonja
kétségbe, hogy a befektetôknek joguk van
beruházni a médiumokba. Ugyanakkor a
minél nagyobb profit érdekében – mivel
a reklámidô sem növelhetô a végtelenségig – a nézettség bármi áron való növeléséért a legaberráltabb és legsötétebb dolgokat mutatják be a leggátlástalanabb
módon – fejtette ki. Az állam szerepe itt
jelenik meg – folytatta, s leszögezte: ki

kell mondani a társadalom védelmében
bizonyos dolgok esetében, hogy „ezt már
nem”.
A KDNP elnöke szólt arról, hogy aki
tagadja az értékeket, a család, a munka
becsületét, épp annak a társadalomnak
az alapjait támadja, amiben él. Ebben a
rombolásban nagy szerepe van a médiának, amely gyakran rossz példaképeket
állít az emberek, s fôleg a gyermekek elé.
Az állam felelôssége tehát, hogy mit enged bemutatni, milyen értékrendet hagy
közvetíteni a médián keresztül a társadalom felé, hiszen az állam kötelessége
megvédeni polgárait a negatív, romboló
hatásokkal szemben. A miniszterelnökhelyettes kiemelte: az emberi lét alapja a
méltóság, az összetartozás, utóbbi pedig
elképzelhetetlen hûség, hit és szeretet
nélkül.
Szabó István Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke figyelmeztetett arra, hogy etikai és erkölcsi téren
nagyobb válságba jutott nemzetünk,
mint gazdasági szempontból, ezért fontos, hogy a keresztény civil szervezetek
együttmunkálkodjanak az elôrelépés érdekében. Nem véletlen, hogy újra és újra
felteszik maguknak a kérdést: mit kell
tenniük, mit kell cselekedniük. A püspök
hangsúlyozta, hogy az emberi létet nem
lehet pusztán biológiai és kémiai folyamatként értékelni, s az erkölcsi kérdése-

ket, tényezôket megkerülni. Napjainkra
eltûntek bizonyos evidenciák, s a keresztény szervezeteknek kell tenni azért,
hogy ezek az értékek újra egyértelmûvé
váljanak. Hozzátette: az újratanulás folyamatában rendkívül nagy szerepe van a
köznevelésnek, a szülô és a pedagógus
gyermek érdekében kötött szövetségének. Fontos továbbá, hogy a törvénykezésnél, a törvény alkalmazásánál is érvényesüljenek az erkölcs, az etika szempontjai, ne lehessen mondani valamire,
hogy „nem erkölcsös ugyan, de törvényszerû”.
Hoffmann Rózsa oktatásért felelôs
államtitkár Szabó István szavaihoz kapcsolódva elôadásában hangsúlyozta,
hogy a társadalom etikai állapotának
megteremtésében kiemelt szerepet játszik az oktatás és a nevelés. A pedagógia
és az etikai kapcsolatáról szólva utalt
arra, elsôként azt kell megállapítani,
hogy milyen okok vezettek a jelenlegi
állapotok kialakulásához. Mint mondta,
a természettudományok fejlôdésének
következtében, a XIX. században elterjedt az a felfogás, hogy a világ jobbá tételéhez, a boldoguláshoz elegendô a tudomány eredményeinek alkalmazása. Ám
rövidesen beigazolódott, hogy erkölcs és
etikai szabályok, értékek nélkül önmagában kevés mindaz, amit tudományos
úton meg lehet teremteni. Évtizedeken
át például a pedagógusképzésben sem
fektettek megfelelô hangsúlyt az erkölcsi, etikai képzésre. Így a tanárok is
bizonytalanok voltak abban, miként
beszéljenek a gyermekeknek olyan alapvetô értékekrôl, mint a hûség, a becsület,
az idôsek tisztelete. Bennük sem tudatosodott, hogy erôsíteni kell a diákokban
azt az erkölcsi rendet, amit megörököltek az elôdeiktôl és tovább adnak az utódainak, s az ember legjellemzôbb életformája. A megfelelô etikai nevelés nélkül a fiatalok nem tudják, mi a helyes és
mi a rossz.
Hoffmann Rózsa szólt arról az értékvesztésrôl, amit az elmúlt húsz évben elszenvedett a társadalmunk, s ami befurakodott az iskolák falai közé is. E jelenség következménye, hogy a gyermekek
megkérdôjelezik a jót, összekeverik az
értéket a csalással, a hazugsággal, általánossá vált a verbális, a fizikai agresszió.
Ám az értékvesztésnek pedagógiai okai is
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Folytatás a 11. oldalról

vannak – tette hozzá. Utalt arra, hogy az
elmúlt években elterjedt oktatási vizsgálati módszerek csupán a számokban kifejezhetô adatokat díjazzák, csak a tudást,
a kompetenciát mérik. Igen ám, de számokkal nem lehet kifejezni az erkölcsi,
etikai fejlôdést – figyelmeztetett az államtitkár, s megemlítette az angliai vonatrablók esetét, akik jobban ismerték a
büntetôtörvénykönyvet, mint maguk a
jogászok. Manapság az oktatás céljaként
a versenyképességet jelölik meg, sokat
hallunk tudásalapú társadalomról, az
élethosszig tartó tanulásról is, és mindeközben háttérbe szorult az erkölcs alapú
társadalom. A versenyképesség, a tudás,
az élethosszig tartó tanulás azonban nem
cél, csupán eszköz lehet egy jól mûködô
társadalomban – tette hozzá. Hoffmann
Rózsa hangsúlyozva: az igazi pedagógiai
munkában, az erkölcsi nevelésben mindig ott van a kegyelem érzése, amikor

egy-egy régi tanítvány évtizedek múlva is
vallja azokat az értékeket, amiket egykori tanára örökített rá. Épp ezért nem kell
elkeseredni, a pedagógusokban él a vágy,
hogy erkölcsi, etikai kérdésekkel foglalkozzanak, de ehhez nagyobb állami segítségre van szükség – szögezte le.
A teendôkrôl szólva Hoffmann Rózsa
kiemelte, hogy erôsíteni kell az erkölcsi
oktatást, a hittan tanítást az állami iskolákban is, s olyan pedagógusokat kell
képezni, akik példaképei lehetnek a diákoknak. A gyermekeknek pedig lehetôséget kell teremteni arra, hogy megtapasztalják a „jó” örömét, akár a közösségért végzett munka alkalmával. A törvényhozásnak is kötelességei vannak e
téren, hiszen olyan jogszabályokat kell
megalkotni, amelyek megfelelnek az
erkölcsi értékeknek.
Székely János az Esztergom-Buda pest Fôegyházmegye püspöke a nyugati civilizáció válságának okaként azt a

tendenciát jelölte meg, amely elszakítja az embert a teremtôtôl. Az em beriség elfûrészeli magát az isteni gyökerektôl, pedig ezek mûködtetik, ez az
alapja a létének. Mint mondta, a glo balizmus hirdetôi félnek Istentôl, a
családtól, tartanak a földtôl, amelyen
él az ember, a nemzet, ezért meg akarják ezektôl fosztani az állampolgárokat. Óriási tehát a szülôk, a társadalom
felelôssége, hogy ezeket a kincseket
továbbadják gyermekeiknek. A püspök
papi szolgálatai alatt sokat foglalkozott
cigányokkal, s a konferencián beszélt
arról, hogy miként alakult az értékrendjük. A vándorlások idején nem jött
létre a mi általunk ismert viszonyuk a
magántulajdonhoz, a munkához, ezért
nekik sok mindent máig tanulni kell.
Ebben nagy a felelôssége a társadalomnak és a foglalkoztatásnak is – figyelmeztetett Székely János.
kdnp.hu

Pofosz-kitüntetés a forradalom
emlékének méltó ápolásáért

Száz alá csökken
az egyházak száma

A Forradalom bölcsôje emlékplakettet adott át Mádi Jenô, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége (Pofosz) országos elnöke Semjén Zsolt és Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyetteseknek és Rétvári Bencének, a közigazgatási
tárca parlamenti államtitkárának pénteken az Országházban.

lemiséghez és örökséghez méltók lenni –
mondta Semjén Zsolt.
A kormányfô kereszténydemokrata
helyettese hangsúlyozta: 1956 öröksége
és a hozzá való kötôdés önmagában jelzi a
Rákosi- és Kádár-rendszer illegitimitását.
A Forradalom bölcsôje-plakett alapítását a Pofosz kezdeményezte az ‘56-os
szervezetek támogatásával, a forradalom
és szabadságharc emlékére, az 50. évfordulóra.

Várhatóan jelentôsen csökken az egyházak száma az új egyházi törvény elfogadása nyomán, elôreláthatóan jóval száz
alatt lesz, míg jelenleg több mint háromszáz – mondta Szászfalvi László Budapesten. A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelôs
államtitkára közölte, hogy a történelmi,
illetve az úgynevezett elismert egyházi
kategóriák között nem lesz túl nagy különbség az állami megítélés szempontjából. A harmadik kategória, az egyházi
egyesületek ugyanakkor kikerülnek az
egyházi törvény hatálya alól.
Szászfalvi László elmondta: arról még
nincs végleges döntés, hogy az egyházak
történelmi kategóriába sorolásához elegendô lesz-e külön-külön az, hogy vagy
minimum 100 évesek vagy legalább 25
ezer tagjuk van. Megjegyezte: belsô, szakértôi egyeztetésen felmerült, hogy a történelmi definíciót elôbb-utóbb ki kellene fejteni. A történelmi definíció többékevésbé úgy kell hangoznia, hogy az a
magyar nemzet történelmében és kultúrájában jelentôs hozzájárulást megvalósító egyházakról szóljon – emelte ki a
politikus.

Forrás: MTI

Forrás: MTI

Semjén Zsolt a kitüntettettek nevében
az elismerést megköszönve úgy fogalmazott: a díj nem csak hármuknak szól,
hanem azt is kifejezi, hogy az Orbán-kormány természetesnek tekinti, hogy 1956
örökségére épít. A magyar jogállamiság
és demokrácia 1956 örökségén nyugszik
– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: nem véletlen, hogy a leendô alkotmányban is megfelelô módon
szerepel az, hogy „1956 örököseinek tudjuk magunkat”. Igyekszünk ehhez a szel-
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Európa jövôje a családokon múlik
Egész Európa jövôje a családokon múlik, a kormány támogatja az anyák
újbóli munkába állását – jelentette ki Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár. Az állam és egyház felelôssége a jövô
nemzedékért címû kétnapos nemzetközi tudományos konferencia elsô napján tartott elôadásában Soltész Miklós elmondta: a kormányzat döntése alapján a munkáltatók az édesanyák után járulékkedvezményeket kapnak, és
akár részmunkaidôben is foglalkoztathatják ôket.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) családbizottságának rendezvényén, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy II. János Pál pápa 30 éve
adta ki a Familiaris Consortio kezdetû
apostoli buzdítást, az államtitkár hangsúlyozta: az új alkotmányban a család
értékként jelenik meg, és egyértelmûen
kinyilvánítja, hogy a házasság „egy férfi
és egy nô kapcsolata”.
Szólt a családi adókedvezmény rendszerérôl is; közlése szerint ez már az elsô
gyermek után is jár a szülôknek, mert „a
gyermek felnevelése nem lehet egyenlô a
szegénység vállalásával”. A kormány
intézkedései közé sorolta, hogy visszaállították a három évig járó gyermekgondozási segélyt (gyes), és bevezették az

örökbefogadói gyest. Az abortusz elkerülése érdekében fontosnak nevezte a megelôzést, a fiatalok felkészítését és a „nyílt
beszédet”, ugyanis – mint mondta - fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy „ez a
beavatkozás lelki és fizikai sérülést okoz,
és visszafordíthatatlan egészségügyi károsodást is okozhat”. Rámutatott arra,
hogy mûvi vetélés végrehajtása után
sokkal több esetben születnek fogyatékossággal gyermekek.
A szenvedélybetegséggel élôkkel kapcsolatban megjegyezte: minden intézményben, ahol elôfordulhatnak ilyen
emberek, nagy a felelôsség, hogy ôket
„idôben észrevegyék”. A szenvedélybetegség „oly mértékben rombolja a családok együttlétét, hogy ennek következté-

Európai Polgár Díjjal tüntették ki
Böjte Csabát

ben sokkal nagyobb munka hárul az
egész országra” – fogalmazott az államtitkár.
Soltész Miklós elmondta: Európá ban egy felmérés szerint a nôk mintegy
30 százaléka képzeli el úgy az anyaságot, hogy „minél többet van együtt otthon a gyermekével”. A nôk fele a munkát és az anyaságot össze akarja egyeztetni, fél-egy éven belül a szülés után
vissza akar menni dolgozni. Utóbbi
tény arra mutat rá, hogy a családok
megélhetéséhez sokszor nem elég egyedül az édesapa keresete. A nôk további,
hozzávetôleg 20 százaléka csak a karrierre helyezi a hangsúlyt, a gyermekvállalás nem szerepel céljaik között –
mutatott rá.
A nôk egyre magasabb végzettséget
szereznek napjainkban, ezért is fordul elô
az, hogy mihamarabb vissza akarnak
menni a munkába; ezekhez a viszonyokhoz kell igazítani a családpolitikát – fûzte
hozzá Soltész Miklós.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Búcsúlátogatáson fogadta
Semjén Zsolt
az apostoli nunciust

Böjte Csaba ferences testvér Európai Polgár Díj kitûntetést kapott. A díj odaítélése méltó jele annak, hogy
a ferences szerzetes tevékenységét európai szellemiségû Búcsúlátogatáson fogadta Semjén Zsolt miniszterelnök-hemunkának tartják. Böjte Csaba európai példakép, mun- yettes a Parlamentben a magyarországi diplomáciai szolkássága pedig mintául szolgál egész Európa számára.
gálatát befejezô Julius Janusz apostoli nunciust. A minBöjte Csaba 1992 óta végzett tevékenysége, azaz a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány létrehozása, építése, és a mára már 62
helyszínen, közel 2200 gyermek számára nyújtott segítô kéz
európai értéket hordoz magában és európai figyelmet érdemel.
Az Európai Polgár Díj odaítélése ennek a felbecsülhetetlenül
fontos munkának az elismerése. Csaba testvér mindegyik gyermeknek ismeri személyes történetét, nevükön szólítja ôket és
pótolja számukra azt a szeretetet nemzetiségtôl és származástól
függetlenül, amit amúgy nélkülöznének. Csaba testvér munkája az európai szellemiséget hordozza magában, hiszen hozzájárul a kölcsönös megértés és az integráció elôsegítéséhez
nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is.
Az Európai Polgár Díj átadásáról az Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek vezette bizottság döntött. A díj jelöltjeire európai parlamenti képviselôk tehettek javaslatot. Böjte Csaba
munkáját Gál Kinga néppárti európai parlamenti képviselô
méltatta felterjesztésében.
Forrás: Magyar Néppárti Képviselôcsoport,
Európai Parlament

iszterelnökség sajtóstábjának közleménye szerint a felek
megállapították, hogy a Szentszéki–Magyar Vegyesbizottság
az elmúlt idôszakban olyan eredményeket ért el, ami lehetôvé
teszi, hogy a katolikus egyház a hitéleti tevékenység mellett
az oktatás, az egészségügy, a szükséget szenvedôkrôl való gondoskodás terén, illetve a közjó elômozdításában nagyobb szerepet vállalhasson.
A vegyes bizottság március 25-i ülésén Semjén Zsolt a diplomáciai szolgálatát befejezô Juliusz Janusz apostoli nunciusnak az államfô által odaítélt magyar köztársasági érdemrend
középkeresztje a csillaggal, polgári tagozat kitüntetést adott
át. Az indoklás szerint a nuncius az érdemrendet a Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti kapcsolatok hiteles elômozdításért és erôsítéséért munkássága elismeréseként
kapta.
XVI. Benedek pápa február 10-én nevezte ki Juliusz Januszt,
Magyarország apostoli nunciusát Szlovénia apostoli nunciusává és Koszovó apostoli delegátusává. A nuncius nyolc éven
keresztül képviselte a Szentszéket Magyarországon.
kdnp.hu
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Hatmilliárd az Uniótól az árvízkárok mérséklésére
Az Európai Parlament plenáris ülése a nagy többséggel elfogadta a 2011.
évi uniós költségvetés elsô módosítását. Ez a változtatás 182 millió eurót juttat a tavaly május-júniusi esôzések okozta árvizek által sújtott közép-kelet
európai országoknak.
A magyar néppárti képviselôk már az
ügyvezetô Bajnai-kormányt is sürgették,
hogy hazánk kérelmét mielôbb nyújtsa
be, ezt azonban csak az új kormány
tette meg – jelentette ki Surján László, a
KDNP EP képviselôje, aki a továbbiakban hangsúlyozta:„a magyar elnökség

munkáját dicséri, hogy a jogosult államok egy technikai megoldással még az
elsô fél évben, tavasszal megkaphatják
a támogatást”. A kereszténydemokrata
EP-képviselô ugyanakkor írásbeli kérdésben javasolta az Európai Bizottságnak: a jövôbeni támogatások gyor-

Molnár Péter
a KDNP Miskolc
Városi Szervezetének elnöke
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Forrás: MTI

Új munkacsoporttal bôvült a KDNP

Elhunyt Dr. Mádai Gyula
Életének 79. évében elhunyt Dr. Mádai
Gyula, a Kereszténydemokrata Néppárt
Miskolc Városi Szervezetének alapító
tagja.
Dr. Mádai Gyula Vizsolyban született
1932-ben. Az elemi iskoláit szülôfalujában
végezte, majd Kassán és Sátoraljaújhelyen
járt gimnáziumba. Egyetemi tanulmányait
Debrecenben folytatta, ahol történelem
szakos tanári diplomát kapott. Egyetemi
doktori fokozatát néprajzból szerezte meg.
Pályafutása alatt végig Miskolcon tanított,
több évtizedig volt a miskolci Földes
Ferenc Gimnázium tanára.
Mádai Gyula 1989-tôl a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) pedagógus tagozatának elnöke volt. 1989-ben a
KDNP miskolci szervezetének alapító
tagja, majd évekig elnöke. A KDNP B-A-Z
megyei szervezetében is vállalt vezetôségi
(elnökségi tag) tisztséget. 1990-tôl 1994-ig
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyûlésének
KDNP-s képviselôjeként a Kulturális Bizottság tagja, 1993-tól a bizottság vezetôje
volt. 1992-tôl 1996-ig az Észak-Magyarországi Tankerületi Oktatásügyi Központ
igazgatója, fôtanácsosa. Nyugdíjazását követôen 1996-tól országos közoktatási szakértô és vizsgáztató volt.
Mádai Gyula a KDNP és a KÉSZ mellett tagja volt a Rákóczi Szövetségnek, a
Magyar Néprajzi Társaságnak, a Tudományos Ismeretterjesztô Társulatnak, a
Keresztény Pedagógus Társaságnak. A II.
Rákóczi Ferenc Emléktársaság alapítója és
évekig alelnöke volt.
Emlékét tisztelettel megôrizzük.

sabb mozgósítása érdekében vizsgálja
meg, van-e lehetôség a Szolidaritási
Alap kifizetési kereteit már az EU költségvetés tervezésekor forrásokkal ellátni, így egy esetleges év eleji kérelem
támogatása a jövôben nem okozhat gondot.
A most érkezô hatmilliárd forint 2004
óta a legnagyobb összeg, amellyel az
Unió árvíz okozta károk miatt Magyarországot segíti.

Több fényt szeretne a KDNP újonnan alakult szellemi mûhelye újkori
történelmünk sötétségébe vinni. Az alapítók célja a hazánkba a szovjetek által behurcolt erôszakos kommunista ideológia társadalmi erkölcsromboló hatásának vizsgálata.
A munkába lehetôség szerint fiatal történész és szociológus kutatókat szeretnének bekapcsolni, akik kutatási területeiknek megfelelôen támogathatják a
csoport tevékenységét. Minderre elsôsorban azért van szükség, mert a kommunista uralom négy évtizedes intenzív történelemhamisító propagandája
következtében a mai fiatalság a szisztematikus félrevezetés eredményeképpen
nem vagy csak nagyon nehezen tud tájékozódni társadalmi, politikai, és erkölcsi kérdésekben.
Az új szellemi mûhely keresi és várja az együttgondolkodókat, akik úgy
érzik, hogy jó témát választottunk. Elsô projektként, közösen a Konrad-Adenauer Alapítvánnyal szimpózium megtartását tervezik, amelynek keretében 6
– 8 elôadás foglalkozna a kommunizmus bûneivel.
Az elôadások tervezett témái: A szovjet megszállás 1944–1945 áprilisig, a
Kommunista Párt szervezkedése szovjet felügyelet alatt. Kulcspozíciók kommunista kézben; az 1947-es választások, a KP csal, koalíciós kormány, a „szalámi-taktika”; államosítások, „B”-listázás, kulákprobléma; a kereszténydemokrata szervezetek és mozgalom felszámolása; egyházak (szerzetes rendek),
cserkészet felszámolása, pálosok, ferencesek; kirakatperek; internálások, táborrendszerek; egyéni és csoportos kitelepítések; a kommunista propaganda és a
napi valóság ellentét; a kommunista propaganda és módszerek hatása akkor és
ma; a társadalom erkölcsi átrendezése.
A szeptember második felében megtartandó szimpóziumon elhangzott elôadásokat a Konrad Adenauer Alapítvány füzet formájában megjelenteti.
A szervezôk várnak mindenkit a munkacsoportba. Elérhetôségük: Eötvös
Péter, peter@eotvos.de. Telefon: 06-20-579 3191
kdnp.hu

Javítanák a fiatal gazdák helyzetét
Koncepciót készít az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a fiatal gazdák életpályamodelljéhez – mondta a szervezet elnöke. Stágel Bence közölte:
javaslataik olyan kezdeményezéseket foglalnak majd magukba, amelyek javítják a fiatal gazdák élethelyzetét és versenyképességét. Az IKSZ konzultációt
indít, hogy a vidéken élô fiatalok véleményét, problémáit megismerje, és a jelenleginél hatékonyabb módon hívja fel rájuk a figyelmet. A koncepciót április
Forrás: MTI
végéig készíti el a szervezet – mondta az IKSZ elnöke.
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Megalakult a Békés megyei KÖT
Megalakult a Békés megyei Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács.
A szervezet alakuló ülését Békéscsabán tartották, amelyen a KDNP színeiben
politizáló polgármesterek, alpolgármesterek, képviselôk, bizottsági tagok vettek részt. Szebellédi Zoltán megyei pártelnök elmondta: a Kereszténydemokrata Néppárt jól szerepelt ôsszel: Újkígyóson, Gádoroson, Csabaszabadiban polgármestert, Békésen alpolgármestert, a megyei önkormányzatnál
alelnököt ad a párt, több más településen pedig képviselôi, bizottsági tagjai
vannak.
A KDNP politizálása legfontosabb terepének az önkormányzatokat nevezte,
mert, mint mondta, itt találkozunk az

emberekkel, és itt tudjuk hitelesen képviselni a kereszténydemokrata elveket. A
rendezvényen részt vett Gaál Gergely or-

szágos szervezô és Rétvári Bence KDNPalelnök, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkára is. A tanácskozás résztvevôi a megyei KÖT elnökévé
választották Szeverényi Attiláné polgármester asszonyt (Csabaszabadi), titkárrá
Mucsi András oktatási bizottsági elnököt, békési önkormányzati képviselôt.
Országos küldött lett Pocsaji Ildikó
(Békés), Szebellédi Zoltán (Újkígyós),
Óvári Attila (Békéscsaba).
kdnp.hu

Szellemi akadálymentesség az iskolákban
A közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, s egyáltalán nem
értéksemleges! Igenis, értéket kívánunk közvetíteni! – hangsúlyozta
Michl József tatai polgármester, országgyûlési képviselô a Tatabányán
rendezett keresztény szellemiségû
konferencián az új közoktatási törvény kapcsán.
A Barankovics István Alapítvány és a
KDNP Protestáns mûhelye „Ez a mi munkánk, és nem is kevés…” József Attila
idézetet választotta címéül a kétnapos
tanácskozásnak, ahol többek között felszólalt Surján László EU-képviselô,
Schmidt Csaba tatabányai polgármester
és országgyûlési képviselô, Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság vezetôje. Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke indította el a megnyitó áhítattal
a konferenciát, amelynek második napján Michl József tartott elôadást Keresztény szemmel az új közoktatási törvényrôl címmel.
Az utóbbi években 100 milliárd forint
tûnt el az oktatásból, amely súlyos következményeket vont maga után – fogalmazta meg a szomorú tényt a KDNP országgyûlési képviselôje. Hazánkban 1,2 millió
óvodás, általános és középiskolás tanul
170 ezer pedagógus vezetésével – már csak
ezért is érinti közvetlenül az egész országot a közoktatás helyzete – szögezte le
Michl József, aki nem titkolta, sem a liberális szabadosság, sem az értéksemlegesség hirdetése nincs ínyére sem politikusként, sem városvezetôként, de magánemberként és nagycsaládos édesapaként sem.

Az oktatásnak küldetése van, s nem lehet
mindig a pénz oldaláról szemlélni, mondta. Hozzátette: szeretnék, ha minden településen mûködne alsó tagozat, ahol
igényli a helyi közösség, inkább a pedagógus utazzék, mint a kisgyermek.
A közoktatási törvény vitájában érzékelhetô volt, hogy a Fidesz–KDNP-szövetségen belül is viták övezték mind az
alapelvek, mind a fontos részletek meghatározását. Sokféle szemlélet és gondolkodásmód mérkôzött az azonos értékeket vallók között is – villantotta fel a
mûhelymunka részleteit a politikus. A
kormány tíz hónap alatt az oktatás területén három törvény alkotásáról döntött:
a köz- és a felsôoktatáséról, valamint a
pedagógus életpálya modellrôl, amely
erôltetett menetet kívánt a szakértôktôl
és politikusoktól egyaránt.
Bírálatként fogalmazta meg Michl József azt a jelenséget, amely a pedagógus,

az orvos, az egyház, s a család által képviselt értékeket kezdte ki az eltelt évtizedekben, sajnos, tetten érhetôen. Az új
törvénytervezetekben helyet kaptak a
jogok mellett a kötelességek, s hogy a
közösséget kívánja szolgálni az iskola,
nem pedig a pillanatnyi divatáramlatoknak engedelmeskedik, húzta alá. Méltatta Hoffmann Rózsa államtitkárai és
szakmapolitikai tevékenységét, szellemi
indíttatását.
Mindenütt bizalomhiány érzékelhetô,
ez kivetül az iskolára is, amelynek lélekromboló hatásait kötelességünk ellensúlyozni politikai és társadalmi szinten,
adott látleletet Michl József a napi társadalmi közérzetrôl. Utalt az új rendelkezésre, amely hároméves kortól kötelezôvé tenné az óvodát, ez a leszakadó és
mélyszegénységben élô rétegeknek nyújtana kapaszkodót és segítséget. A Széll
Kálmán-tervben szereplô 16 éves kori
tankötelezettségi korhatár és a munkára
nevelés hangsúlyozása remélhetôleg
szintén pozitív változást eredményeznek,
fejezte ki bizakodását.
A kereszténydemokrata politikus a
hazaszeretet és a lokálpatriotizmus egyik
megjelenítôjeként bemutatta a Tata tankönyvet. Tatán szeptembertôl minden
felsô tagozatos tantárgyként tanulja
Tatát, különleges óraként az órarendben.
S végül az akadálymentesítést is kissé
más megvilágításba helyezvén, a szellemi akadálymentesség fontosságát emelte ki. Ami azonos a szolidaritással, a segítôkészséggel, és a hátrányos megkülönböztetés elvetésével, az igazság és a rend
igenlésével.

Hazánk
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Isten, áldd meg a magyart!
Nemzeti hitvallás
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új
évezred kezdetén, felelôsséggel minden
magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent
István királyunk ezer évvel ezelôtt szilárd
alapokra helyezte a magyar államot, és
hazánkat a keresztény Európa részévé
tette.
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdô ôseinkre.
Büszkék vagyunk a magyar emberek
nagyszerû szellemi alkotásaira.
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk
évszázadokon át harcokban védte
Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk
különbözô vallási hagyományait.
Ígérjük, hogy megôrizzük az elmúlt
évszázad viharaiban részekre szakadt
nemzetünk szellemi és lelki egységét. A
velünk élô nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó
tényezôk.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a
magyarországi nemzetiségek nyelvét és
kultúráját, a Kárpát-medence természet
adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és
megóvjuk. Felelôsséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erôforrásaink gondos használatával
védelmezzük az utánunk jövô nemzedékek életfeltételeit.
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.
Tiszteljük más népek szabadságát és
kultúráját, együttmûködésre törekszünk
a világ minden nemzetével.
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az
emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak
másokkal együttmûködve bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetô értékei a hûség, a
hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és
minden ember becsületének alapja a
munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények
megsegítésének kötelességét.
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Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van,
ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát,
amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák
uralma alatt elkövetett embertelen bûnök elévülését.
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki
uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk
érvénytelenségét.
Egyetértünk az elsô szabad Országgyûlés képviselôivel, akik elsô határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az elsô szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk.
Ezt a napot tekintjük hazánk új de mokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetô évtizedei után
múlhatatlanul szükségünk van a lelki és
szellemi megújulásra.
Bízunk a közösen alakított jövôben, a
fiatal nemzedékek elhivatottságában.
Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink
tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
Alaptörvényünk jogrendünk alapja:
szerzôdés a múlt, a jelen és a jövô magyarjai között. Élô keret, amely kifejezi a
nemzet akaratát, azt a formát, amelyben
élni szeretnénk.
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

Hazánk

Erdő Péter:
Legyünk
a remény tanúi
Mi is megkaptuk a feltámadás
örömhírét. Osszuk meg ezt az örömhírt a világgal – mondta Erdô Péter
bíboros húsvétvasárnap Esztergomban, a bazilikában tartott az ünnepi
szentmisén.
Nem kell érdekeinket vagy jó közérzetünket egymástól féltenünk, bátran hozhatunk áldozatot egymásért, ennél értékállóbb befektetés nem létezik földi életünk számára – fogalmazott Erdô Péter
bíboros, prímás, esztergom–budapesti
érsek. „Ha Jézus életét adta értünk, akiket barátainak nevez, akkor nekünk is
ilyen nagyvonalú szeretetben kell
élnünk. És akkor sok minden, ami megoldhatatlan nehézségnek látszik körülöttünk, egyszerre csak új távlatot kap. Ami
lehetetlennek tûnt, lehetségessé válik” –
tette hozzá a bíboros.
A halált a feltámadás követi, ezt az
örömet osszuk meg a világgal, a feltámadás örömhíre forrassza eggyé a Krisztusban hívôket, tegye élô szeretetközösséggé az egész Egyházat – mondta, hozzátéve: ebbôl táplálkozzunk életünk minden napján, ebbôl a hitbôl szülessenek
újjá családjaink.
Forrás: Magyar Kurír

Hazánk
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