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A kormánytöbbség
jól teljesített
FORRÁS: KDNP.HU

A kormánytöbbség három nagy kihívásnak tett eleget – mondta Harrach
Péter, a KDNP frakcióvezetője napirend
előtti felszólalásában december 30-án. A
kereszténydemokrata politikus ezek
közé sorolta, hogy a törvényhozási munkával keretet adtak Magyarország megújításához. Mint mondta, ez sok munkát
és nagy tempót igényelt, de sikeresen
végrehajtották. Kiemelte még, hogy
eredményesen kezdtek hozzá az államadósság és a költségvetési hiány csökkentéséhez, illetve devizahiteleseket
segítő munkájuk révén „megnyíltak a
pénzes ládák és azok kaptak belőle, akik
a leginkább rászorultak”.
A frakcióvezető a harmadik kihívásként az ellenzék parlamenti viselkedését
említette, szerinte ugyanis provokatív
cselekményeik alkalmasak voltak Magyarország lejáratására. Harrach Péter
szerint az LMP az MSZP-vel összefogva
demokráciaellenes cselekményeket hajt
végre a demokrácia védelmére hivatkozva.

A KDNP megoldást
kínál a közműtartozás
kezelésére

A magzatok védelmét
szolgáló aláírásgyűjtési
akció indul

Átláthatóbbá
válik a civil szféra

A fiatalok nevelése
az igazságosságra
és a békére

A civil szervezetek a működésükhöz szükséges szabályokat számtalan különböző jogszabályban találhatták meg, működési környezetüket egyszerre jellemezte a túlszabályozottság, az átláthatatlanság és a magas adminisztrációs
teher – mondja Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára, aki reméli, az új civil törvény elfogadásával a civil szektor minőségi átalakulása megy
végbe, ami a társadalom számára hasznos tevékenységek javulásával jár majd.

A Szentatya hagyományosan üzenetet küld a híveknek és a jóakaratú
embernek január 1-jén a béke világnapja alkalmából. A 2012-es dokumentumban XVI. Benedek a fiatalok
igazságosságra és békére nevelését
helyezi középpontba. A pápa arra
szólít fel bennünket, hogy bizalommal nézzünk a 2012-es év elébe,
annak ellenére, hogy az elmúlt évben
növekedett a válság miatt érzett kudarcélmény, amely továbbra is sújtja
a társadalmat, a munka és a gazdasági élet világát.

FORRÁS: KDNP.HU

– December 5-én az Országgyűlés
elfogadta a civil szervezetek életét
alapvetően befolyásoló új civil törvényt. Miért volt szükség a törvény
megalkotására?
E törvény megalkotásáig a civil
szervezetekre vonatkozó szabályozást
az átláthatatlanság és a nehezen alkalmazhatóság jellemezte. Mindez főként
annak volt köszönhető, hogy egy civil
szervezet a működéséhez szükséges
szabályokat számtalan különböző jogszabályban találhatta meg. A szervezetek működési környezetét egyszerre

jellemezte a túlszabályozottság, az átláthatatlanság, a nehezen értelmezhetőség, a magas adminisztrációs teher,
valamint a duplikált adatszolgáltatások, az összhang nélküli nyilvántartások, a bonyolult, soklépcsős pályázati
eljárások. Mindez azt eredményezte,
hogy elégedetlen volt mindenki: állam,
civil szervezet, állampolgár. Az átláthatatlan szabályozás sok esetben átláthatatlan szervezeti működést eredményezett, a szektor tényleges teljesítményét mérhetővé tevő, megbízható adatok
hiánya pedig erősítette a bizalmatlanságot az együttműködő partnerek között.
– Folytatás a 9. oldalon –

Következetesen
az értékek védelmében
A Kereszténydemokrata Néppárt
Országos Választmánya december 10én tartotta ülését. A tanácskozáson
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnökhelyettes mondott politikai értékelő
beszédet, illetve vázolta az országos
választmány előtt a kormányzati terveket, valamint a párt előtt álló feladatokat. Az ülésen Semjén Zsolt és
Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány elnöke átadta a
Barankovics-emlékérmeket, amellyel
azokat ismerik el, akik Magyarország
fejlődésének előmozdításáért, a keresztény szellemiség és a kereszténydemokrácia megerősítésért kiemelkedő
munkát végeztek. Idén Navracsics
Tibor, Surján László, Bogárdi Szabó
István és Kis-Rigó László vehette át
az emlékérmet.
– Részletek a 3-5. oldalon –

A társadalom
alapja
az összefogás

FORRÁS: MAGYAR KURÍR,
VATIKÁNI RÁDIÓ

A válság gyökerei mindenekelőtt kulturális és antropológiai jellegűek. Úgy
tűnik, hogy sötétség szállt le világunkra,
amely nem teszi lehetővé, hogy megpillantsuk a nap fényét. A pápa különösen a
fiatalokhoz fordul, meggyőződve arról,
hogy lelkesedésükkel új reményt nyújthatnak a világnak. Fontos, hogy a társadalom minden tagja megfelelő figyelemmel válaszoljon elvárásaikra. Az
egyház reménnyel tekint a fiatalokra és
bízik bennük, arra bátorítja őket, hogy
keressék az igazságot és védelmezzék a
közjót – írja üzenetében XVI. Benedek.
A Szentatya az oktatás felelőseit arra
emlékezteti, hogy ma sokkal inkább,
mint valaha szükség van hiteles tanúságtevőkre, akiknek szerepe nem korlátozódik pusztán szabályok és ismeretek
átadására. A pápa arra buzdítja a szülőket, hogy ne csüggedjenek a nehézségek
láttán: olyan világban élünk, amelyben a
családokat és magát az életet szüntelen
veszélyek fenyegetik, sőt olykor felbomlasztják, elpusztítják.
– Folytatás a 11. oldalon –
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Civil szervezetek
a közép-európai megbékélésért
Öt ország civil szervezeteinek és egyesületeinek képviselőit látta vendégül a
december 12-vel kezdődő héten Strasbourgban Surján László kereszténydemokrata EP-képviselő. A Szerbiából, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából és Magyarországról érkezett civilek egy többnapos nemzetközi konferencián vettek részt, melyen Közép-Európa népeinek mindennapjairól osztották meg véleményüket. A delegáció hallgatóként és előadóként is részt vett
az EP frakcióközi Kisebbségügyi Munkacsoportjának ülésén.
FORRÁS: KDNP.HU

„Nem reális a média által közvetített, többségében negatív kép a többség
és kisebbség együttéléséről. Igenis vannak pozitív példák, sikeres együttműködések” – derült ki a
Nemzetek közötti együttélés pozitív aspektusai –
a többségi nemzet szemszögéből címmel megtartott európai parlamenti
nyilvános vitán.
Reimer Böge német
néppárti EP-képviselő a
Schleswig-Holstein régióban, a dán-német határ
mentén élő népek együttélését; Mario
Mauro olasz néppárti delegációvezető
pedig a példaértékű dél-tiroli modellt
mutatta be a hallgatóságnak. Mindkét
képviselő a többségi nemzet tagjaként
hangsúlyozta: „A békés együttélés
őszinte, mindennapi igyekezetet kíván.
Demokráciánk alapja a jó kisebbségvédelmi politika, de a nyújtott kiváltságokkal egyéni célok helyett valóban a
közösség érdekeit kell szolgálni”.
A nemzetközi delegáció hallgatóként és előadóként is részt vett az EP
frakcióközi Kisebbségügyi Munkacsoportjának ülésén. Ana Patarcic, a szer-

biai Fokus Alapítvány képviselője több,
általuk vezetett ifjúsági programot ismertetett, melyekkel az intézmény az
Észak-Vajdaságban élő magyar, szerb
és horvát fiatalokat fogja össze. Galó
László és Martin Horansky a szlovákiai
magyar és szlovák egyetemisták közös programjairól, együttéléséről beszélt,
valamint annak a veszélyéről, hogy a nagypolitika konfliktusai miként
szivárognak le a közemberig. Henkel Beatrix a
kárpátaljai helyzetet mutatta be a résztvevőknek;
Alina State és Zsigmond
József pedig a romániai ifjúság mindennapjairól, a román-magyar diákok
közös programjairól számolt be.
A négynapos látogatás záró rendezvényeként a Kárpát-medencében élő
népek együttélésének kihívásairól, nehézségeiről, valamint a Charta XXI
Mozgalom szerepéről és lehetőségeiről
tanácskoztak a civilek a németországi
Offenburgban. A Surján László által
életre hívott Charta XXI Mozgalom
civil összefogásra buzdít; emberek közötti hidak építését szorgalmazza, és
célja kiemelni az együttélés kérdését a
politika örvényeiből.

Könyvtárat neveznének el
Havelről a kereszténydemokraták

A központosítás nem
a minőség javítása önmagában
FORRÁS: KD.DK

A központosítás nem a minőség javítása önmagában – mondja december
22-én Aaron Henning, a dán fiatal kereszténydemokraták alelnöke. Véleménye szerint ez egyaránt
érvényes akkor is, ha az
állam veszi át a helyi önkormányzatok, iskolák
vagy egyének feladatait,
és akkor is, amikor a döntéseket az Európai Unió,
illetve más nemzetközi
szervezetek hozzák. Lehetnek persze jó okok bizonyos döntéseket a
magasabb közigazgatási
szinten meghozni; utópisztikus dolog
mondjuk azt hinni, hogy az egyes országok minden problémájukat képesek
egyedül megoldani, mint például a
rendkívüli szegénységet a harmadik világban.
Henning szerint a monetáris politika
nem ilyen példa. A pénzügyi válság
megelőzését leghatékonyabban az

egyes országokban és az egyes közösségekben lehet megvalósítani. A különbség az olasz, a lengyel és a dán
jóléti rendszer, adórendszer és fogyasztói mentalitás között olyan méretű,
hogy az „egy méret mindenkinek” receptje nem több utópiánál. Az eurórégió utóbbi
időben látott instabilitása
ezt példázza.
A közös monetáris
politika a válság néhány
hatását képes lett volna
ellensúlyozni, hátránya
viszont, hogy ugyanazon
keretbe préseli mondjuk
Dániát és Belgiumot.
Aaron Henning véleménye szerint a történelem azt mutatja,
hogy a stabilitási követelményekről
szóló megállapodásokat a nagy országok, mint Németország és Franciaország gyorsan felülírják, és baj jár a
nyomukba. Feltételezni, hogy egy új
megállapodás, amely még csak nem is
egyhangú, így jobb eredményt hozhat,
nem más, mint naivság.

Fekete és véres karácsony Nigériában
Világszerte megdöbbentést keltett az a terrorsorozat, amit december 25-én
a Boko Haram nevű radikális iszlám szekta tagjai követtek el Nigériában.
Három templom és több keresztény intézmény ellen hajtottak végre támadást, melynek során több mint negyven személy vesztette életét.
FORRÁS: KDNP.HU – DR. BÉKEFY LAJOS,
IDEA.DE, VATICAN.INSIDERLASTAMPA.IT,
CHRISTIANPOST.COM, EVANGELISCH.DE

A nigériai főváros katolikus Szent
Teréz templomában a karácsonyi mise
alatt robbant fel egy szerkezet, ami harmincöt hívő életét oltotta ki és sokakat

miféle vallással nem lehet igazolni” –
hangsúlyozza a német kormánynyilatkozat és a német szövetségi elnök,
Christian Wulff részvéttávirata, amelyet
a nigériai elnöknek, Goodluck Jonathannak küldött.
Cristopher Jataudarde atya, a Szent

megsebesített. A misén közel ezer keresztény vett részt, az áldozatok és a sérültek száma növekszik. Ezen kívül
támadás érte a közép-nigériai város, Jos
és az észak-keleti Gadaka város templomát is. A Vatikán azonnal elítélte a támadást. A sajtónyilatkozat rámutat: a
borzalmak következményei a vak és
abszurd gyűlöletnek, ami semmiféle
emberi életet nem tart tiszteletben. Ban
Ki Moon ENSZ-főtitkár követelte, vessenek véget Nigériában a vallási motívumú erőszaknak. A német kormány is
azonnal elitélően nyilatkozott a történtekről. „Az ilyen durva erőszakot sem-

Teréz templom lelkésze elmondta:
akkor történt a brutális robbanás, amikor a vasárnapi misén éppen a hagyományos fehér port osztották ki a hívek
között. Többen már kimentek a templomból, amikor az esemény történt.
Voltak, akiknek a testét feltépték
a repeszek. Az egyik áldozat még odakiáltotta a lelkésznek: „Atyám, imádkozzon értem, nem akarok életben
maradni”. A helyszínen a halottakkal
együtt összesen ötvenkét sérültje, áldozata volt a robbanásnak. A merényletet
követően a hívők visszamentek a templomba, s rögtön imádságba kezdtek.

Paul Bělobrádek, a cseh Kereszténydemokrata Unió (KDU-CSL) elnöke tárgyalni akar Hradec Kralove képviselőivel, hogy a nemrég elhunyt cseh elnökről, Václav Havelről nevezzék el az új városi könyvtárat. A
kereszténydemokraták elnöke január 2-án hangsúlyozta, azért fontos, hogy
Hradec Kralove méltón emlékezzék Havelre, mert az egykori elnöknek szoros volt a kapcsolata a várossal és a régióval.
FORRÁS: KDU.CZ

Bělobrádek elmondta, hogy a Hradec Kralove régióban nagyra értékelik
Václav Havel elnök személyiségét, aki nemcsak
a demokrácia lehetőségének megszerzésében
vállalt nagy szerepet, de
sokat tett a demokrácia
kultúrájának meggyökeresedéséért is, és erősen
hitt abban, hogy ez a
változás sikeres is lesz.
„A nemzetnek szüksége
van pozitív példákra, meg kell tanulnia
ezeket, s közöttük minden bizonnyal ott

szerepel Václav Havel is” – jelentette ki
Paul Bělobrádek.
A KDU-CSL képviselői többször
kijelentették korábban, támogatni fogják az állampolgárok
erőfeszítéseit, hogy a
Cseh Köztársaság kifejezze tisztelgését elnöke, Václav Havel
előtt épületek és utcák
átnevezésével.
Václav Havel, a
rendszerváltozás utáni
Csehszlovákia, majd
Csehország első elnöke
hosszú betegség után hunyt el december 18-án, 76 évesen Prágában.

AZÁNK

3

Következetesen az értékek védelmében
FORRÁS:A.B.

A kereszténység olyan biztos
iránytű, ami mindig, minden nehéz
helyzetben megmutatja a helyes utat
– mondta Latorcai János, az Ország-

gyűlés kereszténydemokrata alelnöke,
a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának elnöke a testület december 10-én tartott gyűlését
megnyitó beszédében.
A politikai évet értékelve elmondta, hogy 2010-ben összesen 43
törvényt és 110 törvénymódosító javaslatot fogadott el az Országgyűlés,
2011. december hatodikáig törvényekben ennek a duplájáról döntött a
Tisztelt Ház, míg a módosítások
száma 94 volt. Felhívta a résztvevők
figyelmét arra, hogy az év végéig még
számos törvény vár elfogadásra,
elsősorban olyanok, amelyek az alaptörvényhez kapcsolódnak, az új alkotmány bázisai lesznek. „Egy olyan
politikai, gazdasági, pénzügyi rend
megalapozása áll előttünk, amely az
Európai Unió elvárásainak is megfelel” – mondta Latorcai János, hozzátéve: „A gyors tempó természetesen
indokolt, de magában hordozza a hibázás lehetőségét. Ezt éppen úgy, ahogyan eddig, továbbra is szem előtt kell
tartani, és szükség esetén erre valamennyi képviselőtárs figyelmét fel
kell hívni.” Az országos választmány
elnöke kijelentette, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt a munka
során, a vitákban mindig tudta,
meddig hátrálhat, és üdvösségi kérdésekben, a párt alapértékeinek az érvényesítésében és védelmében a frakció
mindig következetes maradt, szem
előtt tartva, mennyire fontos az óvatosság, hiszen a szövetséget felszámolni, veszélyeztetni történelmi bűn
volna. Latorcai János beszédének
végén elmondta: „Minden tekintetben
a várakozás időszakát éljük. A karácsony örömét, a megváltó eljövetelét
Keresztelő Szent János készítette elő
bűnbánatot, önvizsgálatot hirdetve.
Vajon hozzánk magyar kereszténydemokrata politikusokhoz miként
szólna? Miként viselkedjünk a hétköznapok szorításában ezekben a
nehéz időkben, a felfokozott várakozási helyzetben? Legyetek kitartóak,
becsületesek és igazságszeretők hitetekben, vallásotokban, szakmátokban,

és mindezekért akarjatok is tenni és
tegyetek.”
A FELÜLRŐL JÖVŐ BÖLCSESSÉG
Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke Isten áldását kérte a választmányra, az ülés
napján megszületett döntésekre, határozatokra. Jakab apostol gondolatát
idézte, amely szerint a felülről jövő
bölcsesség tiszta, békeszerető, méltányos, jó gyümölcsökkel teljes, szemben a földi, emberi bölcsességgel,
amelyik gyakran képmutató, irigy és
civakodó. A püspök arra intette a
résztvevőket, hogy a sokszor nehéz,
indulatoktól sem mentes munka során
emlékezzenek az igére, és ne feledjék

barátok között. A püspök szerint a politikusoknak a szolidaritás eme köreit
igyekezniük kell kiterjeszteni az egész
társadalomra.
NEM KELL ÚJ PROGRAM,
A RÉGIT KELL IDŐSZERŰVÉ TENNI

Navracsics Tibor Közigazgatási és
Igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes a Barankovics emlékérem átvételét követő beszédében
hangsúlyozta, hogy a kitüntető megtiszteltetés nem pusztán az ő személyének szól, sokkal inkább annak a
kapcsolatnak, szellemi közösségnek,
együttműködésnek, amelyik soha nem
látott történelmi győzelmet aratott
felemelni tekintetüket az égre, és
igyekezzenek az Istentől elfordult magyarságot is visszavezetni az Úrhoz.
„Amíg nem leszünk képesek felé fordulni, felemelni a tekintetünket, addig
csak kommersz karácsonyunk lesz,
addig emberi, földi bölcsességünk lesz
csupán, amellyel nem lehet megteremteni országunk békéjét” – mondta
Bogárdi Szabó István, aki a nehéz feladatokhoz kívánt kitartást, erőt a kereszténydemokrata politikusoknak és
minden felelős közéleti embernek.
TEVÉKENY SZOLIDARITÁS
A szolidaritás fontosságára hívta
fel az egybegyűltek figyelmét KissRigó László szeged-csanádi megyéspüspök. Mint mondta, a karácsony a
tökéletes Isteni szolidaritás ünnepe,
hiszen Isten úgy szerette a világot,

hogy eljött közénk, osztozva emberségünkben, szenvedéseinkben. Ezt a
tevékeny szolidaritást lassan, fokozatosan, egyre táguló körökben gyakorolni kell. Először, mint magánember
a családban, majd a munkahelyen, a

2010 tavaszán, amelyik azon dolgozik, hogy 2014 Magyarországa olyan
legyen, mint amilyet 2010-ben célul
tűzött ki a kormánytöbbség. Kiemelte
a kereszténydemokrácia fontosságát
mind Magyarország, mind Európa,
mind múltunk és jövőnk tekintetében.
Hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokráciának küldetése van, és ez a
küldetés, több mint kétezer évvel ezelőtt kezdődött. Visszaemlékezett arra
a nemzetközi sajtótájékoztatóra, amit
még Gyurcsány Ferenc és Dávid Ibolya hívott össze annak idején, a demokrácia védelmében, amikor is
Harrach Péter egy újságírói kérdésre,
miszerint mit tesznek a növekvő gyűlölet ellen, a demokrácia megóvásának ügyében, válaszul mondta: azt,
amit kétezer éve mindig. „Akkor én
ott megéreztem a hiábavalóságot, és
megértettem, hogy nem kell új programokat írni: a régit kell időszerűvé
tenni. Európának soha nem volt olyan
nagyszerű időszaka, mint a II. világháború után, és ezt a német kereszténydemokráciának köszönheti. Konrad Adenauer, Robert Schumann, Al-

cide de Gasperi, ha a mostani állapotokat látná, nem biztos, hogy örülne.
Minden bizonnyal bírálnák a túlzott
bürokráciát, és azt, hogy Európa nem
hajlandó tudomást venni önmagáról,
keresztény gyökereiről, a kultúráról,
műveltségről, de semmiképpen sem
temetnék” – mondta a miniszterelnökhelyettes. Navracsics Tibor biztatónak
nevezte, hogy a válságos időkben egy
kereszténydemokrata politikus, ráadásul egy nő Európa egyik kulcspolitikusa. Hitet tett Európa politikai
küldetése mellett, amely továbbra is a
béke megőrzése, az integráció. Hazai
vizekre evezve elmondta, hogy 2011
év vége nem mentes a hangos belpolitikai eseményektől sem, soha nem
találkoztunk még ennyi ellenérvvel,
váddal, gyanúsítgatással, ami nem is
csoda, hiszen az elmúlt tizennyolc
hónap eredményeként most jutottunk
el az igazi változás küszöbére. Az intézményi, szerkezeti változtatásoknak
köszönhetően az ország készen áll egy
kultúraváltásra, és erős versenyképes,
szolidáris ország épülhet. „Milyennek
kell ennek lenni?” – tette fel a kérdést
Navracsics Tibor, majd Barankovics
István 1947-ben Győrben elmondott
beszédét idézte, amelyben a magyar
kereszténydemokrácia atyja a Demokratikus Néppárt választási programját három pillérrel jellemezte: a
munkával, amely a tisztes jó lét alapja,
a szabadsággal, amely nem ismer elnyomást és a függetlenséggel, amely
nem bánt senki mást. „Ez a program
ma is megállná a helyét, sőt azt is
mondhatjuk, ha ennek fényében tekintünk vissza az elmúlt másfél évre,
akkor egy olyan értelmezési keretet
kapunk, amely megegyezik a kormányzó szövetség akaratával” – jelentette ki. Véleménye szerint a
munkára épülő társadalom megalapozása óriási ellenállásba ütközött, ami
érthető, hiszen bizonyos érdekcsoportokat sértettek a radikális átalakítások.
A húsz, negyven, hatvan éves szokások, érdekek felszámolása nem megy
egyszerűen. A szükséges lépések indoklásaként többek között megemlítette, hogy alig több mint egyharmadnyi legális jövedelemnek kell
eltartania az ország kétharmadát. A
szabadság adományairól szólva kifej-
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tette, hogy ezt a Barankovicsi tagmondatot a kereszténydemokratáknál
talán senki sem érti jobban, hiszen már
a kezdetek kezdetén gyanakvással figyelték a világnézeti párt indulását. A
rosszindulatot Barankovics akkor így
oszlatta el: marxista párt már úgy is
van, a helyes utat is mutatnia kell valakiknek. „A sok bántást, lenézést, gúnyolódást, a keresztény értékek
lemucsaizását, kiszorítását a civilizált
párbeszéd keretein kívülre nem lehet
könnyű elviselni. Nem olyan könnyű
másokra figyelni, tiszteletben tartani
döntéseiket, ám itt Közép-Európában
jó pár tagállammal együtt megtanultuk, hogy mekkora jelentősége van a
függetlenségnek” – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes, aki beszéde
végén megköszönte a kereszténydemokrata politikusok, államtitkárok és
szakértők eredményes munkáját, külön
kiemelve a szövetség fontosságát.
AZ ÉRTELMES KRITIKA IS
A KORMÁNYZÓ TÖBBSÉG FELADATA

„A kereszténydemokráciáért nem
kell aggódnunk, azt, hogy miért nem,
Navracsics Tibor már beszédében elmondta, de a párt jövőjéről érdemes
közösen gondolkodni” – jelentette ki
Surján László, a KDNP EP-képviselője, a párt alelnöke. Véleménye

szerint a Kereszténydemokrata Néppártnak két határpont között kell
maradnia: az egyik az egyesítés elkerülése a Fidesszel, a másik a szövetség
felbontása, a Dávid Ibolya által kijelölt
hátbatámadások útja. „Időközönként
fel kell tennünk magunknak a kérdést,
nem állunk-e túl közel az egyikhez
vagy a másikhoz.” Egy három hónapon át tartó médiafigyelés eredményét
osztotta meg a hallgatósággal, amely
azt mérte, hogy a Fidesz, az MSZP és
a KDNP hányszor szerepel egy-egy
nap a médiában. A Fidesz 100-114 alkalommal, az MSZP valamivel marad
csak el a polgári szövetség mögött, viszont a KDNP tizennégyszer kevesebb
alkalommal jelenik meg a sajtóban.
Véleménye szerint az felmérés eredménye arra mutat rá, hogy a pártnak
arculatépítésre lenne szüksége.
Az Európai Unióról szólva fontosnak tartotta a dolgok gyors tisztázását.
Leszögezte: nem beszélhetünk az unió
válságáról, hiszen az euró a dollárhoz
és a többi fizetőeszközhöz képest köszöni, jól van. Egyes tagállamok válságáról beszélhetünk. Éppen ezen
tagállamok miatt került sor a huszon-

Átadták a Barankovics-emlékérmeket
A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának ülésén átadták az idei Barankovics-emlékérmeket.
Az emlékérem odaítéléséről a KDNP elnöksége és a Barankovics István Alapítvány kuratóriuma dönt, és azokat ismerik el vele, akik Magyarország fejlődésének előmozdításáért, a keresztény szellemiség és a kereszténydemokrácia
megerősítésért kiemelkedő munkát végeztek. Az elismerést Navracsics Tibor Közigazgatási és Igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes, Surján László, a KDNP európai parlamenti képviselője, a párt alelnöke, Bogárdi Szabó
István református püspök és Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök vehette át Semjén Zsolt pártelnöktől,
miniszterelnök-helyettestől és Mészáros Józseftől, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnökétől
Navracsics Tibor 1966-ban született Veszprémben. Alap- és középfokú
iskoláit szülővárosában végezte, a Lovassy László Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait
az ELTE Állam és Jogtudományi
Karán folytatta, ahol 1990-ben szerzett
diplomát, majd 1999-ben politikatudományból szerzett PhD tudományos
fokozatot. Kezdetben a Veszprém Városi Bíróságon, a bírói szakvizsga letétele után pedig a Veszprém Megyei
Önkormányzatnál dolgozott. Egyetemi pályafutása fontos állomásaként,
1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanársegéd lett.
1997-től adjunktusként, 1999-től docensként oktatta a hallgatókat az ELTE
Állam és Jogtudományi Karán. 1997–
2000 között – oktatói munkája mellett
– a Politikatudományi Társaság főtitkára. Az első Orbán-kormány működése alatt a Miniszterelnöki Hivatal
főosztályvezetője. A 2006. évi országgyűlési választásokon a Veszprém megyei listán szerzett mandátumot. A
megalakuló országgyűlésben a Fidesz
és a KDNP „Magyar Szolidaritás
Szövetsége” néven frakciószövetségre
lépett, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetője lett. 2007 őszén
több jobboldali értelmiségivel együtt
elindította a Jobbklikk társasblogot.
Navracsics Tibort a Fidesz–KDNP
közös jelöltjeként, a 2010. évi országgyűlési választásokon Veszprém
megye 7. számú választókerületének
képviselőjévé választották. A második
Orbán-kormányban a Közigazgatási
és Igazságügyi tárca vezetője, egyben
miniszterelnök-helyettes. Felelős tisztségei mellett, nem utolsó sorban két
gyermek édesapja.
Surján László 1941-ben született
Kolozsváron. 1959-ben érettségizett a
Budapesti Piarista Gimnáziumban.
1969-ben általános orvosi diplomát
szerzett a budapesti Orvostudományi
Egyetemen. 1983-ban az orvostudományok kandidátusa lett. Közéleti pályafutása 1987-ben indult, amikor a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
elnökhelyettesévé választották. 1989ben lett a Kereszténydemokrata Néppárt tagja. Miután megalakult az
Antall József miniszterelnök vezette új
kormány, a miniszterelnök Surján
Lászlót kérte fel népjóléti miniszterének. Az Orvostovábbképző Egyetem
docensi posztjáról került a népjóléti
tárca élére. Erős, önálló, cselekvő

egészségügyi irányítást hozott létre.
Először a háziorvosi ellátást állította
talpra. Megszervezte a tisztiorvosi
szolgálatot, a társadalombiztosítási reform részeként bevezette a tb-kártyát,
megteremtette az egészségügyben a
teljesítményen alapuló finanszírozást.
A szociálpolitika terén megvalósította
többek között a nyugdíjak indexálását,
bevezette a gyermeknevelési támogatást, a főállású anyaságot és a tartósan
munkanélküliek részére a jövedelempótló támogatást. 1990 májusában a
KDNP elnöke lett. 1995-ben távozott a
KDNP elnöki pozíciójából. 1996-ig a
párt alelnöke, illetve frakcióvezetőhelyettese volt. 1997-ben sokakkal
együtt kizárták a pártból. Többekkel
együtt megalapította a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetséget,
amelynek elnöke lett. 1998-ban a Szécsény központú, Nógrád megyei 3.
számú egyéni választókerületből szerzett országgyűlési mandátumot.
Egyéni sikerét 2002-ben sikerült megismételnie Nógrádban. A KDNP újjáalakulása után ismét alelnökké
választották. A 2004-es európai parlamenti választáson a Fidesz jelöltjeként
szerzett mandátumot, emiatt lemondott országgyűlési képviselői pozíciójáról. A 2009-es európai parlamenti
választáson a KDNP jelöltjeként,
a Fidesz–KDNP-listán szerzett ismét
európai parlamenti képviselői mandátumot. Európai parlamenti munkája mellett nagy hangsúlyt fektet a
hazai közélet formálására. Az általa
létrehozott „MAGYAR-HON-LAP”
az Internet világán keresztül segíti a
kereszténydemokrácia küldetését.
Nős, három gyermeke, kilenc unokája van.
Bogárdi Szabó István 1956-ban
született Sárbogárdon hatgyermekes
lelkész családban. Debrecenben tett
érettségi vizsgát, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián végezte tanulmányait 1976–1981 között.
Lelkészi oklevele megszerzése után
Sáregresen segédlelkész, majd a Józsefvárosban beosztott lelkészként
szolgált. 1985-től a Külső-Üllői úti
Missziói Egyházközségben folytatta
szolgálatát, ahol feladata a gyülekezet
újjászervezése volt. 1997-től a Budahegyvidéki Egyházközség lelkipásztora. 1994-ben a Károli Gáspár
Református Egyetemen védte meg teológiai doktorátusát 1998-től a Pápai
Református Teológiai Akadémia tan-

székvezető tanára, ahol a dogmatikát
tanítja a hallgatóknak. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1997-től
egyházmegyei tanácsos és zsinati
póttag. 2003-tól a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként szolgálja egyházát. Tagja a XX. Század Intézet
Terror Háza Múzeum felügyelő bizottságának és a Károli Gáspár Díj
szakbizottságának. Több könyve és
számos cikke jelent meg. Nős, három
gyermek édesapja.
Kiss-Rigó László 1955-ben született Budapesten. Gyermekkora egy részét Indiában töltötte. Két év
sorkatonai szolgálat után Esztergomban és Budapesten végezte teológiai
tanulmányait. 1981. június 14-én szentelték pappá Esztergomban. 1982-ben
teológiai doktorátust szerzett a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián.
Szécsényben, majd a budapesti Haller
téri templomban volt káplán. 1983-tól
1985-ig a római Pápai Magyar Intézet
ösztöndíjasa volt, a Lateráni Egyetemen szerzett egyházjogi licenciátust.
1985-től az esztergomi Szent Anna
Plébánia káplánja, 1997-től plébánosa. 1986-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, majd
2003-tól főigazgatója. 1991-től 2004ig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának igazgatója.1998-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára.
2004. február 21-én szentelték püspökké Esztergomban. A szeged-csanádi egyházmegyét 2006. augusztus
26-tól szolgálja. Tudományszervezői
tevékenységének sikeres lépéseként a
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola és
a Szegedi Tudományegyetem együttműködésében megkezdhette munkáját a Bálint Sándor Valláskutató
Intézet. A lelkileg és technikailag jól
felkészült labdarúgó utánpótlás biztosítása érdekében, kezdeményezésére
2009-ben megkezdte működését a
Kárpát-medencei beiskolázású Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia Gyulán. Ökumené iránti
nyitottságát mutatja, hogy Tőkés
László püspök úr kezdeményezésére
a szlovákiai nyelvtörvény kapcsán
létrejött Ökumenikus Nagytalálkozónak a Szegedi Székesegyház adott otthont. Aktív résztvevője közéletünknek, az írott és az elektronikus
sajtóban az egyik legtöbbet szereplő
katolikus főpap.
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hét tagállam állam- és kormányfőinek
összehívására. Az EU szigorúbb költségvetési politikát sürget, szeretné
megvalósítani azt, amit Magyarország
már megvalósított, vagyis alkotmányba foglalni a költségvetési hiányt
és büntethetővé tenni annak átlépését.
Ennek érdekében elvi álláspontot fogalmazott meg csupán. Az ominózus
estén Anglia miatt – akinek fenntartásait, ellenérzését ismerjük – a megállapodás elmaradt. „Nos, innentől már
csak kabaréról lehet beszélni” –
mondta az EP-képviselő. Surján
László szerint az ellenzék többek között a viselkedési normák felrúgását
emlegette, holott Magyarország miniszterelnöke akkor és ott két hibát
követhetett volna el. Először is becsapja maga mögött az ajtót, perifériára taszítva ezzel az országot, illetve
sodródhatott volna az árral, ahonnan
csak nagy erőfeszítések árán van viszszaút. Orbán Viktor egyiket sem tette.
Döntése a lehető legbölcsebb döntés
volt, amelynek követői is akadtak:
többek között Dánia és Bulgária, ám
ezek a hírek eltörpültek a hazai vircsaft közepette. Az elmúlt időszakban
a magyar ellenzék oly mértékben
szállt alá, hogy a kormány nem számíthat értelmes kritikára, így ezt a feladatot is a kormányzó többségnek kell
a jövőben ellátnia. „Bajban vagyunk,
de ezeken a bajokon úrrá lehet lenni.
Az unió mindig lassabban halad azok
számára, akik gyors döntéseket, intézkedéseket, cselekvést vártak, és mindig siet azok szemében, akik a
lassabb, megfontoltabb működés
hívei” – mondta beszéde végén Surján László.
Hangsúly a helyi igényeken
A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség átalakulásáról beszélt
Harrach Péter, a szervezet elnöke, a
KDNP országgyűlési képviselőcso-

Stágel Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke köszönetet mondott mindazért a
támogatásért, amelynek köszönhetően
ma már Kisvárdától Sopronig, Tatabányától Debrecenig jelen van és

Hosszú utat tettünk meg
portjának vezetője. Mint mondta, az
országos szervezet gyakran nehézkesen mozog, éppen ezért a közeljövőben helyi szervezetek létrehozására,
a helyi igényekre fektetik a hangsúlyt. Természetesen a szövetség
kulturális szerepe megmarad, és továbbra is cél a színvonalas találkozók szervezése, a közösségek,
szellemi műhelyek összekötése,
amelyben jelentős szerepet tölt be a
Hazánk is, éppúgy, ahogyan az
MKDSZ által kiadott könyvek.

Tisztújítás
Hajdú-Biharban

Sikeres nemzedéki együttműködés

eredményesen működik a párt ifjúsági
szervezete. Az elmúlt időszak munkájáról szólva többek között megemlítette a „Ne szívd meg!” elnevezésű
drogprevenciós kampányt, a külföldre
távozott magyar fiatalok hazahívására
tett lépéseket, tiltakozásukat a világban egyre gyakrabban megjelenő keresztényüldözés ellen, beszélt az
IKSZ által fontosnak tartott demográfiai földprogramról, a feliratos filmek
szorgalmazásáról, ami a nyelvtanulást
jelentős mértékben segíthetné, a
Morus Szent Tamás Közéleti Akadémián fiatalok részére elindított képzésről, és elmondta: a fiatal kereszténydemokraták az alaptörvény vitájában kiálltak a házasság mellett,
amelyről kijelentették, hogy ahhoz két
igen és két nem szükséges.
Stágel Bence célként jelölte meg a
fiatalok közélet iránt érzett közönyének felszámolását. Mint mondta, a jövőben azon fognak munkálkodni,
hogy az ifjúság kezébe vegye a sorsát,
és aktív alakítója legyen a magyar
közéletnek. Végezetül a sikeres nemzedéki együttműködés példájaként
mutatott rá a KDNP és az IKSZ
kapcsolatára, megemlítve hogy Rétvári Bence, az ifjúsági szervezet előző
elnöke ma a párt alelnöke és a KIM államtitkára, Gaál Gergely IKSZ-alelnök pedig a KDNP országos
szervezőjeként a pártépítés munkáját
koordinálja. Kérte az országos választmány tagjait, hogy az ifjúsági
szervezetből a pártba jelentkező fiatalokat vegyék szárnyaik alá.

„A kormány alapállása voltaképpen egy mondatban összegezhető.
Eszerint: tudnunk kell, elhelyezni önmagunkat, és ehhez elengedhetetlen,
a veszélyek és a lehetőségek, felismerése” – jelentette ki Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke,
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes politikai helyzetértékelő
beszédében. „2010-ben elsősorban a
csőd veszélyének elhárításán kellett
dolgoznunk, hiszen az országot csak
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egy hajszál választotta el attól, hogy Görögország sorsára jusson. A bajok annak
ellenére, hogy az államháztartási hiányt
hét százalékról sikerült levinnünk
három százalék alá, még nem múltak el.
Ezért szükség volt olyan intézkedések
meghozatalára, amelyek nagy ellenállásba ütköztek.” Mint mondta, a magyar
kormánynak fel kellett vállalnia a társadalom érdekében, hogy piacoknak nem
tetsző lépéseket tesz.
Semjén Zsolt felbecsülhetetlen erőnek nevezte a kétharmados támogatást,
hiszen az átszervezéseket, a konfrontációval járó döntéseket, gyorsan kellett
meghozni. „Úgy éreztük, néha parázson futunk” – mondta az elnök, majd
hozzátette: „Ezekben a nehéz időkben
minden perc drága, ilyenkor nem engedhetünk meg magunknak hosszan elnyúló, gyakran sehová sem vezető
vitákat, elnyúló konfliktusokat.
Az új alaptörvény kapcsán elmondta, abban a KDNP által fontosnak
tartott értékek benne vannak, hiszen
keresztény ihletettségű, egyedülálló
módon szerepel benne a magzati élet
és a házasság védelme. Semjén Zsolt
szólt a határon túli magyarokért végzett munka eredményeiről.
„Hosszú utat tettünk meg. Emlékszünk, mit kapott Antal József azért, amiért azt merészelte mondani, hogy lélekben
15 millió magyar miniszterelnöke kíván
lenni”? A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy
sokat változott azóta a helyzet: százezer
új magyar állampolgárt köszönthetünk és
kétszázezer igénylőt.A pártelnök a Kereszténydemokrata Néppárt előtt álló feladatokról szólva elmondta, hogy a párt
jelentős taglétszámmal rendelkezik, a
harmadik legnagyobbal az országban, de
ez nem elég. Növelni kell a társadalmi
beágyazottságot, helyi építkezésekre van
szükség. Elmondta, ennek akadályait egy
esztendővel ezelőtt a pénz hiányában és a
helyi vezetők időhiányában, erőtlenségében látták, ám mára ezek az akadályok
elhárultak: a munkához a kellő pénzt
előteremtették, és a vezetők is felsorakoztak. „Tartalommal kell megtölteni a
kereteket.” „Kapcsolatokat kell teremteni, el kell jutnunk az emberekhez.”
Programokra van szükség, szellemi
műhelyekre, cselekvő közösségekre.
„A kereszténydemokrata kormánytagok jó munkát végeznek, az országgyűlési képviselőcsoport Harrach Péter
vezetésével kiválóan teljesít. Helyi
szinten kell a pártnak megerősödnie, ez
a jövő kulcsa” – mondta a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

A Kereszténydemokrata Néppárt
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2011.
december 15-én évértékelő és tisztújító
közgyűlést tartott. Nagy Béla Attila
elnök lemondott elnöki tisztségéről. A
KDNP Megyei Választmánya egyhangúlag Antal Szabolcsot, a hajdúsámsoni
szervezet elnökét megyei elnöknek választotta.
Antal Szabolcs kinyilvánította, hogy
folytatni kívánja elődje megkezdett
munkáját, a megyei szervezet további
megerősítését, új helyi szervezetek létrehozását, a fiatalok megszólítását. A
megválasztott elnök a Fidesz megyei
szervezetével szorosabb együttműködést kíván kiépíteni.
A KDNP jelenlegi megyei vezetése
a demokrácia alapelvei szerint működik. Közös, együttesen kialakított döntések, álláspontok mentén halad. A jó
csapatmunka, a kiváló csapatszellem
jellemzi működését.

Makovecz Imrére
emlékeztek
Balatonfüreden

ABONYI LÁSZLÓ
KDNP BALATONFÜREDI
SZERVEZETÉNEK ELNÖKE

Makovecz Imréről szóló előadást
szervezett a KDNP Balatonfüredi szervezete a Barankovics István Alapítvány támogatásával november 17-én a
balatonfüredi könyvtárban. A találkozó
előadói Csontos János költő, újságíró
és Makovecz Imre tanítvány, Turi Attila építészmérnök volt. A jelenlévők
először megnézték Csontos János filmjét, amely Makovecz Imre 75. születésnapja alkalmából készült, majd a két
előadó fordulatos beszélgetéséből kibontakozott Makovecz Imre életpályája és az organikus építészet kialakulása. Szóba került többek között a
makoveczi épületek lelkisége, a piliscsabai egyetem épületei és az ehhez
kapcsolódó viták, a paksi templom,
mint a magyarság megújulását segítő
alkotás és a sevillai kiállítási épület is.
Az előadók és a jelenlévő közönség is
egyetértett abban, hogy Makovecz
Imre a magyar és egyetemes építészet
kiemelkedő egyénisége.
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Gondolatok egy állampolgári eskütétel után
Egy állampolgári eskütételen jártam, ahol kilencen mondták ki, hogy
Magyarországot hazájuknak tekintik, szolgálják és megvédik.
KOVÁCS PÉTER
SZERVEZETÉPÍTÉSÉRT
FELELŐS ALELNÖK

Fennkölt, magasztos esemény
lenne ez, hiszen gazdagabbak lettünk
kilenc nagyszerű, elkötelezett polgárral. Azonban mindezt beárnyékolja,
hogy a kilencből csak ketten, egy idős
házaspár vállalhatja nyíltan új közjogi
helyzetét – a többi hét ezzel azt kockáztatná, hogy elveszíti annak az
országnak az állampolgárságát,
amelyben él, adót fizet és boldogulni
próbál.
Európa szégyene, hogy emberek
azért veszítik el jogaikat a szülőföldjükön, mert fel merik vállalni identitásukat. A 20. század derekán, a
második világháború vérzivataros
évei után sem volt ez elfogadható, de
talán könnyebben megértjük, hogy
akkoriban az ilyesmi megtörtént – és a
tőlünk telhető módon próbáljuk jóvátenni az ősök hibáit. Ma már ugyanezen jelenség előtt értetlenül állunk,
és nem értjük, hogyan lehetséges,
hogy ma ugyanaz történik, mint hatvan évvel ezelőtt. Milyen komplexus-

sal küzd az a politikus, aki ilyen nyíltan diszkriminatív, jogfosztó törvényeket hoz?
Az eskütétel előtt az Anyakönyvi
Hivatal vezetője nyomatékosan elismételte, hogy Magyarország nem ad
ki semmilyen állampolgárságra vonatkozó információt idegen államnak.
Ez megnyugtató ugyan az egyszerűsített honosítást kérelmezők számára,
de valójában elég visszás: Magyarországot arra kényszerítik, hogy titkolózzon szomszédjaival, sőt, papíron
legszorosabb szövetségeseivel szemben. Akik annak idején az európai integrációt megálmodták, valószínűleg
nem ilyen szövetségi kapcsolatban
gondolkodtak.
Az idős házaspár Zentán él, ezért
vállalhatja nyíltan, hogy magyar polgár lett. A néni könnyekig meghatódva vette át a honosítási okmányt,
mialatt férje köszönetet mondott,
hogy visszakaphatta állampolgárságát, hiszen ő már volt polgára hazánknak, mielőtt megfosztották volna
ettől. Egy másik esküt tevő pedig kiemelte, hogy – bár szép dolog, hogy

most már lehet magyar útlevele is – ez
csupán annyit jelent, hogy „papírja
van róla, hogy az, aminek született”.
Talán már nincs messze az sem, hogy
nem csak papírja lesz róla, de nyíltan
vállalhatja ezt ország-világ előtt anélkül, hogy retorzióktól kellene tartania
saját szülőföldjén.
Le akarom írni azoknak a nevét,
akik frissen lettek magyar állampolgárok. Be akarom mutatni őket a nyilvánosság előtt, hogy lássa mindenki,

mennyire büszke vagyok rájuk. Ők
nem felejtettek el magyarnak lenni
akkor sem, amikor környezetük el
akarta hitetni velük, hogy nem azok.
Most azonban mégsem írhatom le
ezeket a neveket, mert ha illetéktelenek olvassák soraimat, büntetéssel és
jogfosztással sújthatják őket. Így ahelyett, hogy leírnám a neveket, a szívembe vésem be, és várok egy jobb
időre, amikor a történelem aranykönyvében láthatom őket viszont.

IKSZ-es Mikulás-expressz érkezett Erdélybe
volt látni, a gyermekek készülődését a
Mikulás fogadására és mosolygós
arcukat, mikor kibontották az ajándékokat. Az pedig, hogy ebben az
élményben az ottani MIT-es és
EMNT-és barátainkkal közösen osztozhattunk, tovább fokozta a projekt
sikerességét.
A Mikulás-expressz tagjai: Gondi
Mátyás, Németh Judit, Tornáry János,
Zilai Krisztina; MIT és EMNT tagok:
Bozsó Imre Lehel, Fodor Enikő, Józsa
Örs, Rozsa Sarolta, Soós Sándor,
Szabó Brigitta.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség, idén először országos mikuláscsomag-gyűjtési akciót szervezett, hogy magyarországi, és határon
túli gyermekeknek is kedveskedhessen mikulás alkalmával
ZILAI KRISZTINA

Budapesten, a három hétvége alatt
több mint 1000 csomag gyűlt össze a
segítőkész adakozóknak és a lelkes
önkénteseknek köszönhetően. Az ezer
csomag nagy része elsősorban Erdély
szórványtelepüléseire került.
A helyszínek kiválasztásában, megszervezésében, illetve az ajándékozások lebonyolításában, nagy segítségünkre voltak a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) tagjai.
Az „erdélyi különítmény” december 9-én reggel, stílusosan egy piros
mikrobusszal érkezett meg az első
helyszínre, Tordára, ahol a MIT és az
EMNT önkénteseivel együtt, több
mint 100 gyermeknek szerezhettünk
örömet. A nap folyamán, további hat
településre látogatott el a Mikulásexpressz: Aranyosgyéresre, Aranyosegerbegyre, Harasztosra, Szentmihályra,
Sinfalvára és Várfalvára, ahol összesen kb. 400 csomaggal lephettük meg
a helyi magyar gyermekeket. Minden-

hol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket és az általunk hozott mikuláscsomagokat. Karácsonyi énekekkel,
dalokkal, szavalatokkal és kézzel készített ajándékokkal viszonozták a Mikulás ajándékait.
Az esemény egyik fő célja volt,
hogy megmutassuk a magyar gyermekeknek és családjaiknak, legyenek
azok határon innen, vagy határon túl,
számíthatnak a fiatal kereszténydemokraták közösségére, de úgy gondolom, ez az akció ezen messze
túlmutatott. Rendkívül megható érzés
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Újraalkotni a népet A bóvli éve – 2012
„A Medián közvélemény-kutató igazgatója szerint drámai, hogy mekkora azoknak a választóknak a száma, akik egyik párthoz sem kötődnek, akik »várnak valamire«” – írta a hvg.hu. A jelenséget
többnyire természetesnek tartják a kutatók és a politológusok egyaránt, s mondják, eljön az idő, amikor a bizonytalanok is „helyezkedni” kezdenek. De vajon minek az alapján?
FORRÁS: MARKER

Ernesto Laclau, a politikai filozófia professzora A populista ész című
könyvében többek között azt mondja: a népet meg kell alkotni. Ez az alkotás nem más, mint amikor „az egyenértékűségi láncszemek összekapcsolódnak, és a status quóval való közös szembenállásukból
»egyetemesebb« jelentésre fakadnak.” Vagyis az elszigetelve létező csoportérdekek összeérnek és hangot adnak azon óhajuknak, hogy a sorsukat
a kezükbe vegyék és változtassanak azon, ami nem jól működik. Erre az
„egyetemessé válásra” a 2010-es választás szép példát szolgáltatott, hiszen képes volt olyan csoportokat összeláncolni, amelyek voltaképpen
szemben álltak egymással.Mára azonban ez az egyetemesség vészesen olvadni látszik. Vajon milyen okok állhatnak a hátterében? Ha túllépünk az
elemzők szokásos magyarázatain, érdekes mozgatókra lelhetünk.
1973-ban Argentínában Juan Domingo Perón földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. Sikerének oka abban rejlett, hogy szinte egész Argentínát
„egyetemessé” tudta tenni. Az egységesítés kulcsa Perón száműzetésében
rejlett. Így „lebegő”, „üres” jelölő tudott maradni, vagyis röpirataival, írásaival üzent ugyan az argentínoknak, ám ezt az üzenetet a „magyarázó”,
„értelmező” híján minden csoport saját maga értelmezte. A következmények nem sokat várattak magukra. Hatalomra kerülvén Perón mindegyik
csoport számára teljesen öszeegyeztethetetlen politikai elveket valósított
meg. Egy ideig megpróbálta fenntartani az „egyetemességet, ám 1974-ben
bekövetkezett halála után az ország sorsa tragikus fordulatot vett. A 20.
század egyik brutális elnyomó rendszere köszöntött Argentínára. Ha párhuzamba állítjuk a fent említett eseményeket az általunk megélt közelmúlt
és jelen eseményeivel és jelenségeivel, akkor jól kivehető néhány hasonlóság. A 2010-es választások idején a status quó megdöntése, a változások igénye okán összekapcsolódó ellentétes csoportok bizonyos része nem
képes azonosulni a kormány politikájával.Argentínát közel három esztendeig egyben tartotta Perón tisztelete. A jobboldal, ha (kivonjuk belőle a
2010-es baloldali és az egyéb szavazókat) sok csoportból áll. Érdekeik,
véleményük nagyon eltérő. Elég, ha csak az EU-ról való vélekedésre gondolunk. Az egyik minden/majd’ minden bajunk forrásaként az EU-t jelöli
meg, és radikálisan elszakadna tőle, míg a másik úgy véli, a közösség békénk, biztonságunk, múltunk és jövőnk záloga. Egyikük üdvözli a szellemi-kulturális történéseket (Új színház, Kerényi), míg másikukat kirázza
tőle a hideg. Ezt a nagyon színes csoportot Orbán Viktor személye, illetve
a személye iránt érzett bizalom tartja egyben.
A helyzet tehát a következő: adva van a „biztos tábor”, ám az összetartója nem az „egyetemesség”. Illetve a társadalom egyre több töredezett
csoportra „egyenértékűségi láncszemre/láncolat ra szakad. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jobboldalnak a „szembenálló tényezője” egyre súlytalanabb. Illetve ami most kialakulóban van, veszélyes végkifejletet rejt. Ha
ugyanis az EU-val való szembenállás túlzott méreteket ölt, akkor az magában hordozza a lépéskényszereket, vagy akár a rossz lépések lehetőségét, illetve a csalódást, kiábrándulást. Az államadósság oly gigászi méretű,
és olyan távoli időket ölel, hogy az állampolgár nem képes valódi ellenségként tekinteni rá, a részsikereket értehetően nem úgy éli meg, mint a politika résztvevői.
Az eddigi kormányzás az adatok fényében még mindig jelentős támogatást tudhat magáénak, ám eddigi működése többnyire elszigetelődést,
töredezettséget eredményezett. Működés alatt a kommunikációt, a társadalommal való diskurzust, a jobboldali narratívákat, illetve a társadalom
mozgósítását kell érteni. Vagyis a meglehetősen nehéz, nagy ellenállásba
ütköző intézkedések gyakran úgy narrálódtak, hogy az a csoportok közötti
ellentéteket kiélezze, az irigységet táplálja. Az így „felhízlalt”, ellenségessé lett, ám a romló helyzet okán egyre több érdeket megfogalmazó csoportokat a kormányzó szövetségnek nagyon nehéz újra összefűzni és az
egyetemesség mozzanatát túlsúlyra juttatni, a különbségeket újra beírni
egy egyenértékűségi láncolatba.

D–Y–Ó

Az elmúlt években jó párszor elhangzott az a vélekedés gyakran kérdő
hangnemben: Ennél már nincs lejjebb – lehet-e még ennél is lejjebb?
Nos, az év vége bebizonyította, hogy mindig van lejjebb. Az új évet
tehát abban a nyugodt tudatban kezdhetjük, hogy ennél már valóban nem
lehet lejjebb, mert a csőd nevű gazdasági képződmény már nem ronthat
azon a képen, amelyet jóakaróinknak sikerült Magyarországról és annak
népéről kialakítani a világban.
Vannak, bizonyára nem is kevesen, akik hajlandóak lennének mai megítélésünk és ezzel járó helyzetünk mögött valamiféle összeesküvést gyanítani. Pedig – mint azt egy néhány éve megjelent alapos történeti munka
bebizonyította – a csalóka látszat ellenére efféle lejárató összeesküvések
nincsenek. Vannak ellenben szerencsétlen egybeesések, egyidejűségek,
amelyek valami ilyenféle látszatot keltenek, de ha szétszálazzák őket, kiderül, hogy összeesküvésről szó sem lehet.
Szálazzuk hát szét a tényeket:
Az ország súlyosan eladósodott, mert eladósították az európai ortodox
gazdaságpolitikát folytató szélsőbal és baloldali kormányok. Elnökeik,
Medgyessy, Gyurcsány azt tanulták már a pártállami időkben is – többek
között Fekete Jánostól, az MNB korabeli alelnökétől –, hogy a gazdasági
fejlődés legbiztosabb útja a bankhitelből folyó gazdaságfejlesztés, amelynek szükségszerű eredménye, hogy a gazdaság majd kinövi az adósságot.
Ugyanitt tart az MNB jelenlegi elnöke is, aki szemrebbenés nélkül szorgalmazza az ország további hitelfelvételeit, hogy aztán ráüljön a felvett
biztonsági tartalékra, miközben sem fejlesztésre, sem hiteltörlesztésre nem
jut egy garas sem.
Az elv régen megbukott, de az ortodox közgazdászok ma is szentül hisznek benne, néhai Fekete Jánost pedig most Bokros Lajos pótolja a tábor
élén. Oda se neki – vallják –, ha az országot egyre lejjebb minősítik, fő az
ideológia. Ha nem ezt bizonyítják a tények, annál rosszabb a tényeknek.
Ha pedig az állami bank kamatemelése miatt drágulnak a hitelek és a kereskedelmi bankok hirtelen, és egyszerre drágítanak, szó sincs kartellezésnek nevezett együttes költségemelésről, csak annyi történt, hogy véletlenül
egyszerre jutott ugyanaz az ötlet mindannyiuk eszébe.
Erre a véletlenszerű egybeesésre emlékeztet az angolszász hitel-leminősítő társaságok szinte egyidejű lépéssorozata az euróövezet országaival, plusz
hazánkkal szemben. Ennek is megvan a maga magyarázata. Évek óta illeti
ezeket az – egyébként üzleti alapú intézeteket az a vád, hogy nem látták előre
a 2008-ban bekövetkezett gazdasági válságot, amelyet egyébként már jó tizenöt éve egyfolytában megjövendölt világszerte a közgazdászok serege.
Ebből okulva a leminősítők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy jobb
későn, mint soha. Azóta a legkisebb moccanásra leminősítenek. Kétségtelenül van alapja egy-egy totálisan eladósodott, fizetésképtelen ország leminősítésének, mikor már mindenki látja, hogy mi a helyzet. De velük
együtt leminősíteni azokat, akik még állnak a lábukon, azzal a következménnyel jár, hogy megfosztják őket a talponmaradás eszközétől, a hitelképességtől. Így aztán egész gazdasági rendszerek indulnak lefelé az
önbeteljesítő jóslatok spirálja mentén. S ha egy leminősítő mond valamit,
akkor – biztos, ami biztos – rövidesen követi a többi. Mert hátha beteljesedik a konkurens intézet jóslata, a többi se maradjon szégyenben.
Így tudnak valójában rendkívül bonyolult folyamatok az egyszerű öszszeesküvési sémák szintjére süllyedve felmérhetetlen károkat okozni mit
sem értő és sejtő áldozatok sokaságának.
Ha bárhol a világon bebizonyosodik, hogy van más út is, mint a hitelekből élő, felelőtlenül fecsérlő, többnyire baloldali és liberális kormányoké, azonnal összeröffennek a világ ortodox ideológusai, a gyakorlatban
leszerepelt, bukott politikusai, mindenre kapható, bolsevista-maoistaként
kezdő, mára neoliberálissá lett zsurnalisztái és össztűz alá veszik a renitenst, még ha ezzel saját országuk népét teszik is tönkre.
Ez történik jelen pillanatban is több ország, köztük az elsők között a
miénk ellen is. Azok csapják a nagy lármát, akik főfelelősök a kialakult
helyzetért.
Ez pedig nem valamiféle összeesküvés, hanem egyszerűen csak emberi
aljasság, kinek-kinek a külön személyes aljassága, az a mélységes lealacsonyodás, ahová ezeket az embereket saját kudarcuk és személyes felelőtlenségük kergette.
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A KDNP megoldást kínál a közműtartozás kezelésére
Az előrefizetős, kártyás áram és gázmérőórák általános elterjesztését célzó törvényjavaslatot nyújt be a KDNP az Országgyűlésnek. A tervezet szerint a szolgáltatóknak a hatvan napon túli hátralékosoknál kötelező lenne ilyen mérőórát felszerelni.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője Bús Balázzsal és Pálffy Istvánnal tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a közüzemi
díjtartozás súlyos probléma, ami miatt a kikapcsolás vagy kilakoltatás veszélye fenyegetheti az érintett családokat.
FORRÁS: KDNP.HU

A kereszténydemokrata politikus
a mostani szabályozást meglehetősen bonyolultnak nevezte, s ezen álláspontja szerint változtatni kell.
Harrach Péter a kártyás telefonokhoz hasonlította az előrefizetős mérőórák működését.
Bús Balázs, a KDNP országgyűlési
képviselője, Óbuda polgármestere rámutatott: nagyon nagy hátralékok halmozódtak fel abból adódóan, hogy a
jelenlegi rendszer csak késve reagál a
problémákra, így az adósságkezelési
szolgáltatások csak akkor indulnak
be, ha már jelentős összegű tartozás
halmozódik fel. Megjegyezte: ugyan
jelen pillanatban is lehet kártyás mérőórákat felszerelni, de az eljárás bü-

rokratikus, nehezen áttekinthető volta miatt
csak kevesen élnek
ezzel a megoldással. A
KDNP javaslata alapján minden olyan fogyasztónál, aki hatvan
napon túli hátralékba
kerül, a szolgáltató kártyás mérőóra felszerelésére lenne kötelezve.
Ezzel megakadályozható lenne a további hátralékok felhalmozása, viszont az életveszélyes
helyzetek is elkerülhetők lennének.
Ha szükség van a fogyasztásra, ezeket az órákat nagyon egyszerűen fel
lehet tölteni, a működtetés az önkormányzatok támogatási rendszerébe
is könnyen beilleszthető – mondta a

polgármester. A javaslat másik
eleme, hogy a hátralékosok minden
befizetésének húsz százaléka az
adósság törlesztésére fordítódik. A
kiosztott háttéranyag szerint a mérőórák úgy működnének, hogy ötezer
forintnyi feltöltésből négyezer forint
felhasználható lenne, míg ezer forint

a fennálló adósságot törleszti. A mérőórák felszerelését követően a szolgáltatónak a felszerelésről és az
inaktív órák fogyasztási helyéről
rendszeresen adatot kell szolgáltatnia
jegyzőnek.
Harrach Péter megjegyezte: tisztában
vannak azzal, hogy a szolgáltatók ebben
ellenérdekeltek, de mint fogalmazott, ezt
az akadályt is le kell küzdeni.
Pálffyi István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője felidézte, hogy a Fidesz frakcióvezetője
korábban már beterjesztett egy javaslatot, ami szabályozni kívánta ezt a
kérdést. Az az indítvány kikapcsolási
moratóriumot vezetett be, amely azonban az energiaágazatot megosztotta, és
az energiaügyi államtitkár szakmai
rosszallását is kiváltotta. Ezzel szemben a KDNP javaslata nemcsak a szociális ágazatban működők egyöntetű
helyeslését bírja, hanem arra is alkalmas, hogy a törvényhozók között is
konszenzust teremtsen.

A polgári kormány azokat támogatja,
akik dolgoznak és gyereket nevelnek

Nyitott és befogadó
az új családvédelmi törvény

A családpolitika célja az, hogy biztosítsa a társadalom egészséges szerkezetét,
megteremtse a családok jólétét, szolgálja a nemzet fennmaradását és a gyerekek
érdekét – mondta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője az új családvédelmi törvény általános vitáját megnyitó expozéjában december 9-én az Országgyűlésben. A javaslat három
fontos elemét emelte ki: rögzíti a családtámogatási rendszert, foglalkozik a
munka és a család összeegyeztetésének kérdésével, valamint a nyugdíjrendszer
és a gyermeknevelés kapcsolatával.

A családok védelméről szóló sarkalatos törvény nyitott és befogadó, a családon
belüli kapcsolatokat írja le – mondta Rétvári Bence december 11-én az MTI-nek
az új jogszabállyal és a család fogalmával kapcsolatban az megjelent véleményekre reagálva. Hangsúlyozta: a javaslat középpontjában a gyermek áll, a családnak is a gyermek az alapja. A család úgyis létrejön, ha a szülők házasok, de
akkor is létrejön, ha nem házasságban születik a gyermek.

FORRÁS: KDNP.HU

A négy kereszténydemokrata képviselő, Harrach Péter, Michl József, Tarnai Richárd és Bagdy Gábor által
jegyzett indítvány természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségeként írja le a családot, amelynek alapja
egy férfi és egy nő házassága vagy
egyenes ági rokoni kapcsolata, illetve
családba fogadó gyámsága lehet.
A javaslat szól az adókedvezményről,
amely Harrach Péter szerint a polgári kormány legfontosabb családtámogatási
eleme. Mint mondta, a munkajövedelemhez kötött támogatás erősíti a társadalmat
fenntartó réteget, azokat támogatja, akik
dolgoznak és gyereket nevelnek.
A KDNP frakcióvezetője igazságosnak és indokoltnak nevezte, hogy a
gyermeket nevelő szülő esetében a
munka világában elszenvedett hátrányt
valamilyen formában a nyugdíjrendszerben ellentételezzék.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár
sokan vitatják, de ez a törvényjavaslat elkülöníti a családok támogatását és a szociális rászorultság alapján járó támogatásokat, mert az előterjesztők véleménye szerint a családpolitika nem szegénypolitika. Hozzátette: amikor a segélyszerű
támogatás kizárólagossá válik, akkor az a

megélhetési gyermekvállalást erősíti,
vagyis azokat, akik nem munkából, hanem
segélyből akarnak megélni.
Kiemelte, hogy a javaslat szól a
szülő kötelességeiről és – sokak megrökönyödésére – a gyermekek kötelezettségeiről is. Lehet ezen élcelődni –
folytatta Harrach Péter –, de a javaslat
ezen része nem más, mint a Horn
Gyula miniszterelnöksége alatt, 1997ben elfogadott gyermekvédelmi törvényből vett szó szerinti idézet, nem
pedig a „KDNP elavult, avas szemléletének megjelenése”.
A KDNP-s politikus kiemelte a törvény azon paragrafusát, amely kötelezi
a médiaszolgáltatókat, hogy tartsák
tiszteletben a házasságot és a családi értékeket. Harrach Péter szerint ez ma
nincs így, ha bekapcsoljuk a televíziót,
akkor azt látjuk, hogy az üresség, az értéktelen élet ábrázolásával, példaként
állításával rombolják a család értékeit.
A házasság és az élettársi kapcsolat
viszonylatában beszélt arról is, hogy család és család, gyermek és gyermek között nem szabad különbséget tenni, de
személyes véleménye szerint a házasságban megvannak azok az értékek,
amelyek fontosak a család számára, és a
gyermekvállalási kedv is erősebb házasságban.

FORRÁS: KDNP.HU

A KDNP alelnöke kiemelte: a meghatározás a családot megalapozó kapcsolatrendszereket
írja le. Ezek lehetnek
a leszármazás, a házasság, a családba fogadó gyámság, illetve
az örökbefogadás. E
belső kapcsolatoknak
az összessége alkothatja a családot, mely
– mint mondta – így
nyilván többféle is
lehet. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a javaslat középpontjában a gyermek áll, a
családnak is a gyermek az alapja. A család úgyis létrejön, ha a szülők házasok,
de akkor is, ha nem házasságban születik a gyermek. Ugyanakkor a tervezet
családdefiníciójába ugyanúgy beleférnek a nagyszülőkkel együtt élő többgenerációs családok, mint az egyszülős
családok.
Nem bélyegez meg vagy részesít hátrányban tehát senkit sem a javaslat, mert
a gyermek érdekeire koncentrál és nem
a szülők közötti viszonyra – fejtette ki a
kereszténydemokrata politikus, hozzátéve, nem erőszakos a törvény családfogalma, hiszen akik maguk döntenek
úgy, hogy nem akarnak házasságban,

családban élni, azokat akaratuk ellenére
nem minősíti családnak a törvény.
Sokan vannak, akik úgy gondolkodnak
a házasságról és a családról, hogy
„nekik nem kell a
papír”. Esetükben a
sarkalatos jogszabály
kerüli „a paternalizmust”, és nem emeli
őket a törvény erejénél fogva olyan kategóriákba, amelyekbe
szabad döntésükből
nem akarnak kerülni.
A törvény gyermekközpontú, és tiszteli a
felek szabad akaratát.
A KDNP alelnöke megjegyezte: a
családügyi törvény deklaráltan nem értéksemleges, hiszen „a család az emberi
történelemben már a jog és az állam kialakulását megelőzően létrejött önálló
közösség, amely erkölcsi alapon nyugszik”. A javaslat egyértelműen rögzíti –
tette hozzá Rétvári Bence –, hogy a házasság és a család minden más együttélési formánál előnyösebb a társadalom
és az állam számára, hiszen ezek stabilabb kapcsolatok, jobban szolgálják a
felek személyiségének kiteljesedését és
biztonságát, több gyermek vállalására
ösztönöznek, illetve biztosabb testi,
szellemi közeget jelentenek a felnövő
gyerekeknek.
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Átláthatóbbá válik a civil szféra
– Folytatás az 1. oldalról –
– Mit hozott a konyhára az új szabályozás? Hogyan változik a civil szervezetek élete?
Tisztább helyzetet mindenképpen.
Tisztább fogalmakat, egyszerűsítést a
folyamatokban. Három, a civileket
érintő törvényt sikerült egységesíteni az
új szabályozásban – az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetekről, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló törvényeket –, így eleget tettünk a
civilek által megfogalmazott egységesítés és egyszerűsítés követelményének. Az új szabályozás célja: a civil
szervezetek működési környezetének
javítása, egyszerűbbé tétele, amelynek
következtében az energiájukat sokkal
inkább tényleges, társadalmilag fontos
céljaikra, rendeltetésükre tudják fordítani. Érdemi változás a bürokráciát
csökkentő, közhiteles nyilvántartásról
szóló rendelkezés. Az igazságszolgáltatás rendszerének átalakulása okán a (a
bíróságok helyébe lépő) törvényszékek
veszik nyilvántartásba a civil szervezeteket, valamint itt kell letétbe helyezni a
beszámolót is. A törvény meghatározza
a közhasznú tevékenység fogalmát, valamint azon feltételeket, amelyek a minősítés elnyeréséhez szükségesek. A
közhasznúságra vonatkozóan, mindazon civil szervezet esetében, amely
jogszabályban meghatározott állami
vagy önkormányzati feladatot lát el,
„erőforrás központú”, illetve a „társadalmi jelentőség” mérésére alkalmas
kritériumrendszert tartalmaz a törvény.
A két „minősítő-csoport”, egyenként

három-három választható feltételt tartalmaz. A civil szervezetnek a maga
által választott egy-egy feltételnek
való megfelelést kell bizonyítania,
vagyis a közhasznú jogállás megszerzéséhez mindösszesen két feltételt kell
teljesítenie. Az a szervezet szerezhet a
jövőben közhasznú jogállást, amely a
törvényben szabályozott objektív és
ellenőrizhető kritériumokat igazolt
módon teljesítette. Az új szabályozásra
a civil szféra részéről megfogalmazódott vélemények
szerint is nagy
szükség van.
Még egy fontos
újdonságát emelném ki a jogszabálynak: a civil
társaság alapításának lehetőségét. A
civil törvényt megelőző időszakban ez a fogalom nem létezett a jogrendszerünkben. E szervezeti kategória megteremtésének is az
volt a célja, hogy minél egyszerűbbé tegyük a szférában tevékenykedők életét.
E szervezeti forma azoknak kínál alternatívát, akik nem kívánnak, vagy nem
tudnak a kötöttebb szabályok szerint
működő egyesületi keretek között létezni, de mégis valamiféle szervezett
formában kívánnak tevékenykedni. A
civil társaság, egy bírósági nyilvántartásba nem vett, jogi személyiséggel
nem rendelkező, rugalmas szervezet,
amelynek létrehozására két fő elegendő. Ezzel az újítással kiszélesítettük
az egyesülési jog kereteit Magyaror-

szágon, így hát bízunk abban, hogy
minél többen lesznek azok, akik élni kívánnak ezzel az alkotmányos alapjogukkal
– A média sokat foglalkozott a civil
szervezetek közpénzből történő támogatásával, nem feltétlenül pozitív képet
festve a kialakult összeférhetetlen állapotokról. Sikerült-e megnyugtatóan
rendezni a neuralgikus pontokat?
Természetesen
átalakul a támogatási
rendszer. A kormánynak be kellett
látnia, hogy a civil
szervezetek támogatására létrehozott
Nemzeti Civil Alapprogram támogatási
rendszere, működésének elmúlt hét
évében nem tudta
biztosítani a források felhasználásának
hatékonyságát. Az állandósult, de egyre
elaprózottabbá váló működési célú támogatások nem ösztönözték kellően a
szervezeteket az állami forrásoktól független önellátásra, emiatt egy új személetű támogatáspolitika kialakítása vált
szükségessé. A törvény az átláthatóbb
támogatási rendszer érdekében létrehozza a Nemzeti Együttműködési Alapot. Az állami támogatásra vonatkozó
szabályozást a visszaélések elkerülését
szem előtt tartva alakítottuk ki, amelynek köszönhetően egy tisztább, ellenőrizhetőbb és követhetőbb pályázati
rendszer működhet. Az alap céljainak
megvalósítására vonatkozó elvi, irá-

nyító és koordináló döntéseket a Tanács
hozza. Az új rendszerben – a múlt gyakorlatától eltérően – a testületi tagok
érdekeltségébe tartozó szervezetek
nem részesülhetnének támogatásban.
Lehetőség lesz visszatérítendő támogatás elnyerésére is, így a civil szektor
nagyobb része juthat támogatáshoz.
Fontos, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap forrása nem zárolható és maradványtartási kötelezettség nem írható
elő rá. Ez lesz a garancia arra, hogy az,
amit a mindenkori Országgyűlés az aktuális költségvetési törvényben megszavaz a Nemzeti Együttműködési
Alap számára, az egészen biztosan a civilek rendelkezésére áll.
Az új törvény előírja a társadalmi és
civil kapcsolatokért felelős miniszternek, hogy működtessen egy monitoring
rendszert, amivel a szektorba invesztált
források hasznosulását, hatását, valamint az eredményeket figyelni, követni
lehet, és ennek megfelelően lehet harmonizálni az aktuális költségvetésekben a civilek számára rendelkezésre
álló forrásokat. A szabályozás átalakításával a civil szervezetek működése átláthatóbbá válik, s ez hozzájárul a civil
szektorba vetett társadalmi bizalom
erősödéséhez. A letisztult szabályozási
környezet, valamint a következetes,
élethez igazodó eljárások elősegítik
azt, hogy a civil szektor helyzetéről,
alakulásáról reális képet kaphassunk.
Reményeink szerint a szektor minőségi
átalakulása a szervezetek által ellátott,
a társadalom számára hasznos tevékenységek, szolgáltatások minőségi javulásával jár majd együtt.

Szilárd értékrend, magas minőség,
nagyobb állami szerepvállalás

A magzatok védelmét szolgáló
aláírásgyűjtési akció indul

Az új törvénynek a társadalom megújulását és Magyarország felemelkedését
kell szolgálnia – mondta Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár december 15-én egy csepeli pedagógus fórum után tartott sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata oktatási szakpolitikus kifejtette: a törvény kijelöli, megerősíti azt
az értékrendet, amelyet Alaptörvényünk és a Nemzeti Együttműködés Programja megfogalmaz, s amelyre kontinensünk országainak társadalmai épülnek.

Európai életvédő mozgalmak tavasszal aláírásgyűjtő akcióba kezdenek, hogy
az EU-ban jogszabály mondja ki: a magzat fogantatása pillanatától embernek
számít. Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár december 15-én az MR1 180 perc című műsorában elmondta, az olasz Carlo Casini, az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának vezetője hívta össze
azokat az életvédő mozgalmakat, amelyek úgy gondolják, a kontinens jövője
szempontjából fontos, hogy változzon az abortuszról alkotott felfogás.

FORRÁS: KDNP.HU

Köznevelési és nem közoktatási
törvényről van szó – nyomatékosította
Hoffmann Rózsa. A szóhasználat nem
véletlen, önmagában is jelzi az új törvény szellemiségét. A jövőben a pedagógusoknak nemcsak az értelem
fejlesztésére, hanem a teljes személyiség kibontakoztatására kell munkájukban helyezni a hangsúlyt. Az
óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak a tanítás mellett – azt nem háttérbe
szorítva – a nevelés a legfontosabb feladata – jelentette ki az államtitkár
Hoffmann Rózsa kiemelte: nevelni
csak meghatározott értékek mentén

lehet. Ezért a törvény kijelöli, megerősíti azt az értékrendet, amelyet Alaptörvényünk és a Nemzeti Együttműködés Programja megfogalmaz, s
amelyre kontinensünk országainak társadalmai épülnek. Ez nem jelent mást,
mint tisztességes munkára, szorgalomra épülő iskolát, oktatást és az emberi méltóságot tiszteletben tartó
gyermekközpontúságot – hangsúlyozta
a kereszténydemokrata politikus.
A követelmények emelése, a minőség javítása is fontos célja a törvénynek, hiszen a magyar iskolarendszer
teljesítményén múlik, hogy milyen
lesz a jövő magyar társadalma –
mondta az államtitkár.

FORRÁS: KDNP.HU

Az itáliai politikus kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy minél
többen álljanak ki a magzatok, illetve
az anyák védelmében. „Éppen ezért
tizenöt országból érkeztek Rómába
életvédő szervezetek, Skandináviától
Angliáig, egészen a közép-keleteurópai országokig.” A tanácskozáson
az a döntés született, hogy januárig
feláll egy olyan nemzetközi joggal, illetve európai alkotmánnyal foglalkozó bizottság, amely a témában
megfogalmazza azt a kérdést, amelylyel később, április táján aláírásgyűjtő
akciót lehet indítani – mondta Soltész

Miklós. Az unió szabályai szerint
egymillió aláírás kell új európai jogszabály kezdeményezéséhez.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára szerint a civil szervezetek részvételével zajló akció
lehetőség arra, hogy felhívják a figyelmet a magzati élet védelmének
fontosságára.
A kérdést azonban nem a bűn
vagy a „dorgálás” oldaláról érdemes
megközelíteni, sokkal fontosabb az,
hogy az életvédők segítsenek azoknak a leányoknak, édesanyáknak a
magzat melletti döntésben, akik
abortusz előtt állnak.
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AZÁNK

Fel kell lépni
a magyarellenességgel szemben
Fel kell lépni a magyarellenes megnyilvánulások ellen – jelentette ki Tőkés
László, az Európai Parlament (EP) alelnöke a Budapesten megtartott III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozón. A résztvevőkhöz köszöntőlevelet
intézett a köztársasági elnök, melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogokat
tekintve „csak azt várjuk a világtól, amit mi is megadunk másnak”. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes azt hangsúlyozta, hogy „emberi jogokon nyugvó
nemzeti érdekeinket nem rendelhetjük alá semmilyen más országénak.”

FORRÁS: KDNP.HU

Semjén Zsolt emlékeztetett arra,
hogy nem fogadható el semmilyen kettős mérce, nem fogadható el, hogy a
magyar embereket másodrangú állampolgárnak tekintsék. Mint mondta:
„senkit ne érhessen hátrány amiatt,
hogy magyar állampolgárságot kér” a
környező országokban.
Tőkés László úgy fogalmazott: a III.
Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozón a szólásszabadság jogán
„emeljük fel szavunkat a szomszédos
országok legtöbbikében, a volt kisantant országaiban tovább folytatódó és
időről-időre felerősödő magyarellenesség újabb és újabb megnyilatkozásai ellenében”. Hangsúlyozta az összefogás
fontosságát a Magyarországon kívül, a
Kárpát-medencében élő magyarokért.
„A határok fölött újraegyesülő nemzet, a magyar állampolgárságukat viszszanyerő honfitársaink összefogásával
és szolidaritásával vállalunk közösséget és állunk ki magyarságuk miatt
megpróbáltatást szenvedő, idegenbe
szakadt testvéreink mellett” – mondta
az EP alelnöke.
Az Advent a Hargitán – Advent Európában címmel a Szilágyi Dezső téri re-

formátus templomban megrendezett találkozón Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke beszédében arról szólt, hogy „a
magyar ember nagyon szeret bajban
lenni, mert akkor nem kell csinálni semmit. Jussunk a bajban létből az ébrenlétbe
(...), majd az úton létbe.” Szerinte „sok
helyre kell elmenni, tárgyalni, jogainkat
kérni, tiltakozni, a nézeteinket a jogainkat újra meg újra elmondani”, ugyanakkor nemcsak a magyarok és a környező
népek, hanem a magyarok közötti, sokszor nagy távolságot is csökkenteni kell.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök emlékeztetett arra, hogy
a szolidaritás nem elméleti, hanem gyakorlati feladat. „A szeretet otthon kezdődik, a mi esetünkben most a nemzet
családjában” – mondta. A szolidaritásra
példaként említette a vajdasági Temerinben egy szerbet bántalmazó magyar fiatalokat, akiket – mint mondta – túlzottan
szigorú szabadságvesztésre ítéltek, és
azokat, akiktől megvonták állampolgárságukat, amiért felvették a magyart.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „a hívőben soha nem lehet bosszú, soha nem
lehet gyűlölet”. Berndt Posselt bajorországi EP-képviselő arról beszélt, hogy
„eljön az az idő, amikor Magyarországot uniós tagországok veszik körül.”
A találkozón felszólaltak, majd áldást mondtak magyarországi és a környező országokból érkezett római és
görög katolikus, református, valamint
unitárius egyházi vezetők.
Az első Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozót 2009-ben, Tőkés
László és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kezdeményezésére tartották
Szegeden. A második találkozó helyszíne Marosvásárhely volt 2010-ben.

„Az autonómia soha fel nem
adása a megmaradás záloga”
FORRÁS: KDNP.HU

Az autonómia elérését tekintette az
erdélyi magyarság megmaradása zálogának Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes december 10-én videoüzenetben köszöntötte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) marosvásárhelyi küldöttgyűlését.
„Az autonómia soha fel nem adása
a megmaradás záloga” – üzente az Er-

délyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) marosvásárhelyi küldöttgyűlésén levetített videoüzenetében Semjén Zsolt. Hangsúlyozta, a magyarság
nem fogadhatja el a kettős mércét, sem
a történelmi kérdésekben, sem a napi
politikai aktualitások tekintetében.
„Amit szabad más népeknek, azt szabad nekünk is. Ha lehet más népeknek
autonómiája Európában, akkor lehet
nekünk is” – fogalmazott.

Nemzeti érdekeinket
nem rendeljük alá más ország
belpolitikájának
Minden magyar, éljen akár Magyarországon, akár a határokon kívül, választó
és választható lesz a jövőben. Nincs „A” és „B” kategóriájú állampolgár –
emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke december
2-án a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) plenáris ülésén az Országházban. A KMKF ülésének egyetlen napirendi pontja az új választójogi törvényjavaslat volt, amelynek általános vitáját aznap reggel kezdte
meg az Országgyűlés.

A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese leszögezte: nincs „A” és „B”
kategóriájú magyar állampolgár, egy
magyar nemzet van és egy állampolgárság. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a
magyar kormány egységes magyar
nemzetben gondolkodik. Rámutatott: a
nemzetpolitika szempontjából ugyanakkor kulcsfontosságú az erős és sikeres
anyaország. A miniszterelnök-helyettes
beszélt arról is, hogy kizárólag az etnikai
magyar pártok, szervezetek a biztosítékai a magyar megmaradásnak, kulcsfontosságú, hogy ezek képviseljék a

úgy döntöttek, hogy pénzügyi alapot
hívnak életre, első körben 50 millió
forintos kerettel. Ebből azokat támogatják, akiket magyarságuk miatt
bármilyen támadás, retorzió ér. Megerősítette: Boldoghy Olivérnek minden segítséget megadnak, és készek
arra, hogy európai fórumokhoz forduljanak. Minden eszközzel segítik
az érintett embereket, hogy senkivel
szemben ne lehessen kettős mércét
alkalmazni, és ne lehessen magyar
közösségeket, embereket másodosztályú állampolgárként kezelni.
Kijelentette: emberi jogokon
nyugvó nemzeti érdekeinket nem ren-

magyarságot. Felidézte, hogy amikor a
szerb kormány kollektíve háborús bűnösnek akarta minősíteni a magyarságot, és kizárta volna a kárpótlásból,
akkor azok a magyarok, akik többségi
párt tagjai voltak, „ellenünk szavaztak”.
Semjén Zsolt elmondta még, hogy
befejeződött a szervezeti struktúra kialakítása, a Magyar Állandó Értekezlet
(Máért) rendkívül sikeresen működik,
s ehhez kapcsolódik a KMKF. Szólt a
nyugati, szórványmagyarság érdekeit
képviselni hivatott Magyar Diaszpóra
Tanács közelmúltbeli megalakításáról
is, és mint jelezte: hat tagjuk jelen van
a Máért-en is. A kormányfő helyettese
közölte: lehetővé teszik, hogy a Máért
szakbizottságaiba a magyarországi pártok is delegáljanak tagokat a jövőben,
várják az erről szóló javaslatokat.
Semjén Zsolt kitért arra is, hogy
várhatóan év végére az állampolgársági kérelmek száma eléri 200 ezret, az
eskütételek pedig mindenhol rendben
zajlanak. Az állampolgárság kapcsán
ismét felhívta a figyelmet Boldoghy
Olivér felvidéki vállalkozó kálváriájára, akit azért fosztottak meg szlovák
állampolgárságától, mert a magyart
felvette. Mint mondta, a Máért-en

deljük alá más ország belpolitikájának. Leszögezte ismét: Magyarország
senkinek, semmilyen adatot nem ad ki
az állampolgárságról.
Kövér László, az Országgyűlés
elnöke a résztvevőket köszöntve
felidézte, hogy a KMKF márciusi
plenáris ülésén határozták el, ha a
választójogi törvényt benyújtják, lehetőséget teremtenek annak megvitatására, miként lehet azoknak a
határon túli magyaroknak választójogot biztosítani, akik eddig abból
ki voltak rekesztve. Kiemelte: a vonatkozó felvetéseket összegyűjtik,
és azokat eljuttatják majd az Országgyűlés nemzeti összetartozás
bizottságának.
A parlament elnöke utalt arra,
hogy a horvátországi választásokkal
megkezdődik egy „nehéz év”, hiszen
a környező országokban mindenütt
voksolást tartanak, amelyek érintik a
magyar közösségeket is. Az anyaország polgárai, politikai osztálya számára sem közömbös azok kimenetele
– fogalmazott Kövér László, hozzátéve: nagyon fontos, hogy erős magyar érdekképviselet legyen az adott
ország törvényhozásában.

FORRÁS: KDNP.HU

AZÁNK

A fiatalok nevelése
az igazságosságra és a békére
– Folytatás az 1. oldalról –
A munkakörülmények gyakran nem
egyeztethetők össze a családi elkötelezettségekkel, frenetikus életritmusra
kényszerítenek. Az oktatási intézmények felelősei gondoskodjanak arról,
hogy minden fiatal felfedezhesse hivatását. Biztosítsák a családoknak, hogy
gyermekeiket olyan oktatásban részesítsék, amely nem ellenkezik lelkiismeretükkel és vallási elveikkel. A politikai
felelősök konkrétan segítsék a családokat és az oktatási intézményeket, hogy
gyakorolhassák nevelési-oktatási jogaikat és kötelességeiket. Az oktatás legyen mindenki számára elérhető, a
családok pedig szabadon választhassák
meg azokat a struktúrákat, amelyeket a
legmegfelelőbbnek tartanak gyermekeik számára.
A politikusok kötelezzék el magukat
annak érdekében, hogy elősegítsék a
létfenntartás miatt különélő családok
egyesítését. A politika legyen olyan átlátható valóság, amely mindenki javát
szolgálja.
XVI. Benedek pápa felhívást intéz a
média világához, hogy járuljon hozzá a
fiatalok oktatásához. A fiatalok kötelessége pedig az, hogy elsőként éljék meg
mindazt, amit környezetüktől elvárnak.
A pápai békeüzenet hangsúlyozza
annak szükségességét, hogy a fiatalokat
az igazságra és a szabadságra neveljék.
Egy társadalom humánus arculata
nagymértékben függ attól, hogyan járul
hozzá az oktatás az emberről szóló
igazság elfojthatatlan kérdésének életben tartásához. Az ember szívében hordozza a végtelen utáni szomjúságot, az
olyan igazság utáni vágyat, amely nem
részleges, hanem képes megmagyarázni az élet értelmét. Ez azért van, mert
az embert Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ennek az igazságnak a felismerése elvezet ahhoz, hogy
mély tiszteletet érezzünk minden ember
iránt – írja üzenetében a pápa.
Az ember ugyanis csak az Istennel
való kapcsolatában értheti meg szabadsága értelmét. A szabadság nem a kötelékek hiányát, nem a szabad akaratot,
nem az énközpontú szemlélet abszolutizmusát jelenti. Az az ember, aki azt
hiszi, hogy abszolút lény, aki nem függ
semmitől és senkitől, aki azt gondolja,
hogy bármit megtehet, az végül elveszíti szabadságát. Ma a szabadságot a
relativizmus széleskörű jelenléte fenyegeti, amely semmit sem ismer el véglegesnek; a végső mérce maga az egyén
és vágyai. Ez azonban a szabadság látszata mögött mindenki számára börtönné válik, mert elválasztja egymástól
az embereket, akik önmagukba zárkóznak. A szabadság helyes értelmezése
tehát központi helyet foglal el az igaz-

ságosság és a béke előmozdításában. E
két fogalom pedig igényli mind saját
magunk, mind a többi ember tiszteletben tartását.
Szükség van arra, hogy az igazságosságra neveljünk egy olyan világban,
amely kizárólag a haszonelvűség, a
nyereség és a birtoklás szempontjait ismeri el. Az igazságosság nem pusztán
emberi megegyezés: ami igazságos, azt
nem egy szerződés határozza meg,
hanem az Isten által teremtett emberi
lény mélyreható önazonossága. A modern kultúra egyes áramlatai elidegenítették az igazságosság fogalmát
transzcendens gyökereitől. Ennek következménye, hogy elválasztották azt a
segítő szeretettől és a szolidaritástól.
A béke – hangsúlyozza üzenetében
a Szentatya – nem pusztán a háborúk
hiányát jelenti, és nem korlátozódhat a
szemben álló erők egyensúlyának biztosítására. A béke az igazságosság gyümölcse. Mindenekelőtt Isten ajándéka,
egyben megvalósítandó mű. Ahhoz,
hogy valóban a béke munkásaivá váljunk, nevelnünk kell az együttérzésre, a
szolidaritásra, az együttműködésre, a
testvériségre. Legyünk tevékenyek közösségünkben, ébresszük fel a lelkiismeretet a nemzeti és nemzetközi
kérdéseket illetően, valamint a javak
megfelelő elosztása, a fejlődést szolgáló
együttműködés, a konfliktusok megoldása érdekében. A pápa azt kéri a fiataloktól, hogy türelemmel és kitartással
keressék az igazságosságot és a békét,
vállaljanak értük áldozatot is, szemben
haladva az árral.
Nem az ideológiák mentik meg a világot, hanem csak az, ha az élő Istenhez
fordulunk – szögezi le üzenetében XVI.
Benedek pápa, majd így buzdítja a fiatalokat: „Ne bátortalanodjatok el a nehézségek láttán, és ne engedjetek a
hamis megoldásoknak, amelyek gyakran úgy jelentkeznek, mint a problémák
leküzdésének könnyebb útjai. Ne féljetek attól, hogy elkötelezzétek magatokat, hogy szembe nézzetek a fáradozással és az áldozathozatallal. Legyetek tudatában annak, hogy ti magatok vagytok példakép és ösztönzés a
felnőttek számára. Ez annál inkább
megvalósul, minél jobban törekedtek az
igazságtalanság és a korrupció leküzdésére”. A fiatalok ne zárkózzanak be önmagukba, hanem dolgozzanak egy
mindenki számára jobb jövő érdekében.
Soha nincsenek egyedül, mert az egyház bízik bennük, elkíséri és bátorítja
őket. Felkínálja számukra a legértékesebb kincsét: annak a lehetőségét, hogy
tekintetüket Istenre emeljék és találkozzanak Jézus Krisztussal, aki maga
az igazságosság és a béke” – írja a 45.
béke világnapra szóló üzenetében XVI.
Benedek pápa.
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A Don Bosco diákjait fogadta
az Országházban Harrach Péter
A kazincbarcikai Don Bosco Szakiskola és Szakközépiskola harminc hátrányos
helyzetű, főként roma diákját látta vendégül december 14-én az Országházban
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője. A politikus
kiemelte: részben az oktatásügyön, részben a foglalkoztatáson keresztül lehet
megoldani a roma családok problémáit.

FORRÁS: KDNP.HU

Azt tapasztalom, hogy akinek nincs
szakmája, vagy kevésbé keresett szakmával rendelkezik, nagyon nehezen
tud elhelyezkedni – fogalmazott, hozzátéve: felnőtteknél átmenetileg megoldás a közmunkaprogram, de a
diákoknál egyértelműen a tanulás a kivezető út.

Harrach Péter úgy látja, hogy aki
akar tanulni, annak van lehetősége.
Az iskolának sok esetben pótolnia
kell a környezetből fakadó hiányosságokat is, az állam dolga pedig a munkahelyteremtés – mutatott rá a
frakcióvezető. Az egyik diák azon
kérdésére, hogy miért csökkentették a
tankötelezettség korhatárát, azt
mondta, hogy aki nem akar tanulni,
azt nem szabad arra kényszeríteni,
hogy ott üljön az iskolában, annak
meg kell adni a lehetőséget, hogy elmehessen dolgozni. A diákok kíváncsiak voltak még arra, hogy miért
szigorítottak a dohányzás feltételein,
és szó volt még a parlamenti munkáról is. A program keretében a tanulók
sétát tettek a Országházban, majd
Harrach Péter ajándékcsomagot adott
át a gyermekeknek.

A társadalom alapja az összefogás
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár és a
magyar jégkorong-válogatott három
játékosa ajándékozta meg a balassagyarmati Reménysugár Otthon lakóit
december 7-én. A kereszténydemokrata politikus négy elektromos ágyat és
a hozzájuk tartozó, a felfekvést megelőző matracokat adott át. Az államtitkár hangsúlyozta: a társadalom alapja
az összefogás, és üzenetértékűnek nevezte, hogy mindazok, akik megtehetik, segítenek a rászorultaknak.
A súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyerekeket ellátó Reménysugár Otthont már harmadszor
keresték fel a válogatott jégkorongozók,
december 7-én Svasznek Bence, Majoross Gergely és Holéczy Roger érkezett Balassagyarmatra hatalmas táskákkal. Tavaly mikuláskor is ajándékoztak a csapat tagjai, májusban pedig
azokat a plüssállatokat vitték el a gyerekeknek, amelyeket a Dobj egy macit
elnevezésű jótékonysági akcióban gyűjtöttek össze.
A sportolók meglátogatták az ágyban fekvő betegeket, bementek a csecsemőkhöz is, segítettek kibontani a
kicsiknek a csomagokat, pótolták a
nagy forgatagban elveszett ajándékokat. Nevükben Majoross Gergely
úgy fogalmazott, örülnek, ha segíthetnek, és felelősségüknek tartják,
hogy tovább adjanak a rájuk háruló
figyelemből.

Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára azt a pályázaton nyert négy elektromos ágyat és
a hozzájuk tartozó, a felfekvést megelőző matracokat adta át, amelyek egyaránt megkönnyítik az otthon betegeinek
és gondozóinak életét. Az ágyakat működtető motorokat a szegedi börtönben
állítják elő. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy folytatják a pályázati
programot.
Az államtitkár megköszönte az intézmény dolgozóinak, amit a kicsi gyerekekért, a fogyatékos gyerekekért és
felnőttekért és a magukra maradt édesanyákért tesznek, az otthon ugyanis tíz
férőhelyes anyaszállót is működtet. Mint
fogalmazott, az az erő, ami a pályán
megjelenik, azt is mutatja, hogy a társadalom alapja az összefogás, és üzenetértékűnek nevezte, hogy mindazok, akik
megtehetik, segítenek a rászorultaknak.
„Annyi mindent kell megköszönnöm,
hogy számolom az ujjaimon, nehogy valami kimaradjon” – mondta Fehér Edit,
az otthon igazgatója, hozzátéve: „A tárgyi dolgok itt maradnak, de itt marad az
is, ami nem kézzelfogható: a szeretet.”
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Barankovics – kapocs a századok között
PÁLFFY ISTVÁN

Barankovics István élete, munkássága a 20. század
fősodrú folyamataiba illeszkedett, de rajta keresztül
kitapintható, honnan erednek a keresztény-szociális
gondolat gyökerei és, hogy milyen eredő irányába
mutat a modern politikai kereszténydemokrácia programja. A gyökér a 19. század szociális traumáiból ered,
a kapitalizmus embertelensége hívja életre a politikai
kereszténységet, amely a múlt századon át a jelenbe,
a piacgazdaság okozta válságokba
vezet.
Közhely manapság, hogy a 20.
század az I. világháború kitörésével
kezdődött és a kétpólusú világrend lebomlásáig tartott. Történészi értelmezés kérdése persze, de témánk
kedvéért most legyen ez a kiindulási
alapunk. A századok, a korszakok különben sem önállóan elkülönült intervallumonként léteznek, telnek, hanem
szoros történelmi kötődésben állnak
az előttük lévő korokkal, illetve kihatással vannak a
jövendő időkre.
Mondom ezt azért, mert most (1906. december 13án) 105 éve született Barankovics István, akinek élete,
munkássága a 20. század fősodrú folyamataiba illeszkedett, de rajta keresztül is kitapintható, honnan erednek a keresztény-szociális gondolat gyökerei és, hogy
milyen eredő irányába mutat a modern politikai kereszténydemokrácia programja. Merthogy a gyökér
mélyről, a 19. század szociális traumáiból ered, a kapitalizmus embertelensége hívja életre a politikai kereszténységet, a gyökér szárba szökik, majd egyenesen,
törés nélkül a múlt századon át a jelenbe vezet. A 21.
századba, a globális gazdaság okozta kiszolgáltatottságba, a liberális piacgazdaság okozta válságokba.
A Barankovics által fémjelzett keresztény és demokrata politikai pálya arra az értékrendre épült,

amely egyedüliként teremt kapcsolatot, immár nem
csak egymást követő századok között, hanem a társadalmak és nemzetek 2000 éves történelmi folyamatosságát is megalapozza. Tisztes jólét, amit a munka
biztosít, szabadság, amely nem ismer elnyomást, és
nemzeti függetlenség, amely nem sért senki mást, ez
az az ország, amelyet építeni akarunk – mondta Barankovics, 1947-ben a Demokrata Párt győri programadó választási gyűlésén, de mondhatta volna 120
éve, a Rerum Novarum kiadása idején, vagy ma is,
szinte bármelyik európai parlamentben.
Szociális érzékenység, tisztes megélhetés, a munka becsülete, munkahelyteremtés, gazdasági önrendelkezés, nemzeti
szuverenitás, szabadság, mások tisztelete
– mindezek ma is a kereszténydemokrácia
alapértékei, ott ahol a gúzsba kötő globális folyamatok és bizonyos európai kényszerek béklyóiból az országok szabadulni
próbálnak. Ugyanakkor ez az értékrend
olyan kötőanyag is, amely fundamentálisan cementálja egy talapzatba a keresztény hagyományokkal rendelkező Európát, és nem
engedi többé széttöredezni.
Így tekintve Barankovics István és az általa oly kiválóan és hitelesen képviselt kereszténydemokrácia
vertikális kapocs az idősíkon a politikust megelőző
majd követő századok között, térbeli dimenzióban
pedig szorosan az összetartozást hirdető európai gondolathoz kapcsolódik.
Ezt a kapcsot erősíteni kell, ez pedig a kereszténydemokrata utódok feladata. Ezért kezdeményezem,
hogy Barankovics István szülőhelyén, Polgáron állítsuk fel a nagy előd első köztéri szobrát, és anyagilag
is méltó módon áldozni kívánok erre a célra. Legyen
ez szobor a kereszténydemokrácia politikai zarándokhelye. Keresztény barátaink, demokrata társaink!
Kérlek Benneteket, hogy Ti pedig lehetőségeitekhez
mérten segítsetek.

Segítsék a Barankovicsszobor felállítását
A Kereszténydemokrata Néppárt, a Barankovics István
Alapítvány és Pálffy István hajdú-bihari területi országgyűlési képviselő kezdeményezik, hogy a párt elődjének, a Demokrata Néppártnak nagy formátumú vezetője kapjon méltó
emlékművet szülővárosában, Polgáron. A jótékony közadakozásnak köszönhetően Barankovics István először kaphatna
köztéri szobrot Magyarországon. A politikus alakjának
bronzba öntésére a kezdeményezők Kligl Sándor szobrászművészt kérték fel, és Polgáron, a város központjában a Barankovics-évfordulón tervezik leleplezni az alkotást. A
kezdeményezők kérnek minden kereszténydemokrata érzelmű
polgárt és támogatót, hogy adományaikkal segítsék a szobor
felállítását, hogy Barankovics István megformált alakja Polgárról hirdesse a kereszténydemokrácia kétezer éves elveit.
Az adományokat a szobor elkészítéséhez a Barankovics István Alapítvány CIB Banknál vezetett, 10700024-4492740651100005 számú bankszámlájára várjuk. A megjegyzés
rovatban kérjük tűntessék föl, hogy „SZOBOR”.
Kizárólag banki átutalással tudunk támogatást elfogadni!
Köszönjük!
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Koszorúzás
FORRÁS: BARANKOVICS.HU

A Barankovics István Alapítvány képviselői december 9-én koszorúzták meg Barankovics István sírját. A Fiumei úti
sírkertben Mészáros József kuratóriumi
elnök, Vejkey Imre országgyűlési képviselő,
Jenik Péter a miniszterelnök-helyettes sajtóügyeiért felelős kabinetfőnök-helyettes,
Gyorgyevics Miklós kerületi elnök és Eöry
Őrs tisztelgett a magyar kereszténydemokrácia nagy alakjának emléke előtt. Mészáros
József beszédében emlékeztetett arra, hogy
tíz évvel ezelőtt, ezekben a napokban térhettek haza Barankovics István hamvai. Az újságíró, a politikus, a kereszténydemokrata
gondolkodó szellemi hagyatékának ápolása
az utókornak és kiemelten a nevét viselő alapítványnak hálás kötelessége. „Mi kereszténydemokraták büszkék lehetünk arra, hogy
elődeink között olyan személyiségeket tisztelhetünk, mint Barankovics István és a
szomszédságában végső nyughelyet találó
Varga László és Kovács K. Zoltán.”

Tíz éve temettük
újra Barankovics
Istvánt
FORRÁS: GYORGYEVICS MIKLÓS
BARANKOVICS.HU

Egy bolyongó lélek 2001. december 13-án
hazatalált. A New York-i temető jeltelen sírjából, szeretett hazája anyaföldjébe a Fiumei úti
sírkertbe költözött és lelt végső nyugalomra.
Újratemetésén százak adták meg neki azt a
végtisztességet, amelyet távol hazájától nem
kaphatott meg. Nem pusztán a magyar kereszténydemokrácia legnagyobb alakját sirattuk meg azon a havas koradélutánon, hanem
saját magunkat is. Fájlaltuk az elvesztegetett
évtizedeket, történelmünk varga betűit.
Barankovics István személyében a kacér
idő egy pillanatra felvillantotta annak lehetőségét, hogy újra szinkronba kerülhetünk az európai fejlődéssel. Így látták ezt a kortársak is.
Az évtizedekig Rómában élő Szőnyi Zsuzsa
ekképpen idézte fel alakját: „Számunkra a háború utáni, 1947-es szabad választáson először szavazó akkori fiatalok számára
Barankovics a legnagyobb magyar politikus,
virtuális miniszterelnök volt, aki az oroszok
megígért kivonulása után a nyugati demokrácia útjára vezeti majd az országot.” A szovjet
megszállás, a berendezkedő kommunista diktatúra azonban nem engedte meg számunkra,
hogy szabad akaratunkból kezünkbe vegyük
sorsunk irányítását. Az elcsalt választásokat
követően az ország vezetése helyett maradt az
ellenzéki szerep. Barankovics nagyívű parlamenti beszédei ma is csodálattal töltik el olvasóját. Politikai műveltsége kiemelkedett
kortársai közül. Személyisége rányomta bélyegét az általa vezetett pártra is. A Demokrata Néppártot a köznyelv csak egyszerűen
Barankovics pártnak nevezte.
Békésebb korokban a mérvadó politikai
iránymutatás így szól: ha támadnak balról és
jobbról egyaránt, megnyugodhatsz, középen
állsz. Barankovics esetében a képlet úgy festett, életveszélyben volt a fasiszta és a kommunista diktatúra idején egyaránt. A háború
végét a pesti ferenceseknél, álruhában, belső
emigrációban töltötte. Helyzete tarthatatlanná válásával, 1949 elején pedig végleg el
kellett hagynia az országot. „Emigrációba
nem megy az ember, hanem kényszerül” –
írta naplójába.
Barankovics külföldön is örök reménnyel
figyelte sorsunk jobbra fordulását. A világpolitika minden apró rezdülését nyomon követte és várta a szabadság eljövetelét
Európának ebben a kevésbé szerencsés szegletében is. A halál 1974-ben egy küzdelmes
életnek vetett véget, és még több mint negyed évszázadnak kellett eltelnie, hogy végre
hazai földbe kerüljön. Tíz esztendeje megadhattuk a neki kijáró végtisztességet. A hálátlan utókor valamit törlesztett adósságából.
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