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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2011 OKTÓBER
„Közösségeket kell
létrehoznunk vagy
segítenünk”

IKSZ: Gyurcsány
hagyja abba a
közhangulat mérgezését

A családi típusú
adórendszer meghozta
első eredményeit

„Bírnunk kell, vagyis bírni fogjuk”
Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása
volt, most a második félévben pedig
valóban az, hogy azt a közel 30 sarkalatos törvényt, ami az alkotmányból következik, meghozzuk – mondta
Semjén Zsolt a szegedma.hu-nak
adott interjújában szeptember 27-én
azt követően, hogy a miniszterelnök
kereszténydemokrata helyettesének,
a KDNP elnökének jelenlétében átadták Zsombón az uniós támogatással felépített harminchat férőhelyes
Bóbita bölcsődét.
FORRÁS: KDNP.HU, SZEGEDMA.HU

A kormányváltás óta eltelt közel
másfél év. Hogyan értékeli ezt az időszakot, melyek voltak a legfontosabb
elemei a kormányzati munkának eddig?

Ha visszatekintek
a kormányzásunkra,
akkor elmondható,
hogy 2010 második
féléve azzal telt el,
hogy az ország elkerülje az államcsődöt,
amibe a szocialisták
taszították. Az égben
volt a deﬁcit, amit
lehoztunk három
százalék alá. Megjegyzem, az egész
unióban négy olyan
ország van, amelyik elmondhatja magáról, hogy 3% alatt tudja tartani a költségvetési hiányt. Az első félévünkben
stabilizáltuk az ország pénzügyi helyzetét, elkerültük azt, hogy Görögország
sorsára jussunk. Gazdaságpolitikánk

növekedésorientált, ami
elsősorban az adócsökkentésben nyilvánult meg
és a bürokrácia leépítésében.
Biztosítottuk, hogy az
ország elindult a növekedés útján, ha pedig az európai konjunktúra kicsit
jobb lenne, és Németország, Franciaország gazdasága magához tér, akkor
hazánk gazdasága is lényegesen előre tud lépni.
Most az őszi parlamenti ülésszak
alatt közel harminc törvényt kell elfogadniuk a képviselőknek. Bírni fogják
ezt a feszített tempót?
– Folytatás a 9. oldalon –

Megalakult a Hierotheosz Egyesület
A máriapócsi kegytemplomban,
Kocsis Fülöp és Orosz Atanáz püspökök által vezetett vecsernyét
követően tartották a Hierotheosz
Egyesület ünnepélyes alakuló ülését a zarándokház közösségi termében. Az alapítók szándéka szerint az egyesület a görög-katolikus
közéleti közösség kereszténydemokrata értékeken alapuló szellemi műhelye lesz. A névadó szent
püspök sokakat a keresztény hitre
térített.
FORRÁS:KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője köszöntő
beszédében a keresztény társadalmi
felelősséget hangsúlyozta, amely
egyszerre kötelesség és lehetőség.
Mint elmondta, az egyháziak nem politizálhatnak, de a hívőknek a kereszténydemokrata értékek mentén részt
kell venniük a közéletben, ha máshogy nem, a szavazással.
– Örülök, hogy a liturgia hitet erősítő ősi szövegeinek élménye után
részese lehetek a görög-katolikus közösség társadalmi szerepvállalásának.
Az egyesület tagjai ugyanazt a társa-

dalmi felelősséget fogják gyakorolni,
mint a KDNP képviselői a parlamentben, vagy a helyi politika képviselői az
önkormányzatban. A magyar nemzetnek szüksége van erre a szolgálatra –
fogalmazott Harrach Péter.
Szászfalvi László, az egyházi,
nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár felszólalásában kiemelte, ma Magyarországon társadalmi
és gazdasági megújulás zajlik, amelyben elengedhetetlen az egyház aktív
jelenléte. Az állam és az egyház alkotmányjogi értelemben szétválasz-

tott, de az együttműködésük fontos,
hiszen egyik oldalon a lelki és szellemi megújulás segítése a feladat, a
másik oldalon a támogató politika.
Hozzátette: az egyesület munkája
erről a megújulásért való küzdelemről, misszióról fog szólni.
A rendezvényen felolvasták Semjén Zsolt pártelnök, miniszterelnökhelyettes köszöntő levelét. A Hierotheosz Egyesület több, a görög-katolikus egyházhoz kötődő országgyűlési képviselőt is tiszteletbeli tagjává
fogadott.

Lemondhatnak
mentelmi jogukról
a képviselők

Alaposak és
eredményesek
voltak az
egyeztetések
A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint a munka törvénykönyvével
kapcsolatos egyeztetések alaposak
voltak, mindenre kiterjedtek, s a
munkaadók és a munkavállalók
észrevételeit egyaránt beépítették a
javaslatba. Harrach Péter a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
ilyen mértékű és eredményes egyeztetés kevés volt az utóbbi időben.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, a Vasutasok
Szakszervezetével, a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezetével, a vegyipari és társult szakmák
dolgozóinak érdekképviseletével és a
Munkástanácsokkal is egyeztetett –
mondta a frakcióvezető, aki hozzátette:
a KDNP törekvései is eredményesek
voltak, elképzeléseik a védett korúakról és a gyermeket nevelők védelméről
bekerültek a javaslatba.
Aradszki András országgyűlési
képviselő kifejtette: a jelenlegi javaslat szerint szerepelni fog a szoptatási
munkaidő-kedvezmény az indítványban, és a „reprodukciós eljárással” öszszefüggő, egészségügyi intézményben
folytatott kezelés idejére is mentesülne
a munkavállaló a munkavégzés alól.
Változatlanul 24 hétben határozzák
meg a szülési szabadságot, és a munkaviszony nem szüntethető meg a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, ha azt
gyermekgondozás céljából az anya
vette ki. Ez utóbbi a gyesen, gyeden
lévő édesanyák védelmét szolgálja –
jelezte a képviselő.
Fontosnak tartotta még megemlíteni, hogy ha a munkavállaló kéri, és
a gyermek még nem három éves, a
munkáltatónak kötelezően biztosítani
kell a részmunkaidőt. Emellett indokolni kell a rendes felmondást, annak
továbbra is okszerűnek kell lennie, és
a munkavégzéssel, a munkavállaló
képességével összefüggő oka lehet.
– Folytatás a 10. oldalon –
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Szülőföldjén
Adósságcsökkentés Ausztriában
tett látogatást XVI. Benedek
FORRÁS: OEVP.AT

FORRÁS: KDNP.HU

Szeptember 22-e és 25-e között
első hivatalos látogatásán Németországban járt XVI. Benedek. A katolikus egyházfőt a berlin-tegeli repülőtéren Christian Wulff szövetségi
elnök, Angela Merkel kancellár és Robert Zollitsch érsek,
a Német Püspöki
Konferencia elnöke
fogadta. XVI. Benedek zárt ajtók mögött tárgyalt Angela
Merkellel, ami után
a kancellár közölte
a sajtóval, hogy szó
volt a pénzügyi válság okozta nehézségekről, meg arról is,
hogy a politikai
erőknek az embereket segíteniük kell,
és soha nem szabad
odáig eljutni, hogy kényszerítsék őket
bármire is.
A pápa Bundestagban tartott beszédében több szenzibilitást kért, felhívta
a képviselőket, hogy érzékenységet
alakítsanak ki a kortársak magukban
és környezetükben „az igazi, alapvető
jogok” iránt. Az értelem mélyebbre tekintsen és nagyobb összefüggéseket
keressen, amikor az ökológiai válság
megoldását kutatja. Ugyanakkor utalt
arra is, hogy az emberi természet nagyon gyakran van kitéve manipulációknak és rideg racionalizmusnak. Az
ember nem csak annyi, amennyi belőle
megfogalmazható és igazolható.
Látogatásának második napján a
pápa Erfurtban a német evangélikus
egyház vezetőivel találkozott. A találkozót jelképes módon abban az egykori
Ágoston-rendi kolostorban tartották,
ahol Luther Márton 1505-ben katolikus
szerzetesként a pályáját kezdte.
XVI. Benedek szeptember 24-én
kora délelőtt az egykori NDK-hoz tar-

tozott Türingia tartomány fővárosában, Erfurtban, az ottani Dóm-téren
több mint harmincezer hívő előtt mutatott be szentmisét. Homíliájában
hosszasan méltatta Árpád-házi Szent
Erzsébet szegényeket és betegeket támogató tevékenységét. A keresztény
hitnek és az egyháznak a náci és a
kommunista diktatúrák
elleni harcban betöltött
szerepét hangsúlyozta.
Visszaemlékezett az
egykori vasfüggöny és
a hírhedt berlini fal
több mint húsz évvel
ezelőtti lebontására és
a náci rezsim évtizedekkel ezelőtti összeomlására. XVI. Benedek hangsúlyozta, hogy
a „barna és a vörös”
diktatúrák a keresztény
hit számára is keserű
megpróbáltatásokat
okoztak, a szabadság azonban nagyobb méltóságot és új lehetőségeket
biztosított az emberek és az egyház
számára is.
Több mint harmincezer ezer fiatal
vett részt szeptember 24-én este a pápával közösen tartott virrasztáson. A
fiatalokat az egyházfő a jövő fényeinek nevezte.
A szabadság felelősségére hívta
fel a figyelmet a Szentatya Freiburgban, ahol több mint százezer ember
előtt mutatott be szentmisét németországi látogatásának utolsó napján,
szeptember 25-én. A katolikus egyházfő a hit szerepét hangsúlyozta a
világot sújtó bajok elleni harcban.
Utalt arra, hogy Isten szabadsággal
ruházta fel az embereket, de figyelmeztetett a szabadság felelősségére.
XVI. Benedek pápa a katolikus egyház megújulása mellett emelt szót,
ugyanakkor hozzáfűzte, hogy ez a
megújulás csakis a hit erősítése és
megújítása által történhet.

Seehofer elutasítja az európai
gazdasági kormányzást
FORRÁS: CSU.DE

Ellenzi az Európai Unió
gazdasági és pénzügyi
problémái okán egyre többször felvetődő európai szuperállam gondolatát Horst
Seehofer bajor miniszterelnök. A CSU elnökének véleménye szerint az nem
oldaná meg a Görögországban és más EU tagállamokban tapasztalható gondokat. Seehofer egyértelművé tette, hogy a CSU elutasít min-

den olyan kezdeményezést, amely az
Európai Egyesült Államok létrehozásának irányába mutat, hiszen akkor „nem húzza
majd a lábuk haza az embereket”, emellett az alaptörvény sem engedi, hogy
– szavai szerint – „alattomosan eltöröljék Németországot”.
A CSU elnöke minden
más rendkívüli lépést elképzelhetőnek
tart, amennyiben azok a német parlament plénuma elé kerülnek.

Az ÖVP őszi munkájáról és a párt
által kitűzött prioritásokról beszélt
Michael Spindelegger szövetségi elnök
és Maria Fekter pénzügyminiszter szeptember 8-án. A legfontosabb cél, hogy
csökkenteni lehessen az államadósságot Ausztriában. Spindelegger szerint
„az államadósság a politika eredendő
bűne, ami azt jelenti, hogy ha nem cselekszünk most, gyermekeinknek kell

szembenézni a következményekkel.”
Jelenleg az államadósság 214 milliárd
euró. Maria Fekter úgy véli, hogy az
adósságot a jelenlegi 74 százalékról le
lehet nyomni 2015-től a GDP 70 százaléka alá. Michael Spindelegger egyben tartozás-limit bevezetését tartaná
fontosnak. „Azt szeretnénk, hogy ez
az ország adósság-szabad ország legyen, úgy adhassuk át a következő generációnak.” – mondta az ÖVP
szövetségi elnöke.

Gyűlölet az európai
keresztényekkel szemben
FORRÁS: DR. BÉKEFY LAJOS, KDNP.HU

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ)
szeptember 12-én a római Centro
Alcide de Gasperi konferenciaközpontban tartotta tanácskozását,
amelynek témája az európai keresztyénekkel szemben megnyilvánuló diszkrimináció, s annak egyik
mai formája, a „hate crime”, a
gyűlöletbűnözés volt.
A konferencián százötven delegátus vitatta meg a megelőzés és konfliktuskezelés lehetőségeit. Az ötvenhat
országból érkezett küldöttek és szakértők között római katolikus, ortodox
püspökök mellett a
protestáns egyházak, a zsidóság és
az iszlám képviselői is jelen voltak.
A Szentszék és az
európai országok
kormányszintű
küldöttségekkel
képviseltették magukat.
A találkozást
az EBESZ litván elnöksége és azon
keresztény egyházak kezdeményezték, melyek jól ismerik az erőszakos
konfliktusokat a muszlim többségű
országokban, de az európai elvilágiasodás folyamatait is.
Janez Lenarčič, az OSZE-Iroda
igazgatója a résztvevők általános véleményét fogalmazta meg: éppen
ideje, hogy az európai keresztényekkel szembeni gyűlöletből elkövetett
bűncselekményekre, támadásokra és
türelmetlenségre, szitokbeszédre ráirányuljon a figyelem, aminek a célja
nem a pánikkeltés, hanem a kérdés tudatosítása és a jelenség megelőzése,
illetve helyes kezelése. Beszédében
rámutatott: ezeknek a jelenségeknek
a hátterében túl az emberi tényezőkön
az adott térség szociális bizonytalansága és az egyes államok közötti vi-

szony minősége is meghúzódik. Hilarion Alfejev orosz ortodox metropolita óvott azoktól az európai csoportoktól, melyek a keresztény civilizáció egyetemes jelképeit igyekeznek
kizárni a nyilvános és politikai helyiségekből, intézményekből.
A Szentszék képviseletében Dominique Mamberti érsek emlékeztetett arra, hogy a morális relativizmus,
az erkölcs normáinak kérdésessé tétele lett az egyik előidézője az emberi
méltóság tagadásának, vagy legalább
is vitatásának.
Hazánkat is említi a jelentés a verbális, szóbeli rágalmazás negatív példájával. 2010 januárjában az egyik tv
talkshowban ez hangzott el: „Egy
gyermek életét
két dolog rombolhatja. A kereszténység és a
pornográfia”.
Evaldas Ignatavičius, litván
külügyminiszter-helyettes felhívta a figyelmet
arra, mennyire
fontos a folyamatos emlékeztetés, hogy a közvéleménybe, a közgondolkodásba
épüljön bele a vallási türelem, tisztelet, és mérséklődjék a lejárató gyűlöletbeszéd, valamint a vallásos hit
és szertartások gúnyolása, lejáratása.
Igen fontos továbbá a baltikumi politikus szerint a nyilvános reagálás a
keresztényellenes esetekre, de más,
vallási türelmetlenséget jelző esetekre is. Az iskolai oktatásban sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
vallások és az emberi jogok mélyebb
megismerésére. Szükséges (nem
csak) a felnövő nemzedéknek is
pontos tájékoztatást kapnia a raszszizmusról (fajgyűlöletről), a xenofóbiáról (az idegengyűlöletről), a
christianofóbiáról (a keresztyéngyűlöletről), a diszkriminációról, az intoleranciáról.
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„Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk”
A keresztény embernek az élet minden területén hitéből fakadó szolgálatot kell betöltenie: családban, egyházközségben, más közösségekben, a munkahelyen, de a politikai életben is – mondja lapunknak Szebellédi
Zoltán, a KDNP Békés megyei elnöke, Újkígyós polgármestere, aki fontos célként jelöli meg a helyi szervezetek megerősítését, újak alakulásának elősegítését, és azt, hogy minél több keresztény gondolkodású, képzett,
a politika területén, az emberekért önkormányzati szinten tevékenykedni akaró ember legyen a KDNP helyi
szervezeteiben.
A.B.

„Tagjaink, szimpatizánsaink sokat
tettek azért, hogy szövetségesünkkel,
a Fidesszel azt a politikai elégedetlenséget, amelyet az országot nyomorba
döntő, szétrabló MSZP–SZDSZkormányzás kiváltott az emberekből,
mandátumokra váltsuk mind az
országgyűlési, mind az önkormányzati
választáson. Örültünk a győzelemnek,
ugyanakkor nagy felelősséget is kaptunk ezáltal” – foglalja össze a mögöttünk hagyott időszakot Szebellédi
Zoltán, majd a pártszervezet jelenére
térve sorolja az adatokat: „A megyében jelenleg kilenc helyi szervezet
működik: Békésen, Békéscsabán,
Csabaszabadiban, Gádoroson, Gyomaendrődön, Gyulán, Mezőberényben, Muronyban és Újkígyóson. Az
1990-es évek végén összesen tizenhét
szervezet létezett Békésben. Két településen működik IKSZ-szervezet:
Békéscsabán és Gyulán.”
A szervezéssel kapcsolatosan az
egyik legfontosabb feladatként jelöli
meg a helyi szervezetek megerősítését,
amit egy kidolgozott szempontrendszer szerint igyekeznek megvalósítani.
Ebben szerepel a helyi stratégia kidolgozása, a helyi programok szervezése,
a taglétszám növelése, a megyei elnök
részvétele a taggyűléseken évente legalább egy alkalommal, továbbá az előkészületek a következő önkormányzati
választásra (alkalmas személyek megtalálása, kapcsolattartás a helyi önkormányzattal és a civil szervezetekkel).

„Természetesen újabb
szervezetek megalakulását is elő kívánjuk segíteni. Ezek létrejöttének
alapja a történelmi egyházak helyi képviselőivel folytatott párbeszéd
és együttműködés, a
helyi ügyek segítése és
együttműködés a hozzánk szellemileg közel
álló civil szervezetekkel” – mondja Szebellédi
Zoltán.
Arra a kérdésre, hogy milyen a
KDNP pozíciója a megye politikai
életében, az elnök elmondja, hogy
négy településen van kereszténydemokrata polgármester: Csabaszabadiban, Gádoroson, Muronyban és Újkígyóson. Békésen alpolgármestert ad
a párt és a megyei közgyűlésben is
KDNP-s volt a külsős alelnök, akinek
a személyét a közeljövőben pótolni
kell, mert az NFÜ-ben kapott megbízatása miatt le kellett mondania tisztségéről. Több önkormányzatban pedig
képviselőként és külsős bizottsági tagként tevékenykednek kereszténydemokrata tagok. Emellett Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke, a
KDNP Országos Választmányának elnöke, aki a megyéből származik, a megyei listáról került az Országgyűlésbe,
így segíti a megyei és a helyi politikai
munkát.
A politika napi gyakorlatára áttérve, Szebellédi Zoltán azt mondja:
„A keresztény embernek az élet min-

den területén hitéből
fakadó szolgálatot kell
betöltenie: családban,
egyházközségben, más
közösségekben, a munkahelyen, de a politikai
életben is. A politika
terén ezt a szolgálatot
megyei szinten legközvetlenebbül az önkormányzatokban tehetjük
meg. Itt tudjuk és itt
kell megmutatnunk legközelebb az emberekhez, hogy milyen a kereszténydemokrata politizálás. Nem szabad elbíznunk
magunkat, párbeszédet kell folytatnunk, közösségeket kell létrehoznunk
vagy segítenünk. Csak annak az országnak, városnak, falunak van jövője,
ahol vannak élő közösségek.” A választási győzelem után a munka ideje
jött el, ami meg is kezdődött országos
és helyi szinten is. Élő remény született, hogy nem a nemzet ellen, hanem
annak érdekében születnek meg a döntések, amelyek pozitívan befolyásolják a mindennapi életet. Az elnök
fontos lépésnek látja az alaptörvény elfogadását, becsületbeli ügynek az állampolgársági törvényt. Kifejezetten
pozitívumként értékeli a bankok és a
multik megadóztatását, valamint az Új
Széchenyi tervet, amelyek a gazdaság
megerősítését szolgálják. „Az emberek egy része azonban arra számított, hogy az országot tönkretevők meg
fognak bűnhődni, úgy gondolták, hogy
lehet olyan döntéseket hozni, amelyek

azonnal hozzájárulnak a gazdaság
megerősödéséhez” – mondja, majd
hozzáteszi: „A vidéki emberek – főleg
Békés megyében – arra számítottak,
hogy rövidesen pozitív változás következik be az életükben, lesz munkahelyük és megélhetésük, nem kell
napról-napra tengődniük vagy éppen
azon gondolkodniuk, hogy elhagyják
szülőföldjüket. Nem mindenki elég
türelmes ahhoz, nem mindenkinek
»van lehetősége türelmesnek lenni«,
hogy jobbra forduljon a sorsa. Ezekkel az emberekkel találkozunk nap
mint nap – én is polgármesterként.
Mindent megteszünk azért, hogy segítsünk nekik »átvészelni« ezt az időszakot.”
A megyei szervezet előtt álló feladatokra térve Szebellédi Zoltán az
információknak az emberekhez történő minél közvetlenebb, személyes
eljuttatását említi. „Ezt legtermészetesebben közösségeken keresztül
lehet megtenni. Ezért fontosnak tartom a kapcsolattartást, a kapcsolatépítést szakmai szervezetekkel, civil
szervezetekkel, az egyházak képviselőivel, az önkormányzatokban működő személyekkel. Ehhez azonban
mi magunknak is »jól informáltaknak« kell lennünk. Ki kell építeni
azokat az oda-vissza működő információs csatornákat a »vidék« és a
»központ« között, amely által használható információkhoz jutunk, amelyeket aztán át tudunk adni” – jelenti
ki a KDNP Békés megyei szervezetének elnöke, majd azzal fejezi be:
„Fontos, hogy minél több keresztény
gondolkodású, képzett, a politika területén, az emberekért önkormányzati szinten tevékenykedni akaró
ember legyen helyi szervezeteinkben. Szeretnénk őket képezni, felkészíteni erre a szolgálatra.”

A KDNP Pest megyei szervezeteinek tanácskozása Szentendrén
A KDNP markáns keresztény-szociális párt, de érdekeit csak a kormányzó
pártszövetségen belül, a Fidesszel együttműködve valósíthatja meg. Ezért is
fontos a megyei és helyi szintű pártszervezetek egyeztetése, kapcsolatépítése – jelentette ki Harrach Péter a KDNP Pest megyei szervezeteinek kongresszusán Szentendrén szeptember 15-én. Kiemelte, hogy kényszerpályára
kerültünk a külső és belső gazdasági nehézségek miatt, de el kell kerülni az
adósságspirált és a görög utat.
FORRÁS: KDNP.HU

A KDNP Pest megyei szervezeteinek kongresszusán dr. Dietz Ferenc,
Szentendre város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd röviden bemutatta a város legfontosabb
fejlesztéseit. Harrach Péter, a KDNP
Pest megyei elnöke felszólalásában
örömét fejezte ki, hogy a KDNP és az
MKDSZ aktív részese a szentendrei
helyi politikának.

– A KDNP markáns keresztényszociális párt, de érdekeit csak a kormányzó pártszövetségen belül, a
Fidesszel együttműködve valósíthatja
meg. Ezért is fontos a megyei és helyi
szintű pártszervezetek egyeztetése,
kapcsolatépítése. Természetesen előfordulhatnak nézetkülönbségek, de
ezek nem akadályozhatják meg a
közös munkát, mert első a nemzet érdeke – fogalmazott a KDNP frakcióvezetője. Ezt követően néhány szót

szólt az országos politikáról. Kiemelte, hogy kényszerpályára kerültünk a külső és belső gazdasági nehézségek miatt, de el kell kerülni az
adósságspirált és a görög utat. Hozzátette, eljött a társadalmi ellátórendszerek átalakításának ideje, ami lehetőség
a megújulásra, ugyanakkor komoly
ellenállást és vitát válthat ki.
– Ezeket a külföldről vagy belföldről érkező, kommunikációs és jogi támadásokat kivédjük, ahogy eddig is.
A miniszterelnök által bejelentett országvédelmi program korszakváltást
jelent új szemlélettel, új politikai és
emberi hozzáállással. A sarkalatos törvények évtizedekre meghatározzák az
ország jövőjét. Az előttünk álló feladatok és kérdések megfogalmazásához, az azokra adandó jó válaszokhoz

és a végrehajtásukhoz szükséges bátorsághoz államférfi kell, és ez ma
adott Magyarországon a miniszterelnök személyében – jelentette ki
Harrach Péter.

Hazank_B4:Layout 1

4

2011.10.04.

17:17

Page 4

AZÁNK

Adományok Csíksomlyón
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Karitatív Munkacsoportjának
tagjai szeptember 22-25. között Erdélyben jártak, hogy átadják az egész nyáron gyűjtött adományokat a Csibészek Alapítvány által támogatott gyermekek részére.
zettek minket körbe a megnyitás előtt
PAULISINECZ SÁRA
álló gyermekvédelmi központban. A
AZ IKSZ KARITATÍV
házban egyelőre csak 12 gyermek fog
MUNKACSOPORTJÁNAK VEZETŐJE
lakni, de idővel szeretnék a létszámot
Az IKSZ Karitatív Munkacsoportja bővíteni. Az IKSZ Karitatív Munkaa nyáron országos gyűjtést szervezett a
Gergely István vezette csíksomlyói
Csibészek Alapítvány részére. Az adományokat a XI. kerületi KDNP-irodában gyűjtöttük Ábrahám Katalin,
kerületi önkormányzati képviselő segítségével. Az ötlet akkor született
meg, hogy ennek az alapítványnak fogunk gyűjteni, amikor az idei csíksomlyói búcsú alkalmával több nehéz
sorsú gyermekkel találkoztunk – így
tudtuk meg, hogy a faluban működő
Fodor Ház, és Romániában még negyven másik épület ad otthont hátrányos
helyzetű vagy árva gyermekeknek a
Csibészek Alapítvány támogatásával.
A nyár folyamán hatalmas mennyiségű adomány gyűlt össze, amelyet
kisteherautóval Nyárádi Istvánnak köszönhetően sikerült Csíksomlyóra szállítani. A zsákokban gyermekjátékok,
cipők, ruhaneműk, tanfelszerelések,
könyvek voltak, amelyeket igyekeztünk lehetőség szerint különválogatni
a könnyebb szétosztás érdekében.
csoportja vállalta, hogy karácsonykor
Szeptember 23-án látogatást tet- az Angyalka-program keretében megtünk Böjte Csaba testvérnél a Szent ajándékozza a gyermekeket. Az intéFerenc Alapítvány csíksomlyói házá- zetvezetők biztosítottak róla, hogy
ban, mely csaknem kétszáz gyermek- várnak minden fiatalt, akik elhivatottnek ad otthont, és biztosítja számukra ságot vagy kedvet éreznek ahhoz,
a tanulás lehetőségét. Egy közös teá- hogy egy-két hetet eltöltsenek nevelőzás és a ház megtekintése után Ká- ként az intézetben.
szonba vezetett utunk, ahol Csaba
Kászonból útban Csíksomlyóra
testvér és a leendő intézetvezetők ve- megálltunk Böjte Csabával a nyerges-

tetői emlékműnél, ahol a székely határőrezred 1848-1849-ben a bevonuló
orosz katonák ellen védte Székelyföldet. A csata emlékére számtalan kopjafát és fából készült keresztet állítottak
az évek során az idelátogatók.
Délután adtuk át a Csibészek Alapítványnak gyűjtött adományokat.
A helyi és környékbeli gyermekek

egyházi és csángó dalokkal fogadtak
minket, majd Gergely István, az alapítvány vezetője mesélt arról, hogyan
fogalmazódott meg benne az ötlet,
hogy az alapítványnak szentelje az
életét. A Csibész Alapítvány gyökerei
1987-re nyúlnak vissza, amikor Gergely István atyát Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök Csíksomlyóra
helyezte a plébániára. István atya –

miután szembesült az ott lévő szegénységgel és kihívásokkal, felismerte, hogy felelősséggel tartozik a
sok elhagyott gyermekért, ezért
eleinte saját lakását osztotta meg a
gyerekekkel, majd később a támogatóknak köszönhetően már lakóházakat is tudtak vásárolni. Az alapítvány
így többszáz árva gyermek és fiatal
számára biztosítja a napi megélhetéshez szükséges feltételeket, betegek gondozásáról, moldvai csángókról és veszélyeztetett terhes
édesanyákról is gondoskodik.
Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese is köszöntötte a fiatalokat, és
reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben szoros együttműködést tudunk kialakítani az alapítvánnyal. Miután az
újonnan épülő csíksomlyói házuk régészeti leleteiről is sok érdekességet
tudtunk meg, a gyerekek kibontották a
csomagokat, és több órán át válogattak az adományok között. Jó érzés volt
látni, hogy ilyen aprósággal mennyi
örömet lehet szerezni másoknak. Késő
délután a fiatalok megvendégeltek
bennünket bográcsgulyással, és részt
vehettünk egy díjkiosztón, ahol Gergely István megajándékozta a rovásírást elsajátított gyermekeket.
Másnap Böjte Csaba invitálására
meglátogattuk a tusnádfürdői gyermekvédelmi központot, ahol a
kászoni intézetvezetővel, Kedves
Szabolccsal egy kisebb túrát tettünk
az ott élő gyermekekkel a közeli
Csuka tóhoz.
Reméljük, hogy karácsonykor sikeres lesz az Angyalka-programunk, és
ezúton is szeretnénk minden adományozónak és segítőnek megköszönni a
közreműködését.

IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését
A Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezete szerint Gyurcsány
Ferencnek notórius hazudozóként
végre önfegyelmet kellene gyakorolnia; az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség az őszödi beszéd
nyilvánosságra kerülésének ötödik
évfordulóján, szeptember 17-én arra
szólította fel a korábbi kormányfőt,
hogy hagyja abba a közhangulat
mérgezését, „maradjon csendben, és
ne szóljon bele a közéletbe!”
FORRÁS: IKSZ.NET

Stágel Bence, az IKSZ elnöke, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő és Gaal Gergely elnökhelyettes
az évfordulón az MTI-hez eljuttatott
állásfoglalásukban megdöbbenésüknek adtak hangot amiatt, hogy Gyurcsány Ferenc egy külföldi lapnak

nyilatkozva diktatúrához hasonlította
Magyarországot.
Rámutattak: a volt szocialista kormányfő politikai és különösen miniszterelnöki ténykedése katasztrofális
állapotba juttatta Magyarországot. Az
új kormánynak sok tekintetben nincs
igazi mozgástere, mert a nyolc évig
tartó posztkommunista ámokfutás
kényszerpályára terelte Magyarországot. Ha van ma valaki a közéletben,
akinek nincsen erkölcsi alapja diktatúráról kioktatni bárkit is, akkor az pontosan Gyurcsány Ferenc. Hozzátették:
a bukott miniszterelnök volt az, aki hírhedt őszödi beszédével radikálisan
rossz irányba terelte a magyar politikai
közbeszédet, a hazudozó politikusok
nemzetközi mintaképévé válva ezzel.
Kifejtették: Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki időszakával ellentétben 2010

áprilisa óta Magyarországon nem kell
kordonnal elzárni az embereket a Parlamenttől, nem veri szét és lövi ki békés
megemlékezők szemét kormányfői utasításra a rendőrség, nem állítanak elő a
gyülekezési jog gyakorlása miatt embereket a rendőrök, és nem hamisítanak
költségvetési adatokat, félrevezetve
ezzel egész Európát. Emellett nem hallgatják le törvénytelenül az ellenzéki politikusokat és családtagjaikat, nem
adnak el földterületet a valódi ár töredékéért, nem hazudnak bele a választók
és a világ képébe, a kormány nem
árulja, hanem „megvédi a hazát, amikor támadás éri” – fogalmaznak az
IKSZ vezetői.
A fiatal kereszténydemokrata politikusok tűrhetetlennek nevezték, hogy
egy, „a hazugságai miatt világszerte hírhedtté vált posztkommunista politikus

a világ közvéleménye előtt áruló
módon lejáratni próbálja Magyarországot”. Mint Stágel Bence és Gaal Gergely írta, ártatlanságát a volt kormányfő
ne a nemzetközi közvélemény előtti
„hazaáruló siránkozással”, hanem a bíróság előtt próbálja bizonyítani.
A Magyar Rádió 2006. szeptember
17-én, internetes honlapján tette közzé
a birtokába jutott hangfelvételt, amely
a május 26-án Balatonőszödön tartott
MSZP-frakcióülésen készült. Gyurcsány Ferenc a zárt körben elhangzott
beszédében, helyenként durva szavak
kíséretében beismerte: kormánya „végighazudta” az eltelt másfél-két évet
– az ezt kinyilvánító, később elhíresült
szavai szerint „hazudtunk reggel, éjjel
meg este” –, nem csinált semmit négy
évig, s közben az ország lehetőségeit
messze túllépték.
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„Igazi szép élete volt, szépen tudott élni”
TUBA ISTVÁN
(1921–1991)

földműves, a Demokrata Néppárt
képviselője 1947-ben
A Barankovics István vezette Demokrata Néppárt hajdani országgyűlési képviselői azt a kereszténydemokrata politikai és szellemi gyakorlatot igyekeztek
a háború utáni Magyarországon meggyökereztetni, amely Európa szerencsésebb felén a század második felében sikertörténetnek bizonyult. A szovjet megszállás alatt villámgyorsan kiépülő kommunista diktatúra meggátolta őket
ebben, és sorsuk vagy az emigráció, vagy az itthoni üldöztetés lett. Magatartásuk és munkájuk azonban példa lehet a megújuló Magyarországon. Sorozatunkban a hajdani képviselők hozzátartozóit faggatjuk, tekintettel arra, hogy
az utolsó időket éljük, amikor még köztünk vannak azok, akik a hajdani politikusok életének részesei voltak, azt közelről követhették, olyan emlékek birtokosai, amelyek velük végleg elvesznek. E hónapban Tuba István lánya, Győri
József Bálintné Tuba Ágnes, Jánkmajtis polgármestere beszél édesapjáról.
H. I.

Arról, hogy édesapám valaha parlamenti képviselő volt, nagyon sokáig
semmit se tudtam. Azokban az időkben
jobb volt hallgatni ezekről, főleg a gyerekek előtt. Emlékszem, már nagyocska
voltam, amikor az úgynevezett 56-os
ellenforradalomról tanultunk. Apukám
egyszer csak kifakadt, nem bírta tovább. „Lyányom, amit nektek tanítanak, az mind hazugság.” Leültetett, és
elmesélte, mi is történt valójában azokban az időkben.
Szalados Sándor római katolikus lelkész figyelt fel édesapámra, ő terelgette a
közélet felé. Akkoriban még élt a falu.
Színjátszókör, dalárda, önképzőkörök!
Apukám mindenben részt vett, mindennek a motorja volt. A politika igazából
sohasem érdekelte, de a DNP eszméit a
magáénak érezte. A mai világban kimondani se nagyon merem: tényleg
hittek az emberek felemelésében. Barankovicsék mindenütt keresték a tehetségeket, a jó szervezőket. Jánkmajtis
már majdnem a világvége, mégis megtalálták édesapámat. Amikor megtudta,
hogy bekerült a parlamentbe – annak ellenére, hogy sötét este volt – biciklire
pattant és negyven kilométert tekert
csak azért, hogy köszönetet mondjon, és
megossza örömét Szalados atyával.
Az, hogy milyen is lehetett akkoriban,
a rendszerváltáskor derült ki igazán számomra. Nagy Imre temetését együtt néztük, hallgattuk, és ő, aki sosem hitte,
hogy megéri a kommunizmus végét a fi-

atal Orbán Viktor beszédét hallgatva anynyit mondott: „na lyányom, most már
vége lesz.” Onnantól olyan volt, mint akit
kicseréltek. Politizált, felvette a kapcsolatot a régi barátokkal, cserkészcsapatot
alapított az iskolában, megszervezte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kereszténydemokrata Néppártot. Negyven
év megaláztatása után elégtételt kapott.
1990-ben felkérték, vállalja el a képviselőséget, ám ezt a megtiszteltetést egészségi állapotára való hivatkozással
visszautasította. A munka, a becsületes
munka számára szent volt. Ha valamit elvállalt, szerette jó végezni.
A halálos ágyán én beszélhettem vele
utoljára. Azzal búcsúzott tőlem: „jó munkát kívánok neked.” Olyan sokszor
eszembe jut, amikor fáradtan megyek
haza, és semmihez semmi kedvem: Istenem az én apám mennyit dolgozott, és
nem így, mint én, hanem a két kezével,
mégis jókedvűen tért haza. Minden este
hozta nekem a madárláttát. Én pedig úgy
ettem a maradék szalonnát, ami megjárta
apuval a mezőt, mint valami zsannamannát. Kislánykoromban mindig az ő
ölében aludtam el. Nem volt egy kényeztetős apa, sokkal inkább az a csendesen gondoskodó. Már asszony voltam,
és a házunk egy telken állt az édesapámékéval. Vasárnap reggel arra ébredtem,
hogy a húslevesbe való zöldséget megtisztítva már letette a konyhaasztalomra.
Ha látta, hogy sok a dolgom, a virágaimat, a kertemet gondozásba vette. „Eredj
csak, van neked elég dolgod.” Szerette,
ha a család, a szerettei ott vannak körü-

lötte. Miután két kezével felépítette kétszobás kis házunkat, nekilátott egy másiknak: egy szoba-konyhásnak az öreg
szülők számára. A kis ház kiszolgált mindenkit: amikor az élet úgy hozta, anyukám édesanyját is ott gondoztuk.
Sokszor előttem van, ahogyan az almafákat metszi. Munka közben szeretett
egyedül lenni, magával beszélgetni, hangosan gondolkodni.
Nagyon nehéz beszélni róla. Az
ember olyan sok mindent szeretne elmondani, de szinte alig jut valami eszébe.
Emlékszem, amikor anyukámat tanította ultizni – mert a szomszéd bácsival
ketten kevesek voltak hozzá –, mekkorákat nevettük.
Amikor a család összejött, szeretett
énekelni, nótázni. Mindig sürgetett bennünket, gyerekeket: igyekezzünk azzal
a fiúunokával, mert valakinek tovább
kell vinnie a Tuba nevet.
Amikor megszületett a lányom, már
nagyon beteg volt, és mégis a kapuban
várt bennünket. Azt mondta, ilyen szépet
még soha életében nem látott, mint ez a
gyermek.
Zúgolódni, keseregni, panaszkodni
sohasem hallottuk. Amit hozott az élet,
mindig tudomásul vette, és csinálta, amit
kell, amit lehet. Még akkor sem hallottam siránkozni, amikor elvitte az árvíz a
házunkat. Semmit sem bánt. Se a meghurcoltatást, se a megbélyegzést, se a folyamatos zaklatást, a kihallgatásokat, se a
besorolást bányászmunkára. Mindent
méltósággal viselt, csak egy dolgot nem
bírt elfogadni, hogy a családját bántják,
miatta bánthatják.
Egy hónapos alig múltam, amikor
anyukám az egyik este elszaladt a határba a csirkéknek szedni egy kis kalászt.
Már learatták az árpát, a senki földjén járt
voltaképpen, mégis bevitték, kérdezgették. Persze nem az a pár szál kalász
érdekelte őket, hanem édesapám. Édesanyám persze semmire se válaszolt, csak
annyit mondott: kérdezzék a férjét, ő
semmiről nem tud semmit. Szegény
édesanyámat lecsukták három hónapra.
Én otthon ordítottam, ő pedig a fogdában

szenvedett. Tejlázat kapott, azt sem engedték meg, hogy enni bevigyenek
hozzá. Ez az én apukámnak olyan fájdalma volt, amit sose tudott megbocsátani magának. Anyukámat úgy ismerte
meg, hogy rábízták: vigyázzon a nagyvárosban a fiatal falusi kislányra. Ő pedig
élete végéig vigyázni akart rá. Onnantól
kezdve nagyon óvatos volt. Mindent elégetett, ami terhelő bizonyíték lehetett
volna. Fényképeket, leveleket, iratokat,
újságokat. Az első időkben Barankovics
nevével számtalan levelet kapott, amiről
persze tudta, hogy ők írták, a kommunisták. „Barankovics ilyet le nem írna”
– mondogatta. Így aztán ahogy megkapta a levelet, vitte nekik: „na ha írtátok
olvassátok.”
Nagymamámék mesélték, hogy ’56ban milyen kétségbeesetten indult a testvére megkeresésére. Félt, hogy valami
baja lesz Gödöllőn tanuló húgának.
Végül is Balatonfőkajáron akadt a nyomára. Hál’ Isten épségben, egészségben.
A kommunisták persze azonnal lecsaptak rá, mondván, azért utazott, hogy
részt vegyen a párt újjászervezésében.
De apukám ismerte ám őket, így lepecsételtette a MÁV-val és a balatonfőkajári rendőrséggel a vonatjegyeit, így
azzal tudta igazolni az úticélt, és a tartózkodási időt is.
Emlékszem milyen bánatos volt,
amikor a főiskolára nem vettek fel, és
milyen büszke lett később, amikor a
közszolgálatban helyezkedtem el. Ha
panaszkodtam valami nehézség miatt
mindig mondogatta, „nincs okod”. Az
ember sok mindent elbír, és ha akar valamit, bármire képes, és ami a legfontosabb, a jó Isten mindig mellette áll. És
valóban, az ő generációjuk túlélte a háborút, újjáépítette az országot, és az apák
– mint az enyém is – Miskolcig is elutaztak tápszerért, gyógyszerért a gyerekeknek, mert akkor még nem lehetett
kapni minden bokorban.
Édesapámnak igazi szép élete volt,
szépen tudott élni. Amikor imádkozott,
szinte megszűnt számára a világ, megszűnt minden, ami rossz.
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A konszolidáció évei állnak előttünk
Budapest lakosainak – függetlenül attól, ki milyen beállítottságú – van
közös érdeke: legyen rend, a fővárosból élhető város legyen, ahol jó lakni,
ahol jó kimenni az utcára, ahol a gyermekemet nyugodtan elengedhetem.
A fővárosi politika abban különbözik az országos politikától, hogy ugyan
itt is fontosak az ideológiai, értékrendbeli, filozófiai különbségek, ám sokkal fontosabbak a gyakorlati ügyek, és a közös érdek mentén nagyobb esély
nyílik az együttműködésre – mondja lapunknak adott interjújában Bagdy
Gábor, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, Budapest pénzügyekért
felelős főpolgármester-helyettese.
BRÉM-NAGY FERENC

– Ön a rendszerváltoztatás körüli
időkben került a politika közelébe. Mi
vonzott akkor oda egy fiatalembert?
– 1957-ben születtem, tehát a rendszerváltoztatás idején 33 éves voltam.
Előtte közgazdászként, tudományos
kutatóként dolgoztam a Magyar Tudományos Akadémiánál és más tudományos intézetekben. A kutatói szféra az
előző rendszerben elég kellemes volt –
no nem jövedelem szempontjából –,
olyan értelmiségi közegbe került az
ember, amely a többiekhez képest nagyobb szólásszabadságot engedélyezett. Ugyanakkor a rendszerváltoztatás
után bizonyos szempontok szerint teljes mértékben kitágult a világ – nemcsak a politikai viszonyok változtak
meg, hanem alapkérdések is a felszínre
kerültek – ilyenkor pedig az embernek
fel kell tennie magának a kérdést, hogy
mi célból teremtetett, mi a dolga a világban. Ez a gondolkodás új táptalajt
kapott, amikor Surján László, akit kineveztek miniszternek, munkatársakat
keresett. Nekünk előtte is volt már
munkakapcsolatunk, hiszen együtt dolgoztunk a Nagycsaládosok Egyesületében, én már akkor nagycsaládos
voltam, és amikor hívott, nem az volt a
kérdés, hogy elvállalom-e, hanem az,
vajon vissza lehet-e utasítani egy ilyen
felkérést. Tekintettel arra, hogy a szociális területen nagyon kevés volt a keresztény értelmiségi szakember, a
válasz egyértelműen a nem volt.
– Akkor be is lépett a Kereszténydemokrata Néppártba?
– Igen. Nem volt nekem ezzel
semmi gondom, hiszen a párt által képviselt értékek érzelmileg, etikailag
közel álltak hozzám. Meg kell, hogy
mondjam, akkoriban az SZDSZ is
olyan képet mutatott, ami számomra
szimpatikussá tette mind a szociális területen kifejtett tevékenysége, mind az
antikommunista attitűdje miatt, ami
ma, a húsz év alatt bejárt útját látva,
egészen hihetetlennek tűnik. De az
egyértelmű volt, hogy én a KDNP-be
lépek be.
– A Surján László kabinetjében végzett munka csak minisztériumi tevékenységet jelentett vagy pártmunkát is?
– Ezt úgy kell elképzelni – ma már

ez elképzelhetetlen –, hogy megtörtént
a rendszerváltás, a régi apparátus fölé
bekerült egy új miniszter, akinek semmiféle ilyen jellegű tapasztalata nem
volt, hiszen legtöbbjük az élet egészen
más területéről érkezett, legfeljebb társadalmi megbízatása volt. Természetes
igényként merült fel, hogy szerveződjön egy új csapat körülötte, amelyikben
a szakmai tudás mellett nyilvánvalóan
fontos szerepet kapott a megbízhatóság
is. Én egy ilyen társaságban dolgoztam. A feladatom egyik része minisztériumi munka volt – például a
miniszter felkészítése a kormányülésekre és egyéb
fórumokra –, de
abból adódóan,
hogy Surján László kettős pozíciót
töltött be, a népjóléti miniszterség mellett a
kormányzó koalíciót alkotó pártok
egyikének az elnöke is volt, és
nemcsak miniszterként, hanem
pártpolitikusként
is meg kellett
nyilvánulnia, munkám másik részét ez
tette ki. Itt fontos megjegyezni, hogy a
rendszerváltoztatás óta eltelt időben
akkor volt a népjóléti terület a leghangsúlyosabb. Talán a jelenlegi kormányzás szentel ennek hasonló figyelmet.
Visszatérve, természetesen részt vettünk a pártmunkában, koordinációban
és szervezésben is, de a párt irányítása
nyilván nem a minisztériumban, hanem
a pártban történt.
– Ott volt, amikor elkezdődött a Kereszténydemokrata Néppárt mélyrepülése, a Giczy-féle irányváltás? Tényleg,
Önt is kizárták?
– Engem töröltek. Nem ismerem
pontosan a rám alkalmazott jogi kategóriát, de ha jól tudom, engem töröltek.
Bár el kell mondanom, akkoriban aktívan nem is vettem részt a pártéletben.
– Visszahúzódott? Ekkor alakult meg
az MKDSZ, tagjait a Fidesz fogadta be.
Az ember úgy képzeli, hogy ha egy politikus a pártbéli viszonyok miatt egy rémálomban találja magát, két út nyílik

előtte: vagy az egész politikai élettől eltávolodik, vagy a hasonló véleményt
képviselőkkel együtt kiutat keres…
– Ha rémálomról beszélünk, el kell,
hogy mondjam, az nekem nem ebben
az időben, hanem előbb, 1990 őszén, a
taxisblokádkor elkövetkezett, mert
akkor a kormány bizonyos értelemben
elveszítette azt az országirányító képességét, ami szükséges lett volna
ahhoz, hogy eredményesen tudjon működni. Azon ősz után az Antall-kormány működési kompetenciája –
véleményem szerint – drámaian beszűkült. Abban az időben nagyon jó megkeresések érkeztek szakmai helyekről,
és számomra az volt az igazi döntés,
hogy feladjam-e azt a pozíciót vagy
maradjak. Maradtam. Ennek aztán
megvoltak a kellemetlen következményei. 1994-ben jött a totális vereség, ez
pedig azzal járt, hogy akik részesei voltak a kormányzatnak, azokat nem nagyon szerették. Miután én nem lettem
képviselő, adott volt
a feladat, hogy a
megváltozott közegben kellett visszamennem a civil
életbe, közgazdászként egzisztenciát teremtenem, ami nem
volt nagyon egyszerű, egy kis időt
igénybe vett, de sikerült. Ez alatt nyilvánvalóan kevesebb
idő és energia jutott
a pártmunkára. Az
MKDSZ megalakulását támogattam, de
én kezdettől fogva
azon a véleményen voltam, szükség
van az MKDSZ-re, átmeneti megoldás
lehet, de a fő csapásiránynak a KDNPnek kell lennie, hiszen a politika világában értékeket megjeleníteni és
képviselni csak bizonyos formában
lehet, ez a forma pedig a párt.
– A politikai cikkcakkoktól függetlenül a KDNP-nek mindig volt szellemi
hátországa, ami a hajdani Demokrata
Néppárt politikusainak, Varga Lászlónak
és Kovács K. Zoltánnak volt köszönhető.
Ebben Ön mindvégig jelen volt…
– Igen. Ide tartozik a Barankovics
Akadémia Alapítványban végzett
munka, de már 1992-től tagja voltam a
Szociálpolitikai Szakbizottságnak.
– Aztán elkövetkezett a változás, sikerült visszatéríteni a pártot a törvényes működés útjára, elkezdődött az
újjáépítés…
– Különböző pozíciókban mindvégig jelen voltam, igaz, nem a párt első
vonalában, hanem különféle önkormányzati tisztségekben. Voltam a XI.

kerületben bizottsági tag, fővárosi külső
bizottsági tag, aztán fővárosi képviselő,
majd 2006-2010-ig fővárosi KDNP
frakcióvezető. 2010 áprilisában parlamenti mandátumot szereztem. 2010
decemberében a KDNP Országos Választmánya a jelöltek közül a legtöbb
szavazattal a párt alelnökévé választott.
– A helyi politikában szerzett sok
éves tapasztalat a 2010-es választási
győzelem után elhozta a főpolgármester-helyettesi megbízatást...
– Ne szaladjunk nagyon előre. Fontos rögzíteni, hogy az előző ciklusban a
fővárosi KDNP-frakció munkájának
eredményei voltak olyanok, amelyek a
később történtekhez hozzájárultak. Az
nyilvánvaló, hogy a 2010-es választások nem Budapesten dőltek el, de a
Budapesten történtek nagyban befolyásolták az országgyűlési, aztán az önkormányzati választások kimenetelét.
Abban, hogy a BKV-nál zajló ügyek
kiderültek, a KDNP-frakciónak és
nekem, mint frakcióvezetőnek jutott
szerep, hiszen az elhíresült busztender
ügyében a mi előterjesztésünkre szavazott meg – igaz a miénkétől eltérő irányú – vizsgálatot a közgyűlés, amelyen
olyan tények kerültek napvilágra, hogy
Antal Attilának távoznia kellett a vállalat éléről. Az ő távozása után kezdtek
kiderülni az addig erősen fogott információk, és kerülhetett arra sor, hogy a
közvélemény megismerhesse a BKVnál zajló korrupciós ügyeket.
– Budapestről közkeletű vélekedés,
hogy nem a keresztény, konzervatív értékek otthona. Ön szerint miért van ez?
– Először is ki kell jelenteni, hogy a
keresztény értékrend, a kereszténydemokrata gondolkodás által képviselt
értékek történelmileg és kulturálisan
Budapesthez szervesen és megkerülhetetlenül hozzá tartoznak. Ám az is
igaz, hogy nem jelentik a meghatározó
részét. Általánosan is elmondható ez a
legtöbb főváros esetében, nem kizárólag ránk igaz. Ennek vannak közös
okai, amelyek Budapest esetében hatványozottan jelentkeznek. A fővárosok
az országok kiemelt helyei, ahol nagyobb a gazdasági prosperitás, munkahelyek vannak, magasabbak a jövedelmek, és ez természetes módon
kelt szívóhatást, az ország más tájairól
az emberek szeretnek odaköltözni. Ez
Budapest esetében is így volt, és így
van. Emlékezhetünk rá – a fiatalok kivételével –, hogy egy időben adminisztrációs korlátja is volt a beköltözésnek, ami azután megszűnt.
Abból, hogy Budapest nagyváros, értelemszerűen következik, hogy nagyon
vegyes a lakosság összetétele, gondoljunk bele, hogy a hagyományos belvárosi és budai polgárság és a pesti
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munkásság eléggé el tud különülni
mind életvitelben, mind gondolkodásban, és ehhez jön hozzá, hogy maga a
nagyváros ideális terepe azoknak, akik
a helyi szokásoknak vagy nem tudnak,
vagy nem akarnak megfelelni. Budapest Magyarországon belüli súlya nyilván koncentrálja ezt a problémát. Azt
gondolom, ez az oka, hogy Budapest a
baloldali és liberális politika fellegvára
lett a rendszerváltoztatás után.
– Lehet-e ezen változtatni?
– Van, amin igen és van, amin nem.
Nyilván nem lehet változtatni a térképen, ahogyan gondolkodási sémákon,
rögzült értékrendeken is nagyon nehéz.
Ám azt gondolom, Budapest lakosainak – függetlenül attól, milyen beállítottságúak – van közös érdeke: hogy
legyen rend, hogy a fővárosból élhető
város legyen, ahol jó lakni, ahol jó kimenni az utcára, ahol a gyermekeket
nyugodtan el lehet engedni. A fővárosi
politika abban különbözik az országos
politikától, hogy ugyan itt is fontosak
az ideológiai, értékrendbeli, filozófiai
különbségek, ám sokkal lénygesebbek
a gyakorlati ügyek, és a közös érdek
mentén nagyobb esély nyílik az együttműködésre.
– Milyen állapotban vették át a fővárost?
– Katasztrofális állapotban. És ez
mindenre vonatkozik. Arra, hogy hogyan nézett ki a város, arra, hogy milyen lehetőségeket szalasztott el, mert
tudni kell, hogy az elmúlt húsz évben
hatalmas lehetőség lett volna a főváros
megújulására. Ez idő alatt elszáguldott
mellettünk előbb Prága, aztán lassanként Pozsony, és most talán Bukaresttel
versenyzünk. Ami ennél még sokkal
rosszabb, az az elharapódzó korrupció.
Míg az előző városvezetés a kilencvenes években még igyekezett a város
ügyeivel foglalkozni, az utóbbi tíz
évben bedobta a gyeplőt különféle politikai és gazdasági érdekkörök közé,
amelyek ezt ki is használták. A korrupció a hivatal működésére is rányomta a
bélyegét, hiszen ha a politikai vezetés
korrumpálódik, attól nyilván a hivatal
sem marad érintetlen, ilyen értelemben
tehát egy működésképtelen hivatalt
vettünk át. Korrupt cégvezetők, rosszul
működő cégek, egy gazdaságilag megroggyant város – ez volt az örökség.
– Innen merre visz út?
– Amikor egy ilyen rossz tendenciával találkozunk, az első feladat az, hogy
a zuhanást megállítsuk. Azt gondolom,
ebben jó úton vagyunk. Hadd beszéljek
a saját területemről, ami két részből áll,
a pénzügy, tehát a költségvetés ügye, illetve a gazdálkodás területe. Az első és
legfontosabb feladat a pénzügy területén adódott, hiszen a főváros már régen
privatizálta a közműcégeit részben vagy
egészben, ingatlanvagyonát nagyjából
egészében felélte, mondható, hogy gyakorlatilag a családi vagyont elverte, és

maradt 172 milliárd adóssága és számos kötelezettsége. Nagyon szigorú
költségvetést kellett alkotni 2011-re,
olyat, amivel a rossz tendenciákat megfogjuk, és fel tudunk rajzolni egy olyan
pályát, hogy ezt a helyzetet 2014-ig valahogyan rendezzük. Ez volt az első
lépés. A második, hogy kidolgoztunk
egy olyan gazdasági programot, amivel
hatékonyabbá lehet tenni a főváros gazdálkodását. Látni kell, ez egy hosszú
távú program, amelynek az eredményei
két-három év múlva válnak érzékelhetővé. Az előttünk lévő évek a rendteremtés, a konszolidáció évei lesznek,
látványos, nagy beruházásokat csak
módjával tervezünk, inkább az előkészületi munkáit tesszük meg annak, hogy
2014 után ezek is elkezdődhessenek.
Vannak olyan dolgok, amelyekhez kevesebb pénz és több odafigyelés szükséges, hogy javuljon a városlakók
komfortérzete, ezeket igyekszünk előtérbe állítani és megoldani.
– Időről időre megjelennek a nyilvánosságban ügyek, amelyek kapcsán
nagyjából az szűrhető le, hogy a főváros akadályokat gördít bizonyos projektek megvalósulása elé. Elég talán,
ha a CET körüli sajtóbéli hullámverést
említem. Mi a helyzet ezekkel?
– Ezeknek a stratégiai ügyeknek a
kezelését nehezíti az örökölt helyzet.
Volt olyan, amibe válságmenedzserként
nekem is be kellett szállnom. Hónapok
alatt kellett rendbe tenni a Budapest
Szíve beruházást, ahol az Európai
Uniós támogatás egészének elvesztése
fenyegetett, akkora volt benne a kupleráj. Nagyon sok energiával, de sikerült
megoldani. A másik ügy a CET, amiről
szólni kell. Ez a főváros stratégiai beruházása, ami több mint öt éve elkezdődött. A vaknak is látható módon arról
szól, hogy a főváros segítségével a befektető a főváros telkén felépít egy épületet, amelyet aztán huszonöt évig
üzemeltet. Ennek a pénzügyi hatása az
lenne, hogy egy beruházásért, amelynek a költsége nyolc-kilencmilliárd forint, huszonöt év alatt a főváros
reálértéken harminckét milliárd forintot
fizet ki. Azt gondolom, ez nem jó üzlet
a főváros számára. Ennek a beruházásnak már el kellett volna készülnie az
előző ciklus alatt. Ez nem történt meg.
Mikor átvettük, arra szerettük volna rávenni a befektetőt, hogy ha már ilyen jó
üzletet kötött, legalább csinálja meg
rendesen. Nehezen jutunk előre. A befektető időnként zsarolni próbál
bennünket meg nem engedhető hangnemben, többnyire abban az ütemben,
ahogyan romlanak a pozíciói, hiszen
bebizonyítottuk, hogy ő nem teljesítette
a kötelezettségét és nem a főváros. Nemigen van más lehetőségünk, mint hogy a
nyugodt erő nyelvén beszélünk vele,
hiába próbál provokálni, nem ülünk fel
ennek. Ragaszkodunk a tényekhez,
feljelentést is tettünk, amelyben foglaltakat megerősítette az Állami Számvevőszék vizsgálata is.

A megértés felé
„Új szavak felbukkanása a nyelvben, gyakori használatuk, a rájuk sütött
jelentés, ennek az uralkodó véleménytől függő változása, vagyis az, amit
az éppen érvényes nyelvi divatnak nevezhetünk – mindez a legkevésbé sem
elhanyagolható óramutató azok számára, akik képesek látszatra csip-csup
jelenségekből az élet belső tartalmában zajló változásokra következtetni.”
Wilhelm Schulz
FORRÁS: MARKER

Hatvan esztendővel ezelőtt a közbeszédben, beszédünkben gyakorta
használt fogalomtárunkból hiányzott
az adó, az áfa, az újraelosztás, a középosztály etc. fogalma. Ezen fogalmak felbukkanása, gyakori használatuk együtt járt hazánk történelmi
változásával, bizonyos eseményekkel, cselekvésekkel. Nyelv és történelem – mondják a történészek –
mindig egymásra vannak utalva, de
sohasem kerülnek fedésbe, ugyanis
minden egyes eseménybe számos
nyelven kívüli tényező is beépül, illetve akadnak olyan tapasztalati rétegek, amelyek kivonják magukat a
nyelvi bizonyíthatóság alól. Ha egy
kíváncsi utazó, aki bírja a magyar
nyelvet, alaposan szemügyre kívánná
venni szavainkat, fogalomtárunkat, s
ezekből kívánna az életünkről valamiféle következtetést levonni, bizonyára leülne a televízió elé, felütné az
újságokat, illetve vizsgálódna az utcákon, tereken kávéházakban. Vajon
mit tapasztalna?
Ha valamilyen gazdaságpolitikai
kérdés merül fel az ország életében, a
társadalom többnyire gazdasági okfejtéseket hallgat, különböző képleteket, elveket, irányzatokat, számokat, százalékokat. Nem történt ez
másként a múlt héten sem a 27%-os
áfa kulcs bevezetésének kapcsán, illetve a bérkompenzáció kényszere
okán ismételten fellángoló adó/nemadó viták során. A legbeszédesebb
az idegen kíváncsiskodó számára
talán az a momentum lehetne, lehetett volna, miszerint egy több éve
igen gyakran használt fogalmat definiálni kényszerült a gazdasági
miniszter.
Meglehet, hogy a mai Magyarországon egy ügyes szélhámos a közbeszéd figyelmes tanulmányozásával
eladhatná magát gazdasági szakembernek, ám a társadalom túlnyomó
része azzal sincs tisztában, mit jelent
az adó. A szavakra „sütött” jelentés
egyrészt az „uralkodó véleménytől”
függően pillanatok alatt változik
(baloldali értelmezés, jobboldali értelmezés, kényszerek), továbbá bizonyos szavainknak nincs a többség
által ismert, tudott, elfogadott, kikristályosodott jelentése. Másrészt a tapasztalatok – mivel nincsenek/nem
lettek elbeszélve – nem épülnek be a
beszédbe, közbeszédbe. A magyar

társadalom többsége számára vajon
mit mondhat a következő panel, ami
a köztelevízió Ma reggel című műsorában hangzott el: A 27%-os áfa a
gazdagok adója, mert ők többet vásárolnak, mint a szegények. Ha egy
maffiózó vesz egy 50 milliós autót,
akkor abból az államnak befizet húszat. Ha egy gazdag ember lakásokat
vásárol, abból is tisztességes pénz folyik az államnak. Az állítás igaz. Ám
egyetért vajon ezzel a társadalom
többsége? A reakciók borítékolhatók:
szegény maffiózók, szegény szerencsétlen gazdagok! Mekkora szerencse, hogy mi nem tudunk vásárolni.
Úgy tartják, minél többet járunk
az emberek közé, minél szélesebb
körben érintkezünk egymással,
annál többet megtudunk azon általános preferenciákról, különbségekről, amelyek ismerete nélkül
mások a beszédünket meg sem
értik. A televízióban nyilatkozó
közgazdász ezen preferenciákról,
különbségekről a társadalom tapasztalatairól, magáról a társadalomról nem sokat tudott. Ugyanezen hiány a társadalomról is elmondható. Nem ismerjük és nem
értjük jól a dolgokat. Az eseményeknek nincs meg a kellő „nyelvi
cselekedete”, a másik oldal (vezetés) tapasztalata szintén kellő közvetítés nélkül marad. A preferenciák
megismeréséhez a közvéleménykutatások – bár elengedhetetlenek,
de nem elegendők.
A megismerés, megértés nem
puszta adat, illetve kommunikáció,
beleérzés. A megismerés, megértés
egyféle szellemi alkotás. A befogadónak meg kell dolgoznia érte. A
megismerés, megértés valójában
művelődés. Összefüggéseket keresünk, az élet megnyilvánulásaira folyamatosan reflektálunk. Ez a
szellemi alkotás voltaképpen majd’
húsz esztendeje hiányzik a magyarok életéből.
Egy beszélgetésen hangzott el
azon vélemény, amely már évek óta
uralkodó a magyar közbeszédben: a
magyarok nem akarnak gondolkodni, nem akarnak tanulni, ha hazamennek este a munkából, egy sörrel
a kezükben szórakozni vágynak a
tévé előtt. Biztos, hogy így van? És
ha így van, biztos, hogy ebbe bele
kell törődni, ezen nem kell változtatni, vagy legalább megpróbálni a
változtatást?
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Országvédelmi
tervet jelentett be a miniszterelnök
Hatpontos országvédelmi tervet jelentett be Orbán Viktor szeptember
12-én az Országgyűlésben. Javasolta, hogy októberben és novemberben Magyarország fizesse vissza
az unió és az IMF felé fennálló, lejáró tartozásait úgy, hogy ennek fedezetére ne vegyenek fel hitelt. A
miniszterelnök a magas rezsiköltségek miatt központi ármegállapítást
tervez a szemét-, a víz- és a csatornadíjak esetében is. Kétharmados
többséget igénylő stabilitási törvényt
is kidolgoz a kormány, hogy az államadósság ne termelődjön újra.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, MNO.HU

Az ország megújítása önmagában
is nagy feladat, de az euróválság csak
tovább szaporítja a teendőket – közölte napirend előtti felszólalásában
Orbán Viktor miniszterelnök. Mint
mondta: senki ne veszítse el a reményt, mert le fogjuk győzni ezt a
válságot is. Elmondta, itt az ideje,
hogy a magyarok végre magukért, ne
pedig másokért dolgozzanak. Kiállunk bárkivel szemben a magyar emberekért, aki a magyarok kárára
spekulál, az rossz lóra tesz. A magyarokkal immár nem érdemes tengelyt
akasztani – hangsúlyozta Orbán Viktor. Kiemelte, a legtöbb európai országban nagy a baj, hatalmas az
eladósodottság. Európa nagy bajban
van, de nálunk nem ez a helyzet. Két
lépésben sikerült törleszteni az államadósság egy részét, így a kitűzött cél
negyedét már sikerült is teljesíteni.
Közölte, Magyarországnak olyan kormánya és parlamentje van, amely kiáll
a magyar érdekekért.
A kormány megvalósíthatónak minősítette a Fidesz-KDNP-frakció azon
javaslatát, hogy tegyék lehetővé a devizahiteleseknek az adósságuk rögzített árfolyamon történő, egyösszegű

végtörlesztését – jelentette be Orbán
Viktor miniszterelnök. Ugyanakkor
hangsúlyozta: indítványozzák, hogy a
Fidesz-KDNP javaslata mellett további, a pénzintézeti rendszert terhelő
lépéseket a végtörlesztéssel összefüggésben már ne terjesszenek elő,
vagyis a végtörlesztésen túl ne
írjanak elő kötelező, forintra történő átváltást, és
ne írjanak elő
kötelező forinthitel-nyújtást
sem, mert az
úgyis megindul
magától, állami
kényszer nélkül
is. A devizahitelekkel kapcsolatban forintban
jelentkező költségeket a bankok csak forintban számolhassák fel.
Elmondta továbbá: javaslatot tesznek
a devizahitelek kamatszámításának átláthatóbbá tételére is. A kabinet emellett arra szólítaná fel a bankokat, hogy
hozzanak létre pozitív adóslistákat.
Megfontolásra javasolják azt is, hogy
Harrach Péter azt mondta, hogy az
Orbán Viktor által megfogalmazott
program a nagy megújulás része, a
válságra adott válasz, ami egyúttal lehetőséget biztosít azokra a változtatásokra, amelyekre régóta szükség van.
Magyarország megújításáról szólt a
beszéd, amelyben egy rendezett világ
felé kell elmozdulni, ahol a normák
érvényesülnek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az élet minden területén
ugyanazon normák érvényesülésére
van szükség. Bankokra szükség van,
de működésükben ugyanazon normáknak kell érvényesülniük, mint a

az ügyfeleknek ne kelljen személyi jövedelemadót fizetniük a bank és az
adós megállapodása nyomán elengedett tartozásuk után. A miniszterelnök
szerint ki kell vizsgálni, milyen érdekeket szolgált, kit terhel a felelősség
azért, hogy a térség országaival ellentétben Magyarországon elmaradt a
devizahitelezés
adminisztratív
korlátozása.
Az országvédelmi terv részeként
pénzügyi
védelmi tervet
hirdetett Orbán
Viktor, ennek részeként javasolta,
hogy októberben
és novemberben
Magyarország fizesse vissza az
unió és az IMF
felé fennálló, lejáró tartozásait úgy,
hogy ennek fedezetére ne vegyenek
fel hitelt. A miniszterelnök a magas
rezsiköltségek miatt azt javasolja, vezessék be a központi ármegállapítást
a szemét-, a víz- és a csatornadíjak
esetében is. Zéró toleranciát és „hajtársadalom egésze és az egyén életében is. A kereszténydemokrata frakcióvezető a magyarországi megújulás
fontosságát részletezve beszélt a válság legyőzésének fontosságáról, és
ennek gyökeréről, az államadósság
lefaragásáról, másrészt arról a húszéves megújulási vágyról, amelyet
eddig egyetlen kormány sem tudott
végrehajtani a nem elegendő többsége miatt. Harrach Péter természetesnek nevezte, hogy a berögződések
felszámolása nagy energiát igényel,
és a nagy rendszerek átalakítása nagy
ellenállást vált ki.

tóvadászatot” hirdet a kormány az
uzsorások ellen. Az uzsora elleni fellépéssel kapcsolatban azt mondta:
kevés kegyetlenebb dolgot nem lehet
elképzelni, mint amikor bűnözők arra
szakosodnak, hogy a legszegényebbeket maradék értékeiktől is megfosszák.
Orbán Viktor azt javasolja, hogy a
2012-es költségvetési hiányt három
százalék alatt állapítsák meg.
Kétharmados többséget igénylő
stabilitási törvényt dolgoz ki a kormány annak érdekében, hogy az államadósság ne termelődjön újra –
ismertette Orbán Viktor a parlamentben napirend előtt. A sarkalatos jogszabály rögzíteni fogja a nyugdíjrendszer, az egészségügyi kassza, az
adórendszer és az önkormányzatok
összehangolt működési rendjét.
– Ha sikeres lesz az idei próba közmunkaprogram, akkor jövőre tömegessé válhat, elsősorban a mezőgazdaságban, az energiatermelésben
és az országos nagyberuházásoknál –
mondta Orbán Viktor a Start munkaprogramról szólva. A miniszterelnök
közölte azt is, hogy ha valaki nem
veszi fel a munkát a számára felkínált
helyen, nem kaphat az államtól pénzt.
A miniszterelnök azt javasolta, hogy
az adószám felfüggesztése helyett
adószám törlésére kerüljön sor a jövőben, egyes gazdasági események
adóhatósági vizsgálata pedig úgy is
megtörténhessen, hogy az nem teremt
ellenőrzéssel lezárt időszakot.
Magyarország fordított adózási
rendszert vezet be a mezőgazdasági
termékek körében, az erre vonatkozó
tervet az előírt rend szerint eljuttatták
az Európai Unióhoz és megkezdték a
konzultációkat Brüsszellel – jelentette
be Orbán Viktor a parlamentben. A
kormány az Európai Bizottság jóváhagyását kéri egy 35 százalékos luxus
forgalmiadókulcs bevezetésére is.

A családi típusú adórendszer meghozta első eredményeit
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata politikus úgy
fogalmazott: már idén érezhetően erősebbek a magyar családok. Kiemelte,
hogy a jelenlegi kormány tartja a családoknak tett választási ígéreteit. Aki a
mostani családi típusú adórendszer eltörlését követeli a parlamentben, az valójában a gyermeknevelés idéntől biztosított
fedezetét akarja elvonni a családosoktól.
Mivel a keresetek reálértékének a
legnagyobb növekedése a sokgyere-

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke szerint a családi típusú adórendszer meghozta első eredményeit; a KSH frissen publikált adatai is ezt támasztják alá.
A KIM parlamenti államtitkára úgy véli, hogy már idén érezhetően erősebbek a magyar családok. Kiemelte, hogy a jelenlegi kormány tartja a családoknak tett választási ígéreteit. Aki a mostani adórendszer eltörlését követeli,
az a gyermeknevelés fedezetét akarja elvonni a családosoktól.
kes családoknál következett be, ez
egyértelmű üzenet a kormányzat irányából: aki több gyereket vállal és
dolgozik, az több támogatásra számíthat – fogalmazott. A kereszténydemokrata politikus szerint ezek az

adatok valamelyest tompítják azt a
több évtizedes igazságtalanságot,
hogy a több gyermek vállalása
egyenlő a szegénység vállalásával.
Minden kormányzatnak el kell döntenie, hogy kiket támogat: a családokat

vagy a bankokat – szögezte le. Hozzátette: jól láthatóan a mostani ellenzék a bankok pártján áll, míg a
kormány a családok érdekét tartja elsődlegesen szem előtt.
Bízunk benne, hogy a családtámogatási rendszer a jövőben meghozza
eredményét és lassítani tudja a népességfogyás ütemét – mondta Rétvári
Bence, hozzátéve: a KDNP a családok
pártjaként a kormányzatban legfőbb
feladatának a magyar családok megerősítését tartja.
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„Bírnunk kell,
vagyis bírni fogjuk”
– Folytatás a 1. oldalról –
Bírnunk kell, vagyis bírni fogjuk.
Az idei esztendő első félévében fő feladatunk
az alkotmány megalkotása volt, most a második
félévben pedig az, hogy azt a közel 30 sarkalatos
törvényt, ami az alkotmányból következik, meghozzuk. Ilyen többek között a közoktatási és a
felsőoktatási törvény, az egészségügy kérdése,
választójogi törvény, hogy csak hogy a legfontosabbakat mondjam. Az a nem titkolt politikai
célunk 2012-re, hogy az ország közjogi berendezkedését lefektessük, és 2012-ben már csak be
kelljen járatni. Magyarországot gazdasági értelemben az államadósság teszi tönkre, hiszen a
szocialista kormányok idején GDP-arányosan
nézve 53%-ról ez felment 82%-ra. Ennek az
adósságterhe már rettenetes nagy volt. Legfőbb
célunk, hogy az adósságból ki tudjunk szabadulni, amennyire csak lehet, ezért volt lényeges
lépés, hogy azokból a pluszbevételekből, amik
befolytak és amit az ország gazdasága lehetővé
tett, azokból az államadósságot kezdtük el leszorítani. Annak, hogy ez ne termelődjön újra,
két alapvető feltétele van az alrendszerek szintjén. Egyrészt kulcskérdés, hogy a nyugdíjrendszer működőképes legyen. Ezért volt elengedhetetlen a banki és üzleti alapú magánnyugdíjpénztárak visszaterelése az állami szolidaritásba, illetve a privilegizált 40 éves nyugdíjas
rendőrök visszahozása a munka világába. Nonszensz, hogy mindenki másnak az öregségi
nyugdíjig kell dolgozni, míg néhány kiválasztott
csoport, mint például a katonák és rendőrök, 40
éves korban vígan elmehettett nyugdíjba. Ezt
nem tudja fenntartani az ország. A nyugdíjrendszer volt az első nagyobb rendszer, amit rendeztünk, most pedig a társadalombiztosítás
alrendszere következik. El kell érni, hogy a beﬁzetések és a kiﬁzetések lehetőleg arányban legyenek, és ne kelljen irreális összegeket
folyamatosan a költségvetésből átpumpálni az
egészségügybe, hanem lehetőleg minél inkább
működőképes rendszert tudjunk létrehozni. Ezek
a feladatok várnak ránk ősszel, illetve például a
választójogi törvény megalkotása is.
Azt, hogy a határon túli magyarok kapjanake szavazati jogot, viták kísérték már eddig is.
Ebben a kérdésben mi az ön álláspontja?
Mindig azt mondtam, hogy a határon túli magyaroknak lesz szavazati joga. Egyrészt az állampolgárságból deﬁnitíve következik a szavazati jog, vagyis az állampolgárság lényeges
eleme. A körülöttünk lévő országok szintén megadták határaikon kívül élő nemzettársaiknak e
jogot, például Szlovákia, Csehország, Szerbia,
Horvátország és Románia is. Az unió 27 tagállamából 24-ben szavazati joga van valamilyen
formában a határon túl élőknek, így természetes,
hogy a magyarság is megkapja ezt. Az egyik radikális lépésünk az volt, hogy 386-ról 200-ra
csökkentettük az országgyűlési képviselők számát. Ennek kicsit több mint a fele egyéni választókörzet lesz, vagyis például Szegeden az
szavazhat, akinek oda szól a lakcímkártyája. A
listák tekintetében viszont jelentős változás várható, meg fogjuk szüntetni a megyei listákat, az
uniós választásokhoz hasonlóan egy országos
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Milliárdos pályázatok
a rászorulóknak

pártlista lesz, s ugyanarra a listára lehet majd
szavazni Budapesten, Szegeden, Pécsett, Sepsiszentgyörgyön és Los Angelesben.
A közoktatásai törvényt is kiemelte az ősszel
a képviselők előtt álló feladatok közül. Zsombón
most egy óvoda átadóján vett részt, mely intézmény mellett az általános iskola is immár egyházi fenntartásban működik. Mit tart a
legfontosabbnak az egyház által fenntartott intézmények terén?
Kiss-Rigó László megyés püspök akkor
vesz át intézményt, amikor azt a lakosság elsöprő többsége akarja. Itt Zsombón 90% szavazott az iskola átvétele mellett, mégis érték
támadások. A legviccesebb, hogy olyanok részéről, akinek a gyereke nem is járt oda.
Hangsúlyoznám, hogy az egyházi iskolák az
állampolgárok szabad akaratából működnek,
és az államnak kettős feladata van az ilyen intézményekkel. Mint intézményben biztosítani
kell a vallásszabadságot, és mivel közfeladatot átvállaló intézményről van szó, biztosítani
kell a működéséhez szükséges feltéteket. Hiszen az állam és az önkormányzat válláról
vesz le terhet az egyház. Az egyházi iskolák
színvonala magas, és olyan plusz értéket tudnak hozzáadni a tanításhoz szellemiekben és
lelkiekben, ami az egész közösségnek a javára
válik.
Megvalósult-e a kormányváltás óta minden,
amit az egyházi fenntartású iskolák terén szeretett volna elérni a kormány?
Az általam legfontosabbnak tartott dolgot
megvalósítottuk, ez a diszkriminációtól mentes
ﬁnanszírozás. Ha az egyház a lakosság akarata
alapján átvesz egy intézményt, és ott közfeladatot lát el, akkor ﬁllérre ugyanazt a közpénzt kell
kapnia, mint a hasonló feladatot ellátó állami
vagy önkormányzati intézménynek. Az egyenlő
ﬁnanszírozás volt a kormányprogramban a kitűzött célunk, ezt meg is valósítottuk. Az embereknek kell eldönteniük, hogy milyen típusú
intézményt szeretnének.
Vannak esetek, amikor viszont azért kezdeményezik egy-egy intézmény egyházi fenntartásba vételét, mert az önkormányzatoknak
egyszerűen nincs pénzük a fenntartásra…
Fillérre ugyanennyi támogatást kap a gyerek után bármely típusú intézmény, a különbség csak az, hogy az egyházi iskolába járó
gyerek az országos átlag alapján kapja meg, az
önkormányzatoknál pedig nagy a szórás, hiszen vannak gazdagabb és szegényebb települések. Valóban előfordulhat, hogy egy önkormányzat számára anyagilag nagy megterhelés egy iskola, de az egyház soha nem vesz
át úgy egy intézményt, hogy elsöprő állampolgári akarat ne lenne mögötte. Meggyőződésem,
sokkal több egyházi iskolára lenne igény, de
pont az egyház mondja azt, hogy arányait tekintve nem szívesen vesz át több oktatási intézményt, hiszen miután negyven évig
üldözték az egyházat, nincs annyi szerzetes hivatású, ami lehetővé tenné, hogy lényegesen
több intézményt tudjanak szellemi tartalommal
megtölteni.

FORRÁS: KDNP.HU – ZSOHÁR MELINDA

Többmilliárd forint keretösszegű pályázat megnyitásáról tartott tájékoztatást Tatán, a Szent Gergely lakóotthonban Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(NEFMI) szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és Michl József, Tata polgármestere, a KDNP országgyűlési képviselője. Az Új Széchenyi Terv keretében
a kormány nagy létszámú gyermekotthonok kiváltására,
sérülteket gondozó intézmények gondozására, valamint
hajléktalanok, elesettek társadalmi integrációjára írt ki pályázatot.
A tatai Szent Gergely Lakóotthont szándékosan választotta
helyszínül Soltész Miklós államtitkár és Michl József polgármester a pályázat kiírásának bejelentésére. Az Esőemberekért
Egyesület által idén tíz éve működtetett tatai otthonban fiatal
felnőtt autisták élnek példás körülmények között magas szintű
szakmai támogatás mellett. Az önkormányzat kedvező áron
bocsátotta rendelkezésre az ingatlant, a Luxemburgi Nagyhercegség 27 millió forinttal támogatta létrehozását, az egyesület pedig szoros pénzügyi fegyelemmel, s számos sikeres
pályázattal maradt talpon – számolt be röviden Michl József
polgármester a „hazai pályán” az előzményekről.
Soltész Miklós az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázat három fejezetét ismertette. A nagylétszámú gyermekotthonok átalakítására és kiváltására hárommilliárd forint áll
rendelkezésre, előnye, hogy nem szükséges hozzá önrész. Az
igényelhető támogatás összege legalább húszmillió, legfeljebb 300 millió forint lehet. A benyújtási határidő: 2011. december 19–2012. február 13. Az államtitkár szerint a kisebb
szervezeteknek is lehetőséget ad a fejlesztésre, építésre, vásárlásra, bizonyos esetekben néhány millió forint is elég az
elképzelés megvalósításához. Soltész Miklós kiemelte: nemcsak a sérült, fogyatékkal élő, hanem az intézményes gondoskodásban részesülő egészséges gyermekeket is kisebb
lakásotthonokban látnák szívesen, a kedvezőbb társadalmi
integráció és a családközeli életforma érdekében.
Az önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítésére, átépítésére, az ellátási feltételek javítására 5,77 milliárd forint szerepel a pályázatban, itt az elnyerhető legkisebb támogatás 10 millió, a
legmagasabb 180 millió forint. A fogyatékos személyeknek
ellátást biztosító, újonnan létrehozandó lakóegységek lakóotthonaiban ötvennél többen nem élhetnek – e kikötés éppen
az érintettek érdekeit szolgálja. A pályázat e fejezetében 2011.
december 19–2012. február 13-a a benyújtási határidő.
A harmadik terület az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának
elősegítése, amelyre 1,54 milliárd forintot irányoztak elő.
A konstrukció 2013-ig mintegy 3500 hajléktalan személy
társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedését támogatja.
Főpályázóként csak hajléktalan ellátó szervezet folyamodhat, s csak olyan, amelyik 2009 januárja előtt alakult.
Az igényelhető támogatás minimum és maximum
összege: 10 millió, illetve 140 millió forint, a határidő viszonylag rövid, a szeptember 26-iki felhívást követő tizedik naptól 2011. október 31-éig lehetséges.
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AZÁNK

Lemondhatnak mentelmi
jogukról a képviselők
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Várhatóan októberben az Országgyűlés elé kerülhet a képviselők mentelmi jogának újraszabályozásáról
szóló törvényjavaslat – mondta el Rubovszky György, a parlament szakbizottságának
kereszténydemokrata
elnöke. Az eljárásjogi
módosítások között említette: törvényi szinten
rendeznék, hogy a szabálysértési eljárás bármely időszakában, bármely eljáró hivatalos
szerv előtt lemondhassanak az országgyűlési
képviselők mentelmi
jogukról.
Rubovszky György
az MTI-nek kifejtette: a
szakértők két hetet kaptak arra, hogy a bizottsági ülésen kért
változtatásokat átvezessék, s az átdolgozott anyagot elküldjék. Ezt követően
azt megkapják a bizottság tagjai, és a
testület három hét múlva tárgyal róla
ismét. Arra számít, hogy még októberben be tudják nyújtani a javaslatot az
Országgyűlésnek. Mint kiemelte: biztos
benne, hogy az új szabályozást még
idén el tudják fogadni.
A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta: a bizottsági gyakorlatnak
megfelelően eljárásjogi módosítások
várhatóak. Ezek között említette: törvényi szinten rendeznék, hogy a szabálysértési eljárás bármely időszakában,

bármely eljáró hivatalos szerv előtt lemondhassanak a képviselők mentelmi
jogukról. A büntetőügyeknél továbbra
is az Országgyűlés mondaná ki a végső
szót – hangsúlyozta.
Rubovszky György emellett azt is
szeretné, hogy a jövőben az országgyűlési képviselőknek kötelező legyen
a hatóságok előtt azonnal
felfedniük ilyen mivoltukat. Ha ezek után bármilyen intézkedés történik,
ami nem a tetten éréssel
kapcsolatos, akkor nagyon szigorúan kell fellépni az adott hatóság
ellen – emelte ki, megjegyezve: a jelenlegi szabályozás szerint sokszor
kerülnek a hatóságok
akaratlanul is olyan helyzetbe, hogy megsértik a
képviselők mentelmi jogát.
Rendezni kell a pótmagánváddal
kapcsolatos eljárást is.
Az összeférhetetlenség kérdéskörével kapcsolatban is rendezni kell
több dolgot – jelezte, hozzátéve: amikor a jelenlegi szabályozás megszületett, a magyar gazdasági élet
mintegy 90 százaléka állami vállalatokra épült, és az összeférhetetlenségi
szabályok is az állami vállalatokra vannak „kihegyezve”. Rubovszky
György szerint ugyanakkor ma már
minden állami tulajdonú gazdasági
szervezet gazdasági társasági formában működik.

Alaposak és eredményesek
voltak az egyeztetések
– Folytatás a 1. oldalról –
A kereszténydemokrata politikus
úgy érzi, hogy a javaslat a szakszervezetek érdekvédelmi szerepét nem
csonkítja meg,
súlyuk nem fog
csökkenni, pozíciójuk erősödött. A tervezet
pontosan leírja,
melyek azok a
jogszabályi helyek, amelyeknél a kollektív
szerződésben
el lehet térni.
Érdekvédelmi kérdésekben ugyanakkor még folynak a tárgyalások.
Harrach Péter kérdésre válaszolva
a szakszervezetek határozatlan időre,
többek között a munka törvénykönyve ellen hirdetett demonstrációjáról azt mondta, az a gyanú merült

fel benne, hogy az érdekvédők egy
„dühödt állapotot próbálnak meg levezetni”. Ez az állapot pedig a saját
tehetetlenségük miatt keletkezett.
Hozzáfűzte: nem érti, miért szerepel
a szakszervezetek követelései
között a munka
törvénykönyvével kapcsolatos
egyeztetés, hiszen ez megvalósult. Azt sem
érti, hogy miért
szerepel a korkedvezményes
nyugdíj
kérdése, és az a passzus, hogy negyvenéves, felnőtt és életerős férfiak nyugdíjba mehessenek, akkor amikor
Magyarország megújulásának a munkára kell épülnie. Az a cél, hogy a
dolgozni képes emberek dolgozzanak
– szögezte le Harrach Péter.

Etika nélkül nem
működik a gazdaság sem
A világban tapasztalható keresztényüldözésekkel foglalkozott napirend
előtti felszólalásában az Országgyűlés szeptember 20-i ülésén Stágel
Bence, a KDNP országgyűlési képviselője, az IKSZ elnöke. Mint elmondta, az atrocitások áldozatainak száma 2000 és 2010 között meghaladta az egymilliót, az utóbbi tíz évben átlagosan 270 keresztény
szenvedett vértanúságot minden 24 órában. Megdöbbentőnek értékelte
azt a tény, hogy tavaly a vallási hovatartozása miatt meggyilkolt emberek 70%-a keresztény volt.
FORRÁS: IKSZ.NET

„A keresztényellenes megnyilvánulások főként Afrikában, Ázsiában és az
arab országokban jellemzőek, ahol a
keresztények többnyire kisebbségben
élnek. Ám a modernkori keresztényüldözés minden földrészen létezik, különböző
formában és eltérő
eszközökkel” mondta,
majd hozzátette: „A keresztényellenes atrocitásokban már Európa is
érintett, 2010-ben csak
Spanyolországban több
mint húsz alkalommal
rongáltak meg, illetve
gyújtottak fel katolikus
templomokat baloldali,
anarchista csoportok.
2011. március 10-én mintegy hetven
diák rontott be az egyik madridi egyetem kápolnájába hangszóróba kiabálva
szidalmazták az egyházat és tanítását,
a pápát és a papokat. Az egyetemi lelkészt valamint a békésen imádkozó
fiatalokat kilökdösték, az oltárt pedig
meggyalázták.”
A kereszténydemokrata politikus kijelentette, hogy a keresztények leginkább azokban az országokban vannak
nehéz helyzetben, amelyekben az iszlám az uralkodó vallás. Ugyanakkor
hetvenhét olyan, iszlám, hindu, buddhista többségű ország, illetve kommunista diktatúra van a földön, ahol a
keresztények vallásgyakorlását korlátozzák, tiltják, vagy éppen erőszakos támadások érik őket. „Ezeknek az
államoknak a jelentős része nagymértékű humanitárius segélyben részesül a
nemzetközi szervezetektől és a fejlett
demokráciában élő államoktól, holott
mindennapos a vallásgyakorlás korlátozása, tiltása, a keresztény templomok
felgyújtása, hitüket megvallók bebörtönzése, elrablása, vagy éppen meggyilkolása” – emelte ki Stágel Bence.
Az IKSZ elnöke elmondta, hogy a
keresztényüldözés a kereszténység első
évszázadai óta létezik, de a gyilkosságok és egyéb megtorlások ilyen mértékű előfordulására még soha nem volt
példa a világtörténelemben. „Mi, magyarok történelmünk során már megtapasztalhattuk a keresztényellenes, idegen hatalmak, birodalmak jellemrajzát,
ezért különös felelősségünk van abban,

hogy az ilyen veszélyekre időben felhívjuk nemcsak a hazai közvélemény,
hanem – akár a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokon keresztül – a világ
döntéshozóinak figyelmét. Európa döntéshozóinak kiemelt felelőssége a nyugati, keresztény gyökerű civilizáció
értékei melletti határozott
és bátor kiállás.”
Bíztató tényként értékelte, hogy az Európai
Parlament nemrégiben
nagy többséggel elfogadta a keresztények és a
vallásszabadság védelmével kapcsolatban benyújtott indítványt. A határozatot, amelyet az Európai Parlament összes
pártja ellátott kézjegyével, az Egyiptomban,
Irakban és Nigériában történt keresztények elleni támadásokat követően nyújtották be a parlament elé. „A keresztények ellen most különösen nagymértékben fellángoló erőszakhoz sajnálatos módon az is hozzájárul, hogy a
nyugati világ egyre inkább saját gazdasági-kereskedelmi érdekeivel törődik, és az emberi jogok kérdését, ezen
belül a vallásszabadságot nem tartja
annyira fontosnak. Korábban a Nyugat
nagyobb hangsúlyt fektetett ezekre a
kérdésekre, ma azonban inkább a kereskedelmi megállapodások vannak
előtérben. Földrészünknek azonban
nem szabadna elfeledkeznie arról,
hogy etika nélkül nem működnek a
kereskedelmi megállapodások sem”
– hívta fel a figyelmet a kereszténydemokrata politikus.
Véleménye szerint a közvélemény
tájékoztatása mellett a szolidaritásunk
kifejezésével is tehetünk az üldözött keresztényekért: követeljük a vallásszabadságot országaik számára; segítünk
nekik, hogy hazájukban maradhassanak; küzdünk azért, hogy ugyanolyan
elbánásban részesüljenek, mint a többséget alkotó honfitársaik.
„Ezen túlmenően a diplomáciai és
gazdasági kapcsolatokon keresztül is
törekedjen a magyar kormány arra,
hogy a maga eszközeivel felhívja a figyelmet a keresztényüldözés világméretű problémájára és egyúttal védje a
vallásszabadság és a vallásgyakorlás
alapvető jogát” – zárta napirend előtti
felszólalását Stágel Bence.
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Kossuth-napok Cegléden
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Három napos ünnepségsorozattal
emlékezett Cegléd az 1848-as szabadságharcra. Kossuth Lajos alföldi
toborzókörútjának első állomása volt
163 évvel ezelőtt Cegléd. Az emlékezetes eseményt egy színművész,
Pindroch Csaba elevenítette fel, aki a
város diáksága előtt mondta el a toborzó beszédet.

A kulturális rendezvényt megannyi
hagyományőrző program, kézműves
vásár, koncert, gyermekprogram színesítette. A Kossuth-napok keretében a
Városháza dísztermében ünnepi képviselő-testületi ülés és honosítási ünnepség zajlott: Földi László, a KDNP
országgyűlési képviselője, a ceglédi
polgármester köszöntője után Wetzel
Tamás, az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével kapcsolatos felada-

11

Óbudai Olimpia

tok ellátásáért felelős miniszteri biztos
mondott beszédet, emlékezve az 1848as eseményekre. Őt Mezei János, a
testvérvárosi Gyergyószentmiklós polgármestere követte a szószéken, beszéde végén Isten áldását kérve a
magyarokra. Ezt követően közel ötven
Gyergyószentmiklósi és Sepsiszentgyörgyi honosítást kérő tette le ünnepélyes keretek közt az állampolgársági
esküt és kapott magyar okmányokat.
FORRÁS: KDNP.HU

Szükség van olyan lépésekre, amelyek
megerősítik nemzeti érzéseinket
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A pákozd-sukorói csata napja a születendő magyar honvédség napja is,
amely akkor esett át a tűzkeresztségén – jelentette ki a 163 évvel
ezelőtti eseményekre emlékező
ünnepségen szeptember 25-én
Simicskó István, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke,
aki emlékeztetett arra, hogy „a
pákozdi hősöké volt az első
fegyveres ellenállás a magyar
honvédség részéről, amely sikerrel járt, s amely példaértékű a mai kor katonái
számára”.
A pákozdi Katonai Emlékparkban
megtartott rendezvény fővédnöke az
Árvai János katonaszobrász által alkotott és most leleplezett, Móga János

hadvezért ábrázoló szobor avatóünnepségén kifejtette, 1848 a nemzet öntudatra ébredésének forradalma, a
nemzet születésének aktusa volt.
Simicskó István emlékeztetett arra,

hogy „a pákozdi hősöké volt az első
fegyveres ellenállás a magyar honvédség részéről, amely sikerrel járt, s
amely példaértékű a mai kor katonái

számára”. Hozzátette: az emlékezés
erősíti bennünk az összetartozás érzését, a nemzeti együttérzést, amelyre
ma is szükség van. Kiemelte, hadat
üzentünk a mai kor kihívásainak,
hadat üzentünk adósságainknak. Az államtitkár szerint, ezt
a „csatát” nem csak pénzügyi,
hanem lelki értelemben is
meg kell vívni. Hangsúlyozta,
a haza védelme nemzeti ügy
volt 1848-49-ben, és annak
kell lennie ma is.
Nem kell hozzá forradalom, békeidőben is leselkedik veszély Magyarországra.
Nemcsak természeti katasztrófákkal kell szembenéznünk,
hanem a globalizációval is.
Ezért aztán szükség van olyan lépésekre, amelyek nemzeti érzéseinket
megerősítik, amelyek kultúránkat
óvják – jelentette ki Simicskó István.

Olimpiát rendeznek Óbudán. A
sportesemény-sorozaton öt sportágban
mérettethetik meg magukat a részt
vevők 2012 májusáig. Akik legalább
négy eseményen részt vesznek, megnyerhetik a fődíjat is, egy két személyre
szóló utazást, szállást és belépőt az
Olimpiára.
Az esemény fővédnöke Gyurta Dániel, aki a londoni Olimpiára való felkészülése mellett is szívesen vállalta a
felkérést. Az Óbudai Olimpia különlegessége az, hogy a sporton kívül sok
más ingyenes szolgáltatást nyújt. Az
odalátogatók ingyenes egészségügyi
vizsgálatokon vehetnek részt. Az eseménysorozat minden egyes állomásán
a Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági céllal ruhákat és játékokat gyűjt a
rászorulóknak, valamint egy mozgóurna is felbukkan majd, amelybe
pénzadományokat várnak a szervezők,
hogy speciális sporteszközöket vásárolhassak a III. kerületi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek, ahol értelmileg akadályozott, valamint autista gyermekek
nevelését végzik.

Kereszténydemokrata életművek elismerése
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Schmitt Pál köztársasági
elnök a március 15-ei nemzeti ünnep
alkalmából a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjét adományozta dr. Rumszauer János erdőmérnöknek, a Kereszténydemokrata
Néppárt Somogy megyei választmánya örökös, tiszteletbeli elnökének,
amelyet a kitüntetett Navracsics
Tibor közigazgatási- és igazságügyi
minisztertől vehetett át.
Rumszauer János, a KDNP Somogy
megyei választmányának örökös, tiszteletbeli elnöke múlhatatlan érdemeket
szerzett a párt helyi munkájának irányításában, a nehéz éveket követő újjászervezésében. 1990-től kezdve ragaszkodott a barankovicsi alapelvekhez. 1994-ben megválasztott megyei
elnökként rendbe tette a párt helyi
ügyeit, huszonhét alapszervezetet állított talpra. A Giczy-korszak rombolása,

a személyét érő meghurcoltatások, megyei elnöki pozíciójából való törvénytelen elmozdítása sem tántorították el a
„somogyországi” kereszténydemokrácia fegyelmezett szolgálatától. 1997 és
2002 között a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség keretei között mentette át a KDNP értékeit. Az általa
összefogott rendezvények azt üzenték
a kereszténydemokratáknak, a somogyiaknak, hogy az egyház társadalmi
tanítása, az előttünk járó hiteles kereszténydemokrata politikusok öröksége
nem veszett kárba, üzenetük ma is érvényes. 2002-től megkezdte társaival a
párt újjászervezését. A KDNP és az
MKDSZ helyi szervezetei a mögöttünk
hagyott két évtizedben bizonyították,
nemzetünkkel – azon belül szűkebb hazájukkal, Somoggyal – szemben felelősséggel viseltetnek. Rumszauer János
személyes életpéldával is üzen a fiataloknak: hitelesen kell élni, hűségesen
kell szolgálni a közösséget. Családi
életével is bizonyított: papot, orvost,
mérnököt adott a jövőnek.

Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Schmitt Pál köztársasági
elnök az augusztus 20-ai nemzeti
ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét
adományozta Kováts Istvánnak, a
Kereszténydemokrata Néppárt Zala
megyei szervezete tiszteletbeli elnökének, amelyet a kitüntetett Navracsics Tibor közigazgatási- és igazságügyi minisztertől vehetett át.
Kováts István, a KDNP Zala megyei
szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke tevékeny formálója volt a kereszténydemokrácia biztos hátországának
számító megye keresztény közéletének.
Családjából hozta a föld szeretetét, a
dolgos hétköznapok verejtékének értékét. Erős szálakkal kötődik a kereszténydemokráciához, édesapja 1947 és
1949 között a Demokrata Néppárt alelnöke és országgyűlési képviselője volt.
A Kereszténydemokrata Néppárthoz
1990-ben csatlakozott és még ebben az
évben a párt Zala megyei elnökévé vá-

lasztották. Nagy szerepe volt abban,
hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
1990-ben és 1994-ben önállóan bejutott az Országgyűlésbe. 1997-ben
mondvacsinált indokok miatt a Giczyféle vezetés kizárta a párt soraiból, de a
politikától nem tudta elszakítani, irányításával alakult meg a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megyei
szervezete. 2002-ben helyreállították
KDNP párttagságát és ismét a megyei
választmány elnöke lett. Ebbéli tisztségét tavaly november 12-ig töltötte be,
ezt követően már nem vállalt további
jelöltséget. Érdemei elismeréseként a
megyei választmány örökös tiszteletbeli megyei elnöknek választotta és az
Országos Választmánynak továbbra is
tagja maradt. Életműve tanítja a fiatalabb generációkat. A párt programjának
valóra váltásában végzett munkája mellett hivatásának, az agronómiának is
avatott művelője volt. Mindezek mellett még magánéletével is példát adott,
hiszen családjában négy gyermeket indított el az élet útján.
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Énekkel Európáért
FORRÁS: KDNP.HU

A székelyföldi száznegyven fős
szentegyházi Gyermekfilharmónia valamint magyarországi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai
kortársaik „Gyermekhangok Európáért” címmel több
európai városban
léptek fel egy koncertkörút keretében.
A szeptember
14-24-e között zajló
koncertsorozat célja
az európai értékeket
is megjelenítő, határokon átívelő magyar összetartozás hirdetése és az egységes magyar kulturális

nemzet szolgálata. Az előadássorozat
szeptember 14-én az Országház lépcsőjén adott koncerttel kezdődött, amelyen jelen volt Kövér László, az
Országgyűlés elnöke és Schmitt Pál, a
Magyar Köztársaság elnöke, az esemény védnöke is.
A gyerekek felléptek Brüsszelben,
az Európai Parlamentben, Bécsben,
a Stephansdomban
és Pozsonyban, a
Szent Márton Dómban, ahol a köszöntőt Latorcai János,
az Országgyűlés kereszténydemokrata
alelnöke mondta.

Csíki képzőművészek vándorkiállítása
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Csíki képzőművészek alkotásait felvonultató tárlat nyílt szeptember 6-án Új
művészeti törekvések Csíkban címmel
a Vármegye Galériában Budapesten. Az
október 14-ig látogatható kiállításon
Balla Tibor, Bara Barnabás, Botár
László, Gergely Zoltán, Keresztes
Györgyi, Nagy Ödön, Szabó Árpád,
Turcza László, Váncsa Mónika és Xantus Géza műveit tekintheti meg a közönség. A kiállítást Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke nyitotta meg.

Idén Nagy Ödön kisplasztikákkal
mutatkozik be, melyek egyebek mellett
a tanítót és a prófétát mintázzák. Gergely
Zoltán bronzszobrai az „egyéni feldolgozásban” a kutat jelenítik meg. Balla
Tibor a festmények mellett kerámia faliképeket állít ki, Xantus Géza pedig egyházi témákat dolgoz fel műveiben –
mondta el Kulcsár Edit galériavezető.
A negyvennégy művet bemutató
„sokszínű és sokoldalú” kiállítás a modern irányzatot képviseli, a művek témájában a „gondolkodás és a gondolat”
központi szerepet játszik – fogalmazott
Kulcsár Edit.

Visszakerült az angyalos címer
FORRÁS: KDNP.HU, CEGLEDINFO.HU

Visszaállították a trianoni békediktátum után levert angyalos magyar címert az 1914-ben még Magyar Királyi
Gimnáziumnak épült gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnázium homlokzatára. A Varga Gábor
szobrászművész készítette dombormű Cegléd
testvérváros polgármesterének, Földi Lászlónak
a személyes ajándéka.
Közel száz év után kerülhetett sor az eseményre, amelyről a
Duna Televízió és az MR1 Kossuth
Rádió is beszámolt.
Az elmúlt években kívül-belül megújult, restaurált, eredeti szépségében
visszaállított tanintézmény homlokzatán sokáig egy üres téglalap alakú falfelület jelezte, hogy innen valami
hiányzik. Szeptember 4-től azonban
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igazi pompájában díszeleg a gimnázium. Helyére került az utolsó hiányzó
díszítőelem. Az iskolára visszahelyezték a magyar koronás címert.
„A két angyal őrizze a szíveteket,
őrizzen meg benneteket a szülőföldeteken, a korona pedig tartsa
meg egyben a Kárpát-medence magyarságát” –
hangsúlyozta Földi László,
Cegléd polgármestere kifejtve, noha nem a vidék
szülötte, mindig úgy jön
Gyergyószentmiklósra,
mintha hazajönne.
A avatási ünnepségén jelen volt
Kövér László, az Országgyűlés elnöke
is. „Ez a címer arra figyelmeztet, hogy
ebben az iskolában magyar nyelven
magyar kultúrát tanítanak” – mondta,
hozzátéve: a címer mindannyiunk
öröksége, amire büszkének kell lennünk, hiszen összetartozásunk jelképe.

Elhunyt Makovecz Imre
Életének 76. évében szeptember 27-én elhunyt Makovecz Imre, a magyar organikus építészet egyik legismertebb és legnagyobb képviselője,
a Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös elnöke.
Makovecz Imre
1935. november
20-án Budapesten
született, de élete
első tíz évében sok
időt töltött apja szülőfalujában, a zalai
Nagy kapornakon,
itt ismerte meg a
paraszti életforma
ritmusát, ízeit, mértékeit, rítusait.
Huszonegy éves volt az 1956-os forradalom idején, amely életének
meghatározó élményévé vált. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1959ben építészmérnöki, majd 1962-ben
az Iparművészeti Főiskolán építőművészi diplomát szerzett. 1959-től
állami tervezővállalatoknál dolgozott. 1977 és 1981 között a Pilisi
Parkerdő Gazdaság főépítésze volt,
majd 1981-ben a Makona Tervező
Kisszövetkezet (1991-től Makona
Kft.) vezetője lett, a céget 2010 elején kényszerült bezárni.
Első figyelemreméltó munkája a
paksi templom, országos hírnevet
hozott számára. Hasonlóan turistalátványosság és stílusának karakteres hordozója a siófoki evangélikus
templom, míg a Farkasréti temető
ravatalozójának belső tere egy emberi mellkast modellez. Több mint
tíz évig dolgozott a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem középkori hangulatot keltő piliscsabai épületegyüttesén, jellegzetes stílusjegyeit
hordozza újabb munkái közül a
makói Hagymaház és az egri
uszoda. Talán legismertebb műve az
1992-es sevillai világkiállításra tervezett magyar pavilon.
Makovecz Imre száznál több különböző funkciójú, jellegzetes épületet alkotott.
1987-től tanára volt a Nemzetközi Építészeti Akadémiának, 1992ben az akkor megalakult Magyar
Művészeti Akadémia elnökévé választották, tanított a Budapesti
Műszaki Egyetemen és az Iparművészeti Főiskolán.
Munkássága
elismeréseként
1969-ben a legrangosabb építőművészeti szakmai díjjal, az Ybl-díjjal,
1990-ben Kossuth-díjjal, 1996-ban
Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.
2001-ben megkapta a Corvin-láncot, 2003-ban a Prima Primissima
díjat. 2008-ban Teleki Pál-érdemérmet kapott, 2009-ben Főépítészi
Életműdíjjal tüntették ki. 2010-ben

Zala megye, 2011 júniusában Budapest díszpolgárává választották.
2011. szeptember 10én átvette a Szent István-díjat az esztergomi
Vármúzeum Koronatermében.

A Kereszténydemokrata Néppárt részvétnyilvánítása:
Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy Makovecz Imre
korszakalkotó jelentőségű, nemzetközileg is elismert építész életének 76. esztendejében elhunyt.
Személyében a kulturális nemzetegyesítésért fáradhatatlanul tevékenykedő művészt gyászolunk.
Bízunk benne, hogy egyedi építészeti stílusa, művészi hitvallása tanítványai és az általa alapított
Magyar Művészeti Akadémia tevékenységében él tovább. A templomaival híressé vált alkotó az utóbbi
időben az országépítés más formáját is elénk állította a kolontári katasztrófa utáni helyreállításban
végzett munkájával. Nemzeti elköteleződésével, megalkuvást nem
tűrő személyiségével példát mutatott mindannyiunknak.

A Fidesz mély megrendüléssel
értesült róla, hogy Magyarország
egyik legkiemelkedőbb építésze,
Makovecz Imre életének 76. évében
elhunyt – közölte a kormánypárt az
MTI-vel. A Kossuth-díjas építész
életműve azt bizonyítja, hogy menynyi fér bele egy ember életébe,
mennyi mindent megtehetünk egymásért, a nemzetért.

Schmitt Pál közleményében úgy
fogalmaz: Makovecz Imre tudta,
hogy a magyar egy jobb sorsra érdemes, alkotó nép, amelynek nem csak
múltja van. Hitte, követelte és építette a jövőt hatalmas lelkével, minden idegszálával, utolsó erejével.

A Financial Times méltatta Makovecz Imrét. Edwin Heathcote, a
neves brit építőmérnök és építészeti szakíró a napilap internetes
kiadásában megjelent írásában
megállapítja: az életének 76. évében elhunyt Makovecz Imre a XX.
század „egyik legfigyelemreméltóbb és legmélyebben politikus
építőművésze volt”.
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