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A néppárti frakció
megvédte a 2013-as
kohéziós forrásokat

A média
világából
a politikába

„A mártír tábornokok
állnak a győztes
oldalon"

Magyarország nem kívánja feladni azt
az államhatárain túlterjeszkedő felelősséget
A miniszterelnök szerint Magyarország, ahogyan idén is képes volt arra, hogy IMF-megállapodás nélkül működtesse a gazdaság finanszírozását, úgy 2013-ban is képes lesz rá. A megállapodással persze könnyebb a finanszírozás, de anélkül is lehetséges – közölte Orbán Viktor október 9-én a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XI. plenáris ülésén, Budapesten.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a tanácskozás után hangsúlyozta: a 2014es országgyűlés valóban az egyetemes magyarság parlamentje lesz.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Magyarországon idén a teljes nemzeti
össztermék 17 százalékát tette ki a lejáró adósság, jövőre pedig ez a mérték
19 százalék lesz, ami azt jelenti, hogy
„rajtunk kívül ilyen nagy arányban az
adósságának a működtetésére – a nemzeti össztermék arányában gondolkodva – csak egyetlen ország kell,
hogy nagyobb erőket mozgósítson” –
fejtette ki a kormányfő, aki szerint
ezért olyan éles a vita arról, kell-e Magyarországnak IMF-hitelmegállapodás
vagy sem. Az idei év azonban éppen
azért fontos – folytatta –, mert kiderült,
hogy a gazdasági és társadalmi változások, átszervezések eredményeképpen Magyarország képes volt arra,
hogy – 2012-ben a világ harmadik legnehezebb adóssághelyzetben lévő országaként – IMF-megállapodás nélkül
is működtesse a gazdaság finanszírozását. „És az én állításom az, hogy

Mindszenty bíboros példát
jelentett a magyarságnak
A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szerint Mindszenty József példája olyan erőt adott, ami nagyban
segítette az emigrációban a magyarság, a nemzeti identitás megtartását,
és az asszimilációtól való megmenekülést jelentette nemzedékeknek.
Semjén Zsolt szeptember 21-én a
Magyarok lelkiismerete – Mindszenty József címmel rendezett nemzetközi konferencián azt mondta,
amíg a hercegprímás élt, léte a nemzet megtartó ereje, iránytűje volt.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A miniszterelnök kereszténydemokrata helyettese szerint Mindszenty
József nem beleszólt a politikába, és
nem anakronizmus volt az alkotmányos álláspontja, állampolgári kötelességét teljesítette.
– Folytatás a 8. oldalon –

A ciklus végére meglesz
a félmillió új
magyar állampolgár
Az embrió védelme
olyan, mint
a rabszolgaság eltörlése
Szeptember 28-án rendezték Az élet:
ajándék című konferenciát, ahol döntéshozók, politikusok, családvédelmi
szakemberek, orvosok, bábák és gyermekvédő szervezetek képviselői mellett számos asszony gyűlt össze az
Országházban, hogy válaszokat találjanak olyan sürgető kérdésekre, mint
a magzati élet védelme, a születések
drasztikus csökkenése vagy a „bajba
jutott” nők hatékony segítése.
FORRÁS: CSALÁDHÁLÓ

2013-ban is képesek leszünk erre. Az
kétségkívül igaz, hogy megállapodással könnyebb, mint megállapodás
nélkül, de megállapodás nélkül is lehetséges, ennek a bizonyítéka a 2012es év” – jelentette ki Orbán Viktor.
2013 ugyanakkor jobb évnek ígérkezik Magyarországon, mint 2012 –

mondta a kormányfő a résztvevőknek, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy
a Kárpát-medence magyarságának
arra kell készülnie, az európai politikai és gazdasági közeg a következő
években is kedvezőtlen marad, a válság egyelőre nem fog elmúlni.
– Folytatás a 10. oldalon –

A KDNP módosító javaslatokat
nyújt be az új polgári törvénykönyvhöz
A családi és az örökösödési kérdéseket érintő több módosító javaslatot is benyújt a Kereszténydemokrata Néppárt az új polgári törvénykönyvhöz (Ptk.)
– közölte Harrach Péter frakcióvezető és Rubovszky György frakcióvezetőhelyettes sajtótájékoztatón október 5-én.
FORRÁS: KDNP.HU

Harrach Péter emlékeztetett, hogy a
család fogalmát a családvédelmi törvényben a lehető legszűkebbre vették,
eszerint két egyenesági rokon – vagyis
egy szülő és egy gyermek – már családot
alkot. Teljesen mindegy, hogy az a gyermek milyen kapcsolatban született; házasságban, élettársi kapcsolatban, vagy
leányanya szülte. A gyermekek egyformák, azonos jogokat és támogatásokat
élveznek – szögezte le a frakcióvezető.
Különösen sok reakciót váltott ki a
házasság és az élettársi kapcsolat közötti különbségtétel, amellyel kapcso-

latban a KDNP frakcióvezetője kifejtette, hogy a kereszténydemokraták
szerint házasság az, amelyben kötésekor megvan a két egymást szerető fél –
a férfi és a nő – részéről a véglegesség
szándéka, a kizárólagosság szándéka, a
gyermekvállalás szándéka és jobb esetben a vagyonközösség szándéka is.
– Folytatás a 8. oldalon –

A konferencia elején Kövér László
házelnök beszélt a család egységének
fontosságáról, valamint arról, hogy a
megfogant életért nem csupán az apa
és az anya, de a társadalom és a közösség is felelősséget visel. A gyermek
szerinte nem magánügy, hanem a
közjó egyik legfontosabb része, s a
gyermekvállalás nemzetstratégiai ügy
is, ami nem egyenlősíthető a többi fogyasztói döntéssel.
Soltész Miklós szociális, család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár a konferenciát megnyitó beszédében abbéli
reményét fejezte ki, hogy a magzat és
az édesanya szabadságjogait közösen is
lehet védelmezni. Böjte Csaba szavait
idézve kifejtette: minden gyermek egy
csoda, még a piszkos utcagyermek is.
Isten ilyen műremekeket akar ajándékozni nekünk, és jó lenne, ha nem félnénk ezt az ajándékot elfogadni. Az
államtitkár szerint azt, hogy az élet
ajándék, szeretettel kell hirdetni, közvetíteni a társadalom felé. Fontos, hogy
ne eltaszítsuk, megítéljük a nehéz helyzetben lévő anyákat, hanem felemeljük,
segítsük őket, hogy a gyermekük felnevelése vagy örökbeadása mellett tudjanak dönteni.
Az EP képviselője, Carlo Casini, aki
egyben az olasz életvédelmi mozgalom
elnöke, arról szólt, hogy az embrió védelmének elfogadása olyan korunkban,
mint anno a rabszolgaság eltörlése,
vagy a nők elnyomás alól való felszabadítása volt. Véleménye szerint az emberi jogok doktrinája úgy jutna el a
tökéletességhez, ha az EP is a probléma
gyökerénél keresné a megoldást, azaz
elismerné, hogy minden emberi lény
egyforma jogokkal bír.
– Folytatás a 11. oldalon –
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A néppárti frakció megvédte
a 2013-as kohéziós forrásokat
A néppárti frakció vezetésével az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága leszavazta a kohéziós politikát
ellehetetlenítő módosító indítványokat
– tudatta október 4-én Surján László,
az EP kereszténydemokrata alelnöke
közleményében. A költségvetési bizottságban a kohéziós politika keretei körül
alakult ki törésvonal a frakciók között.
A képviselők végül a Surján László és
Salvador Garriga módosító indítványai
által javasoltakat fogadták el.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Surján László közleményében beszámolt arról, hogy a költségvetési bizottság befejezte a 2013-as uniós
büdzsé módosító indítványairól szóló
szavazást. A szakbizottság a legtöbb
költségvetési soron nem fogadta el a tanács által javasolt csökkentéseket. Így a
képviselők a tanácsi olvasathoz képest
közel 1,5 milliárd euróval emelnék a
kötelezettségvállalásokat és 5,3 milliárd euróval a kifizetéseket – tudatta
Surján László. Rámutatott, hogy a bizottság több általa jegyzett javaslatot is
támogatott, amelyek fontosak Magyarország számára, és kutatás-fejlesztésre,
az uniós szomszédságpolitikára, a határőrizet erősítésére, az iskolatejprogramra adnának több forrást.
A közlemény szerint a költségvetési
bizottságban a kohéziós politika keretei körül alakult ki törésvonal a frakciók
között. A képviselők végül a Surján
László és Salvador Garriga módosító
indítványai által javasolt emeléseket fogadták el, amelyek a Tanács javaslatánál 1,6 milliárd euróval adnának többet
fejlesztéspolitikára.
Az Európai Parlament sajtószolgálata közben arról számolt be, hogy a
bizottság a tanács 1,9 milliárd eurós
csökkentési javaslatát írná felül, mert
az EP-képviselők szerint ez a pénz létfontosságú a gazdaság felpörgetéséhez, a kutatás, a vállalkozás és a
munkahelyteremtés támogatása révén.
A regionális politikára 1,6 milliárd euróval fordítanának többet, mint a tanács. A palesztinok és a közel-keleti
békefolyamat támogatásával kapcsolatban a képviselők nemcsak visszaszavazták a büdzsébe azt a 200 millió
eurót, amelyet az Európai Bizottság javasolt erre a célra, hanem még 100
millió euróval meg is emelték az öszszeget. A parlament tervezett költségvetésének 8,5 százalékos csökkentését
viszont nem vetették el.

Magyar részvétel a Szlovén Néppárt
alapításának 120. évfordulóján
„Család, szolidaritás, szabadság, szabad piac egy keresztény Európában” – nevezte meg a legfontosabb közös
kereszténydemokrata értékeket Schaller Ernő, az IKSZ külügyi titkára, a KDNP külügyi szakbizottságának alelnöke a Szlovén Néppárt (SLS) szeptember 8-9-i kongresszusán, amelyen alakulásának 120. évfordulójára emlékezett a szlovén párt. A szlovéniai Brdo-ban tartott rendezvényen a fiatal kereszténydemokrata politikus
Semjén Zsolt KDNP-elnök felkérésére a párt képviseletében vett részt.
FORRÁS: KDNP.HU

Az eseményen Schaller Ernő aláhúzta: a közép-európai konzervatív
erőknek közös feladatuk, hogy kiálljanak a szélsőséges diktatúrák minden
válfaja ellen. Beszédében a külügyi titkár a sokat emlegetett „közös európai
értékeket” konkretizálva kiemelte: egy
család ideális esetben egy apából, egy
anyából és gyermekeikből áll, mert „ez
az élet természetes rendje”. Azt is leszögezte, hogy mindettől függetlenül a
konzervatívok számára minden emberi
élet egyaránt fontos, ezért minden
szükséget szenvedőnek segíteni kell
abban, hogy saját lábra állhasson, és
önmaga boldogulni tudjon.
A Szlovén Néppárt vezetőinek jelenlétében tartott előadásban szó esett
arról, hogy éppen 120 éve született
Mindszenty József bíboros is, akinek

örökségét és a huszadik századi diktatúrák elleni hajlíthatatlan kiállását ma
is példaként állíthatjuk magunk elé. A
magyar politikus Ronald Reagan egykori amerikai elnököt idézve beszélt a
mindenkit megillető szabadságról,
amely azonban nem adatik meg automatikusan, hanem amiért generációról
generációra mindig meg kell küzdeni,
ahogyan ezt leginkább látványosan
éppen az ötvenhatos magyar fiatalok
mutatták meg a világnak. Ebből a szabadság-eszményből és az értékteremtő
munkából fakad a szabadpiacon alapuló nemzetgazdaság – folytatta Schaller
Ernő –, „mert mi, kereszténydemokraták
a munkát nem teherként, hanem lehetőségként éljük meg”.
A 20. század közös közép-európai
történetéről szólva a külügyi titkár
párhuzamot vont a nemzeti és a nemzetközi szocializmus pusztításai kö-

„Európában terjed a tudatlanság
a keresztény hitet illetően"
Európa nagy részén terjed a tudatlanság a keresztény hitet illetően, a
média gyakran félretájékoztatja a közvéleményt e hit tartalmáról és az
egyházi valóságról – ez volt az egyik fő gondolat, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek mondott el október 9-én a Vatikánban
zajló püspöki szinóduson. Az „új evangelizáció" témájával foglalkozó
XIII. rendes püspöki szinódus keretében a felszólalók beszámoltak az
egyes földrészeken kialakult helyzetről.
FORRÁS: MTI

A Vatikáni Rádió honlapján közzétett beszédében a magyar bíboros – aki
egyben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke – aggasztó jelnek nevezte, hogy az
európai kontinensen nem
sokat tudnak a keresztény
hitről és az egyházról, a
média is gyakran félretájékoztatja a közvéleményt.
A keresztény emlékezet
elvesztése együtt jár olyan
antropológiai változásokkal, amelyek az audiovizuális kultúra
következményei, és amelyek gyengítik
a logikus gondolkodást, a világos fogalmakat – vélte az előadó, aki szerint
ez a folyamat nagy kockázatokkal jár a
polgári társadalom számára is.
Megállapította ugyanakkor, hogy
az utóbbi években több országban veszített erejéből a jogállamiság. Főleg a
pénzügyi válság késztette arra a politikusokat, hogy drasztikus intézkedéseket hozzanak – mondta Erdő Péter.
Hamisnak nevezte azt a véleményt,
amely szerint a társadalmat tömeg-

kommunikációs eszközökkel is lehet
kormányozni, teljes egészében lemondva a jogról és az erkölcsiségről.
Erdő Péter szerint Európában az emberek éppen a népesség csökkenése, a
lakosság elöregedése, a gazdasági válság, a kulturális és vallási identitás meggyengülése miatt
„éhezik és szomjúhozzák a reményt”. A bíboros utalt a nemzeti és etnikai feszültségekre, a
Balkán megoldatlan kérdéseire,
a boszniai katolikusok bizonytalan helyzetére, a bevándorlással kapcsolatos konfliktusokra
Nyugat-Európában.
A szinóduson felszólalók közül többen panaszkodtak a keresztény hit elerőtlenedésére és a „világi szemlélet
agresszivitására".A szinóduson a főpásztorok felhívást intéztek a nemzetközi közösséghez Szíria békéje érdekében.
A püspökök az elvándorlók helyzetére és befogadására is felhívták a
figyelmet, hangsúlyozva: ezek az elvándorlók kincsként hordozzák magukkal a világ különböző részeire
hitvallásukat, amelynek ezáltal ők
maguk is hithirdetőivé válnak.

zött, kiemelve, hogy a konzervatív
erőknek mindkét szélsőség ellen kötelességük fellépni. Mindehhez azonban
Európának vissza kell találnia saját
kereszténydemokrata gyökereihez és
hagyományaihoz. A kongresszus
résztvevői egyetértettek az európai
egység egyik alapító atyjának, Robert
Schumann-nak az előadásban is felidézett szavaival: „Európa vagy keresztény lesz – vagy nem lesz”.

A Hajdúdorogi
Egyházmegyét
méltatták Brüsszelben
FORRÁS: MTI, EUMOZAIK.HU

A görögkatolikus Hajdúdorogi Egyházmegye eredményeit méltatta Surján László szeptember 18-án
Brüsszelben, az egyházmegye alapításának századik évfordulója alkalmából rendezett tanácskozáson. Az
esemény fővédnöke és házigazdája,
köszöntőjében a Hajdúdorogi Egyházmegye cigánypasztoráció terén elért
eredményeit hangsúlyozta.
„A görögkatolikus egyház nem volt
rest a legelesettebbek felé is tekinteni,
kik minden tekintetben a társadalom
peremén élnek. Egyházuk nevéhez fűződik Európa első cigány temploma, a
cigány nyelvű liturgia, bibliai részletek cigány nyelvre való fordítása. A
Hajdúdorogi Egyházmegye tevékenysége jó példa arra, hogyan lehet sikereket elérni a roma integráció terén” –
mutatott rá az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke.
A rendezvényen részt vett Járóka
Lívia fideszes EP-képviselő is, a parlament egyetlen roma származású
képviselője, aki a romák nevében köszönte meg azt a hatalmas munkát,
amit a görögkatolikusok a cigányság
érdekében nap, mint nap végeznek.
Görögkatolikus egyházi vezetők a
centenáriumi rendezvényen az egység, a megértés és a közösségek közötti együttműködés fontosságát
hangsúlyozták.
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Magyar siker az
Európa Tanács őszi
ülésszakán
Visszaemelné a kisebbségeket érintő
kérdéseket európai viszonylatban is
a főbb témák közé Kalmár Ferenc, a
Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője, akit előző
héten Strasbourgban az Európa Tanács esélyegyenlőségi és diszkrimináció elleni bizottsága az előterjesztés
jelentéstevőjének választott. A politikus október 10-én Kovács Elvirával,
a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjével tartott sajtótájékoztatóján
elmondta: ez a kérdés a Kaukázustól
Írországig, Finnországtól egészen
Máltáig minden kisebbséget érint.
FORRÁS: KDNP.HU

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő elmondta: december 3-ig
kell elkészíteni az első koncepciót az Európa Tanács számára összeállítandó,
nemzeti kisebbségekről és jogaikról

szóló előterjesztéshez. A koncepció öszszeállítását követően a teljes munkára
két év áll rendelkezésre.
Kalmár Ferenc azt mondta: ez a kérdés nem csak a Kárpát-medencéről szól,
hanem a Kaukázustól Írországig, Finnországtól egészen Máltáig minden kisebbséget érint.
A KDNP alelnöke kitért arra, hogy
ma Európában nem köztudott, de a lakosság 20 százaléka kisebbségi sorban
él. Úgy tűnik – folytatta –, hogy a kisebbségi kérdés elsikkadt, és kikerült a
főtémák közül. A jelentéssel megpróbálják majd az etnikai kisebbségek kérdéskörét visszaemelni a főbb témák közé –
jelezte Kalmár Ferenc. Úgy látta, a kisebbségekkel összefüggésben felmerülő
feszültségeket mindenképpen kezelni
kell, hogy ne jussanak el akár a fegyveres konfliktusokig.
Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselője azt mondta: az
Európa Tanács huszonnégy delegáltja
írta alá azt az általa benyújtott határozati
javaslatot, amely szerint a parlamenti
közgyűlésnek dokumentumban kellene
összefoglalnia az őshonos etnikai, kulturális, nyelvi, illetve vallási kisebbségek
helyzetének javítását célzó bevált gyakorlatokat, és ennek alapján ajánlásokat
kellene tennie az ET tagállamainak.
Megjegyezte: nagy siker, hogy készül
ilyen jelentés, ugyanis nem minden határozati javaslat kerül elfogadásra, ezt a
témát ugyanakkor fontosnak találták az
illetékes bizottságban.
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„Óriási megkönnyebbülést éreztünk, hogy a húsz éve
regnáló liberális városvezetést le tudtuk váltani”
„Az önkormányzatban én nyertem képviselői helyet, de a KDNP minden önkormányzati bizottságban képviselteti magát külső bizottsági taggal. Török Ferenc polgármesterrel igen szoros a párt kapcsolata, annak ellenére,
hogy nem tagunk, negyedévente közvetlenül tájékoztatást ad munkájáról a KDNP gyűlésein, részt vesz rendezvényeiken” – mondja Dr. Filvig Géza, a Kereszténydemokrata Néppárt kalocsai szervezetének elnöke, aki a jövő
zálogát a gyümölcsöző kapcsolatok megőrzésében és megerősítésében látja.
-A.-

„Kalocsán és a város közéletében mindig meghatározó volt Szent
István királyunk által alapított érsekség. A keresztény szellemiség, a
katolikus hit az itt élő polgárság
életét áthatotta, így a Kereszténydemokrata Néppárt újjászerveződésére igény volt városunkban. A
KDNP Kalocsai Szervezete 1990
tavaszán alakult meg a rendszerváltozást eredményező szabad választások előtt, alapító tagjai a
Belvárosi Plébánia Egyházközségi
Képviselőtestület tagjai közül voltak. Jelenleg az alapító tagok közül
hárman is aktív tagok a pártban” –
kezdi a város párttörténetének bemutatását Dr. Filvig Géza. Elmondása szerint az 1990-es és 1994-es
önkormányzati választásokon önállóan indult a KDNP és több képviselővel is képviseltette magát az
önkormányzatban, 1994–1998 között édesapja, Dr. Filvig Géza személyében alpolgármestert is adott a
városnak. „1998-től némi hanyatlás
jellemezte pártunk működését, de
ez nemcsak a KDNP-re volt jellemző, hanem a többi jobboldali
pártra is a városban.” Az elnök érthetetlennek, a város mentalitásával
ellentétesnek véli az 1990-től
2010-ig tartó időszakot, amikor is
SZDSZ-es volt a polgármester és a
képviselőtestület többsége is Kalocsán. Ez a mélyrepülés addig tartott, míg 2008-ban Semjén Zsolt –
aki 2006-tól országgyűlési képviselőnk – kezdeményezésére fellendítették a KDNP Kalocsai
Szervezetét.
„2008. december 10-től látom el
a helyi szervezetben az elnöki teendőket, Baranyi Pali bácsitól vettem át a stafétát, azóta a Fidesszel
és egy jobboldali civil szervezettel
közösen részt vettünk népszava-

zási, EP-képviselői,
országgyűlési képviselői, önkormányzati
választási kampányban
is.
Jelenleg
huszonnégy
taggal
működünk. Havi rendszerességgel tartunk
gyűléseket, a tagság és
a szimpatizánsok részére rendezvényeket
szervezünk. 2010-ben
Farkas Péter elnökletével megalakult városunkban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, így
reményeim szerint az utánpótlás is
biztosított szervezetünk számára” –
mondja az elnök, aki a kereszténydemokrácia új kalocsai sikertörténetének kezdetét a hat esztendeje
lezajlott országgyűlési képviselőválasztásra datálja. „A 2006-os választásokkor Semjén Zsolt nyert a
kalocsai körzetben egyéni képviselőként, választási győzelmét sikerült 2010-ben is megismételnie.
Emellett nagy öröm volt számunkra,
mikor kiderült, hogy nyolc év után
ismét Fidesz-KDNP-pártszövetség
kormányozhatja az országot. Párttársaimmal és az egész jobboldali
táborral közösen városunkban óriási megkönnyebbülést éreztünk,
hogy a húsz éve regnáló liberális
városvezetést le tudtuk váltani.
Hosszú, kitartó munkánkat a Jóisten megajándékozta az elsöprő választási sikerrel, Török Ferenc a
Fidesz-KDNP színeiben polgármesteri tisztséget nyert és az öszszes egyéni körzetben is mind a
Fidesz-KDNP képviselői szereztek
mandátumot.”
A kalocsai elnök a kedvező változásokról beszélvén kiemelte a
Keresztény Demokrata Néppárt aktivitását, meghatározó jelenlétét és
együttműködési készségét. „Az önkormányzatban én nyertem képvi-

selői helyet, de a
KDNP minden önkormányzati bizottságban
képviselteti
magát
külső bizottsági taggal. Török Ferenc polgármesterrel
igen
szoros a párt kapcsolata, annak ellenére,
hogy nem tagunk, negyedévente közvetlenül tájékoztatást ad
munkájáról a KDNP gyűlésein,
részt vesz rendezvényeiken.”
A jövő zálogát Dr. Filvig Géza a
gyarapodásban, a gyümölcsöző
kapcsolatok megőrzésében és megerősítésében látja. „Szeretném a
tagságot bővíteni és legalább a jelenlegi KDNP-s delegáltak létszámát és tisztégét megőrizni. A
szervezetünk szoros kapcsolatot
ápol a Katolikus Belvárosi Plébániával és annak Egyházközségi Képviselőtestületével, amelynek én is
tagja vagyok. A Református Egyházközséggel is szeretném a kapcsolatot szorosabbá fűzni, református tagok felvételével is.”
A Kerszténydemokrata Néppárt
kalocsai elnöke végezetül, de nem
utolsósorban a sikeres munka elengedhetetlen hozzávalóit említi.
„Mint ahogy mondottam 2008 vége
óta látom el a KDNP Kalocsai
Szervezetben az elnöki tisztséget és
2010 októbere óta önkormányzati
képviselő vagyok, aminek keretében a Közbeszerzési Bizottság és
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöki feladatait látom el, tag vagyok a Pénzügyi Bizottságban. A
civil életben ügyvédként dolgozom. Ezen feladatok megvalósítása mit igényel? Egy támogató és
igen toleráns feleséget elsősorban, sok erőt és hitet. Hálás vagyok, mivel számomra ezeket
megadta a Jóisten!”

A KDNP szereplése a médiában
-A.-

A Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság augusztusi gyorsjelentéséből
kiderült, hogy a Kereszténydemokrata
Néppárt a nyári hónapokban is aktívan vett részt a közvélemény, a társadalom közös dolgainak megvitatásában, megbeszélésében. A jelentés szerint a Magyar Televízió híradó-

jában több, mint nyolc százalékos szerepléshez jutott a kormányzat munkája. A politikai hírek során további
hét százalékos szereplést tudhat magáénak a KDNP. Említésre méltó adat
a párt elnökének, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a médiaszereplése is. Valamennyi csatornát
figyelembe véve az elnök huszonöt
alkalommal szerepelt a televízió

képernyőjén, megelőzve Mesterházy
Attilát, az MSZP elnökét, Vona Gábort, a Jobbik elnökét és Jávor Benedeket, az LMP vezetőjét is. Az adatok
azt mutatják, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt által képviselt ügyek
a magyar nyilvánosságban jelentős
helyet foglalnak el, azok a magyar társadalom számára fontosak, azokról
polémiák folynak a közbeszédben.
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A T. Ház előtt
a kommunista utcanevek
eltörléséről szóló
törvényjavaslat

Fülöp Attila lett a család- és esélyteremtési
politikáért felelős helyettes államtitkár
Család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkárként dolgozik tovább Fülöp Attila, aki eddig
Soltész Miklós államtitkár kabinetfőnökeként tett a szociális, család és ifjúságügyekért. Fülöp Attila korábban az IKSZ II. kerületi szervezetének alapítója, majd az IKSZ Gazdasági Munkacsoport létrehozója volt.
Többek között olyan műhelymunkákkal foglalkoztak a munkacsoportban, mint a családi adózás beveztésének
lehetőségei, valamint a különböző európai családtámogatási modellek vizsgálata.
FORRÁS: MTI

FORRÁS: MTI, MNO.HU

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottság döntését követően az
Önkormányzati és területfejlesztési bizottság és a Kulturális és sajtóbizottság
is általános vitára alkalmasnak találta –
az IKSZ által szorgalmazott – Egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslatot. Az Országgyűlés október 3-i ülésnapján került sor a törvényjavaslat általános vitájára, a törvényjavaslat expozéját Stágel Bence, a
KDNP országgyűlési képviselője, az
IKSZ elnöke mondta el.
A törvényjavaslat szerint cég, civil
szervezet, sajtótermék elnevezésében
nem szerepelhet, illetve közintézmény
vagy közterület nem viselhetné
a) olyan személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában vezető szerepet töltött be,
vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai
rendszerrel
közvetlenül összefüggésbe hozható.
Kétség esetén a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell bekérnie az illetékes hatóságnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új helyettes államtitkára a távirati
irodának szeptember 18-án adott interjújában elmondottak szerint a fogyatékosügynek az esélyteremtést, a
társadalmi integrációt kell szolgálnia,
ezért is került a terület szeptembertől a
családpolitikáért és az esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkársághoz.
Fülöp Attila – aki korábban Soltész
Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke volt – szeptember 5-étől lett
helyettes államtitkár. A fogyatékosügyet a kormányzati átalakításig önálló
miniszteri biztos felügyelte, most pedig
más területekkel együtt egy államtitkársághoz tartozik. A helyettes államtitkár azt mondta, ezzel a lépéssel a
fogyatékosügyet „feljebb emelték”.
A politikus szerint a döntés azt
jelzi, hogy a fogyatékkal élő embereket a kormányzat nem másoktól elkülönítve, hanem a társadalom
részeként akarja segíteni, ezért is
kapcsolták össze a területet az államtitkárságon belül például a család-, illetve az ifjúságpolitikával. Fülöp
Attila hangoztatta, mindenkinek biztosítani kell, hogy teljes életet élhessen, az esélyteremtés célja pedig az,
hogy „ne szétválasszunk, hanem integráljunk társadalmi csoportokat”.
Elmondta, a fogyatékossággal élőket
képviselő nagyobb szervezetekkel a
lehető legjobb kapcsolatra töreked-

nek, ahogy korábban is tették. Hozzátette, ezt az elkötelezettségüket jelzi az
is, hogy támogatásuk a mostani kormányzat idején nőtt, és több szervezetet emeltek ebbe a körbe. Közölte,
azért is számít a segítségükre, a véleményükre, mert ezek a szervezetek tudják a legjobban közvetíteni az érintettek
igényeit. Jelezte, a civilek részvételével
működő Országos Fogyatékosügyi Tanács a kapcsolattartás intézményes formája, de annak keretein kívül is számít
a szervezetek együttműködésére.
Fülöp Attila elmondta, Magyarországon a 2001-es népszámlálás adatai
alapján mintegy 600 ezer fogyatékos
ember él, és azt szeretnék, ha a kormányzati támogatásokkal, az Új Széchenyi Terv pályázataival minél több
embert el tudnának érni. A tárca eddigi
eredményei között említette a látássérülteknek – részben az Új Széchenyi
Terv keretein belül meghirdetett, rész-

ben hazai forrásból –
felállított hét rehabilitációs központot,
melyek 1200 embernek jelentenek segítséget.
Arról is beszámolt, hogy a hallássérülteknek egy a
jelnyelvi szolgáltatás
bővítését célzó pályázat jelent meg, az
autistáknál pedig a
lakóotthonok támogatását tudták 100
millió forinttal megemelni. A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy nemrég kiterjesztették a gépkocsiszerzési
támogatásra jogosultak körét, és a korábbi 300 ezer forintos támogatási öszszeget használt autó esetében 600
ezerre, új gépkocsinál 900 ezer forintra
emelték. A támogatás lehetősége már
nemcsak mozgásszervi fogyatékosoknak nyitott, hanem például az értelmi
fogyatékosok, hallás-, látássérültek és
autisták (illetve az őket szállító hozzátartozók) számára is.
A minisztérium tervei között említette Fülöp Attila a közintézmények
akadálymentesítési programját is az Új
Széchenyi Terv forrásaiból. Mint
mondta, azokat az épületeket kívánják átalakítani első körben akadálymentessé, amelyekben nagyobb
ügyfélforgalom várható, így például
a járásközpontokban a kormányhivataloknál.

Sikeres a KDNP és az IKSZ szakpolitikai együttműködése
Szeptember 17-én megbeszélést tartottak a KDNP és az IKSZ agrárpolitikusai, amelynek témája az eddigi időszak áttekintése, illetve a két szervezet között kialakult szakmai kapcsolat folytatása volt. Az egyeztetésen részt vett Sáringer-Kenyeres Tamás kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, Stágel Bence, az IKSZ elnöke, Harangi Fülöp az IKSZ Vidékért Munkacsoport vezetője és a munkacsoport több tagja is.
FORRÁS: IKSZ.NET

A felek egyetértettek abban, hogy a KDNP és az IKSZ
szakpolitikai együttműködése az agrárium területén sikeres, mivel az elmúlt időszak szakmai munkája által sikerült
bebizonyítani, hogy a kereszténydemokrácia igenis képes
modern, hatékony és egyben kivitelezhető válaszokat adni
az ágazat problémáira.
Ezt követően Sáringer-Kenyeres Tamás részletes tájékoztatást adott az Országgyűlés őszi ülésszakának programjáról, hogy az elkövetkező időszakban milyen
jogszabályváltozások várhatóak a vidékpolitika területén.
Ezek közül kiemelte az új földtörvény megalkotását, amelyet az IKSZ teljes mértékben támogatni tud, mellette minden körülmények között kiáll, mivel közös érdekünk a
spekulációs szándékú földszerzések megakadályozása.

Ezen kívül a földtörvény másik fontos szempontja, hogy
biztosítsa a hazai mezőgazdaság versenyképességét, valamint a régóta indokolt és várt generációváltozás mielőbbi
bekövetkeztét.
Harangi Fülöp az IKSZ Vidékért Munkacsoport vezetője kijelentette, hogy a fiatalok érdekeit előtérbe helyezve,
a közeljövőben az IKSZ aktívabban kíván foglalkozni az
élelmiszerbiztonság kérdéskörével. Ugyanis ma a fiatalok
kiszolgáltatott fogyasztóknak minősülnek, amelyet sajnos
egyes kereskedők rendre ki is használnak, akikkel szemben
nem mernek határozottan fellépni, valamint panaszaikat
nem veszik elég komolyan. Véleményünk szerint a fiatalokat megfelelően tájékoztatni kell, hogy tisztában legyenek
azzal, milyen jogaik és lehetőségeik vannak, ha az előzetesen megvásárolt, de időközben tönkrement árut a kereskedő
nem akarja kicserélni.

Mi, konzervatív fiatalok, akik számára
fontos a magyar vidék jelene és jövője arra
az elhatározásra jutottunk, hogy szükség
van egy világnézeti alapokon nyugvó, de a
vidéki sorskérdések, lehetőségek irányába
nyitott oldalra. E célból indítottuk útjára a
Vidékért Magazint. A Magazin legfőbb
célja, hogy bemutassuk, vidékinek lenni
trendi és számos olyan lehetőség létezik,
amelynek segítségével élni és boldogulni
egyaránt lehet vidéken is. Olvasni itt tudtok
minket: http://videkert.blog.hu, a Facebookon pedig itt csatlakozhattok hozzánk:https://www.facebook.com/VidekertMagazin
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A formálás forradalma
FORRÁS: MARKER

„Az újságírás nagy forradalmai
nem a közvélemény, hanem a közvélemény alakítására szolgáló módszerek
forradalmai.”
Archibald MacLeish
A magyarországi jobboldal a mögöttünk hagyott évtizedekben jelentős
hátránnyal küszködött a véleményformálás, a köz véleményének kialakítása
terén. A 2002-es és a 2006-os választások elvesztésében igen nagy szerepet játszott a baloldal médiafölénye.
Napjainkban a trend megfordulni látszik. A jobboldal immáron több figyelmet szentel a köztévének,
közrádiónak illetve több napilapot, hetilapot, ingyenes bulvárújságot, tévécsatornát, kereskedelmi rádiót stb.
tudhat magához közelállónak. De...
A média társadalomtörténetét kutató szakamberek szerint a véleményformálásban ‘majd minden szerepet
játszik. A filmek, regények, képregények, vicclapok, egy-egy társadalmi
vita, jelentős beszéd, a kis példányszámban megjelenő folyóiratok. (Gondoljuk csak el A bukás című film,
micsoda jelentőséggel bírt a Hitlerről
alkotott véleményünk tekintetében. De
említhetnénk Orwell rádió-játékait,
egy-egy verset, éneket, előadókat, akik
divatot teremtettek bizonyos dolgoknak, sporteseményeket, híres beszédeket, tudományos felfedezéseket,
publikációt stb.)
A választások után két évvel, illetve
kevesebb, mint két évvel a választások
előtt, úgy tűnik, számításainkból újfent
kihagyunk dolgokat. Elsőként a módszerek forradalmát. Másodsorban a
rendelkezésünkre álló eszközök sokaságát. Mondják, minden nemzet életében vannak jelentős sajtótörténeti dátumok. A magyar történelemben ilyen
dátum, fordulópont természetesen
1848. március 15.-e, és bármily furcsán hangozzék is, a 2002-es év, amikor történt valami a politikai és
társadalmi térben, hiszen a napilapok
példányszáma az egekbe szöktek
(ekkor volt a Magyar Nemzet napi példányszáma 120 000), illetve számtalan sajtótermék, médium lepte el a
piacot, egymást érték a civil, közéleti,
kultúrális rendezvények. Wass Albert
műveivel pestiesen szólva Dunát lehetett rekeszteni éppúgy, ahogyan a Magyarországról szóló albumokkal vagy
a rockoperákkal.
A 2006-os választások után a kultúra imént említett termékei (tisztelet a
kivételnek) már vita tárgyát képezték
a jobboldalon belül is. Sok akkori sajtóterméknek ma a nevére sem emlékszünk és jelentősen megcsappant a
polgári rendezvények száma és tüze
egyaránt. Rövidke, teljesnek koránsem
mondható áttekintésünk során érde-

mes elidőzni pár pillanatot a 2006-os
választások idején.
A kampány alatt a jobboldal innovációképpen (forradalmi módszerként) meghódította az addig számára
ismeretlen terepet jelentő bulvársajtót,
ám szinte kizárólagosan azt. (Érdekes
lenne ezt a folyamatot nyomon követni
minőség és haszon szempontjából a
Schmitt-újságtól, a kettős népszavazásra készült lapon át a Vizsla-újságokon keresztül a kampány-füzetekig.)
A bulvárújságok azon sajátosságát,
hogy tele van különböző botrányokkal, „bombákkal”, a jobboldal is megtapasztalhatta. A használata során,
mivel olvasók (nem szerkesztők)
szempontjából független, nem lehet
felmérni a reakciókat. (2004 körül egy
fodrászüzletben egy vendég a Nők
Lapját nézegette. Végezvén letette az
előtte álló asztalra a többi újság tetejére. A mellette ülő rápillantott, és amikor meglátta a címlapon Orbán Viktor
családját, elhúzta a száját, és tett egykét nyomdafestéket nem tűrő megjegyzést.) A bulváros kampány során
lehet a társadalmat ingerelni, ám reakcióit – főleg egy viszonylag békés időszakban, mint amilyen 2006-os
választás volt – nemigen lehet kiszámítani. A tapasztalatoknak a választási
kudarc – miszerint a baloldalnak a bulvár mindig jelentős politikai hasznot
hozott – ellentmondani látszott. Holott,
ha jobban utánagondolunk, láthatjuk,
hogy a baloldal a bulváron kívül sokkal több eszközt használt, mint az
akkor az új módszerek után kutatni
nem látszó jobboldal, illetve képes volt
megfelelni annak az igénynek, hogy a
népszerűséghez ügyes imázs szükségeltetik, olyan arc, amely űberelni
képes az ellenfelet.
A 2006-os választásokat követően
– ha lehet ilyet mondani – még inkább
felértékelődtek Orbán Viktor és a jobboldal prominens személyiségeinek
megszólalásai. (A véleményformálás
legerősebb eszközei voltak ezekben az
időkben.) Egyik legnagyobb sikerét
ennek az időszaknak Orbán Viktor és a
jobboldal kialakult imázsa jelentette,
miszerint fogékonyak, empatikusak,
távlatokban gondolkodnak, elszántak,
cselekvőképesek.
2010 után voltaképpen a közvélemény formálásának alakítására szolgáló „forradalomnak” mintha híján
lennénk. A magyar sajtó általános példányszámcsökkenése azt a látszatot
kelti, hogy érdektelenség övezi a körülöttünk zajló történéseket, pedig valószínűleg arról van szó, hogy a beállt
struktúrák váltak unalmassá. Ez azt jelenti, hogy a közvélemény formálásához innovációra lenne szükség a
televízióban, politikai sajtóban és az
interneten, illetve a kultúrában és a
szórakoztatásban is. Aki erre előbb
képes, politikai előnybe is kerül.
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Feliratkozás
D–Y–Ó

A vihart kiváltó regisztrációról, illetve a vele kapcsolatos ellenzéki megnyilvánulásokról nehéz eldönteni, hogy
a szokásos csípőből mindenre történő
gyorstüzelés műfajába tartoznak-e,
vagy valóban gondot jelent-e számukra? Meglepő az az érvelés, hogy
„mert a választók lusták is, bizonytalanok is, ezért nem mennek majd el regisztráltatni magukat”. Mármint az ő
választóik nem regisztrálnak, a kormánypártiak meg majd elmennek és ez
diszkriminatív módon sérti a politikai
jogokat.
Ha azt gondolják, hogy az ő választóik, illetve csak az ő választóik ilyenek, az nagyon gyászos lenne a
baloldali szavazópolgárok elkötelezettségét és az emberi-politikai magatartását illetően. Akkor egyáltalán miben
reménykednek a baloldali politikusok?
Ez semmi más, mint a már előre elkönyvelt vereség beismerése és kibúvó, magyarázat a világ számára.
Felmelegítése annak a másik hadjáratnak, amelyet az új választójogi törvény
ellen folytattak. És akkor olyan mindegy, lesz-e feliratkozás, vagy nem!
Akármit is mondanak, a választás
eredménye kizárólag azon múlik, hogy
melyik pártnak, illetve melyik oldalnak
van több híve és melyik oldalnak sikerül őket eredményesen mobilizálni a
választói törvény ide, regisztráció oda,
ha egyszer mindenkinek egyaránt van
választójoga és egyaránt joga van regisztráltatnia magát.
Ha a két oldal esélyeit figyeljük, az
elmúlt két évben lényegesen nem változtak. Akármennyit is csökkent a Fidesz tábora, még mindig őrzi pozícióit.
Ami a jobboldal esélyeit illeti, a választási törvény valójában maradhatott
volna a régiben. Kockázatot leginkább
annyiból jelent a jobboldalnak, hogy ha
a Fidesz újra nyer, világgá lehet kürtölni, hogy ezt a regisztrációnak köszönheti. És biztosan lesznek, akik ezt
el is hiszik.
Az igazi kockázata pedig az lehetne,
amitől az ellenzék fél, hogy az elkényelmesedett, vagy elbizonytalanodott
Fidesz-választó nem jegyezteti be
magát, és mire észbe kap, már elkésett.
Tény, hogy a Fidesz 2010-es szavazóinak közel fele felszívódott, és kérdés, hogy nem marad-e otthon. Az nem
valószínű, hogy átpártolna akár jobbra,
akár balra.
Mire elég a maradék másfél milliónyi szavazó? Egy „éppen hogy” győzelemre, bár az egyéni kerületek
elsöprő többségében az ellenzék megosztottsága miatt biztosra mehet és ez
elég a többséghez.
Mit lehet tudni a kormánytámogatókról? Az első konzultációs kérdőívet
milliónyian visszaküldték. Ennyi tehát

a bármikor mozgósítható sereg. A következő alkalommal már csak nyolcszázezren reagáltak, legutóbb pedig,
nyár közepén, uborkaszezonban, hoszszú határidőben, ami lustít, még mindig hétszázezren. Ha arra is gondolunk,
hogy januárban, az első füttyre talpra
szökkent négyszázezer fővárosi és környéki támogató, akkor a kormánynak
aligha van oka az aggodalomra.
Ugyanebben az időben az ellenzék
nem csinált semmit, csak ellenkezett.
Mindent leszólt, kiforgatott és közben
elszalasztotta például az alkalmat, hogy
a kézbe kapott konzultációs kérdőívekre negatív választ adjon. Néhány
politikusuk finomított az esetleges
együttműködési rendszerük gondolatán, illetve a választási együttindulás
felépítésén, de még szó sincs ennek
gyakorlati megvalósításáról. Nincs ki
mögé felsorakozniuk.
Legutóbb a Szolidaritás, amely
arról ábrándozik, hogy hatalmas tüntetéseket rendez, kidolgozta azt, hogy
a győzelmük után „alkotmányozó
nemzetgyűlést”, Torgyán kedvenc tervét valósítja majd meg. Erre nézve nagyon részletes terveik vannak, éppen
csak azt nem látni, hogyan és kikkel.
Miközben idestova háromnegyed éve
nem adtak életjelet magukról és már a
legelszántabb ősszoclibek is abbahagyták az ábrándozást arról, hogy
mit tesznek majd a választási győzelmük után.
A „mindent visszacsinálunk” lendülete az idő múlásával kihunyt. Egyre
nehezebbnek ígérkezik a közelgő választásokon valami építőt ígérni.
Maradhat még a jó öreg „szakértői kormány” bűvölete, a szfinx-szerűen hallgatag Bajnai vezetésével. Csakhogy ez
már többszörösen elhasználódott ötlet,
különösen, ha senki nem látja sehol a
szakértőket.
Közben a parlament őszi ülésszaka
megkezdődött, a kormány a saját
programja szerint halad a maga útján,
egyre messzebb a baloldali remények
és ábrándok világától. IMF-megállapodás, akár nem lesz, akár lesz, az
unió egyre kevesebb időt tud szentelni
az országunkkal kapcsolatos álproblémáikon való bíbelődésre. Megvan az
EU-nak a saját recessziója, azt se tudja
megoldani. 2014-ben uniós választások is lesznek. Nem is beszélve az
esedékes új költségvetési ciklusukról,
ami semmi jót sem ígér.
Ez az év sokak számára egyre vészesebben közeledik. Addig jó néhány csőd szélén tántorgó országban
és a pénzeszsákoknál is parlamenti
választások lesznek, kormányok
mennek, jönnek, az EU-parlament és
a tisztikar is változni fog. Lehet,
hogy csak mi maradunk a régiek és
ezt tudomásul kell majd vennie
Brüsszelnek is?
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A média világából a politikába
A család védelme, a családi adókedvezmény kibővítése, a családi csődvédelem intézményének bevezetése és a családok rezsitartozásának megfékezése a kártyás mérőórák kiépítésével – ez jelenti a Kereszténydemokrata Néppárt számára a prioritásokat a ciklusból hátralévő időben – mondja
lapunknak adott interjújában Pálffy István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának szóvivője.

egyén tiszteletének végpontján ott a
liberalizmus, a szociális tanok végén
a szociáldemokrácia, és a rend kizárólagosságában benne van a konzervativizmus is.
A kereszténydemokrácia mindezt
ötvözi, hogy olyan világot teremtsen,

– Azt látjuk magunk körül, hogy
lényegileg a kereszténydemokrácia
az az eszmevilág, amelyik amellett,
hogy a háború után Nyugat-Európában prosperáló világot teremtett,
most, a válság idején sem roppant
meg, ellentétben a liberalizmussal

Néppárt
működése,
amelyik szellemi értelenben és praxis tekintetében is összhangban
volt kora nyugat-európai társaival, ha valaki
ma olvassa céljait, a
világról alkotott képét,
kevés kivetnivalót talál
benne, miért van az ön
szerint, hogy a Kereszténydemokrata Néppártra
a
magyar
nyilvánosságban mégis
az avittság, a múltbafordulás bélyege süttetik általában?
– Ebben szerepe
van a magyar média
előbb már említett viszonyainak, de szerepe
van a KDNP rendszerváltozás utáni történetének is. Annak, hogy
az újjáalakulás utáni
néhány évet követően
elkövetkezett a Giczy György és
Bartók Tivadar nevével jelzett időszak, amikor a párt politikai játszmák strómanszervezetévé vált. De
természetesen tetten érhető ebben a
magyar nyilvánosság azon sajátsága

ahol a szabad, ugyanakkor a közösség érdekeit is látó, arra tekintettel lévő, egymásra figyelő emberek élnek.

vagy a szociáldemokráciával. Van
egy magyar kereszténydemokrata
politikai hagyomány is, ugye, a Barankovics István vezette Demokrata

is, ahogyan egy koherens eszmeiségből és politikai cselekvésből egyegy elemet önkényesen kiragad, és
arra kénye-kedve szerint épít külön-

BRÉM-NAGY FERENC

– Az Ön pályája nem mondható
éppen szokványosnak, Magyarországon bizonyosan nem, hiszen a média
ismert szereplőjéből lett politikus.
Mi késztette a váltásra?
– Itthon tényleg szokatlan ez, de
külföldön ismerünk példákat arra,
hogy valaki a médiában kezdte a karrierjét, aztán átlépett és megkapaszkodott a politikában. Annak oka,
hogy a két világ között kevés, mondhatnám, semmiféle átjárás nincs
Magyarországon, a rendszerváltoztatásban keresendő. A hatalomátmentés ugyanis úgy volt lehetséges,
hogy a régi rendszer potentátjai
közül volt, aki a politikában, volt,
aki a gazdaságban és nyilvánvalóan
volt, aki a médiában foglalt el fontos
pozíciókat. Így alakult ki az a körkörös védmű, aminek az árnyékában
véghez lehetett vinni mindazt, ami
Magyarországon a mögöttünk maradt két évtizedben megtörtént. De,
hogy a kérdésre válaszoljak: 2005
táján számomra is világos lett, hogy
nagyon nagy bajok vannak, nagyon
rossz irányba mennek a dolgok,
szükséges a változtatás, és szerettem
volna tenni valamit ezért.
– Miért a Kereszténydemokrata
Néppártot választotta?
– Keresztény családban nőttem
fel, a konzervatív értékek közel álltak hozzám.
– Értem, ám a keresztény és konzervatív értékek képviselete a Fideszre is igaz, és az ember azt
gondolná, hogy egy médiában ismertté vált ember, ha úgy dönt, a politikában folytatja a karrierjét,
kézenfekvőbb választás számára a
nagyobb és erősebb szervezet…
– A Fidesz néppárt, a KDNP
világnézeti párt, éppen ezért az általam is vallott értékeket, például az
egyház társadalmi tanítását a Kereszténydemokrata Néppárt képviseli inkább. Ez persze következik a
két szervezetre a szövetségben történő működésből adódó munkamegosztásból is, más az egyik feladata és más a másiké. Míg a Fidesznek néppártként sokféle nézetet
kell összebékítenie, addig a KDNP
konzekvensen ragaszkodhat a kereszténydemokrácia értékeinek képviseletéhez. Fontos, hogy ez egy
szintetizáló értékvilág. Ha valaki
ebből kiemel egy-egy elemet és csak
azt tartja szem előtt, akkor ugye az
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féle diskurzusokat: abortusz, élettársi
kapcsolat, azonos neműek ügyei. Azt
a látszatot keltik, hogy az a párt,
amely nem szélsőséges jogvédő álláspontot képvisel, az maradi.
– Az ember gyakorta érzi úgy,
hogy ebben a térben nagyon nehéz
lehet kormányozni. Lehet ezzel kezdeni valamit?
– Keveset, és nem is biztos, hogy
érdemes. Az internet korában ez egy
adottság. Tenni kell a dolgunkat, elvégezni azt, amire vállalkoztunk,
hogy Magyarországot kivezetjük
abból a lehetetlen helyzetből, ahová
az elmúlt nyolc év kormányzása
juttatta.
– Túl vagyunk a ciklus félidején.
Nem volt egyszerű sem a kormányzó
többségnek, sem a magyar társadalomnak. Hogy látja a mögöttünk hagyott több mint két évet?
– Arra vállalkoztunk, hogy átalakítjuk Magyarországot, véget vetünk
a hitelből létezés szocialista világának, és teremtünk egy saját lábán
álló, versenyképes országot. Mit tettünk? Elfogadtuk az új alaptörvényt,
lehetővé tettük a határon túli magyarok számára az állampolgárság felvételét, bevontuk a közteherviselésbe a
bankokat és a multinacionális cégeket, a végtörlesztéssel és az árfolyamgáttal megmentettük a devizahitelesek jó részét, nem mindenkit, mert a lejárt tartozással rendelkezők gondja még megoldandó feladat.
Megerősítettük a családokat, átalakítottuk a közoktatást, elindítottuk a
közmunkaprogramot, hogy aki képes
rá, az munkából éljen és ne segélyből.
– Ön szerint a magyar társadalom
tisztában van a folyamat elején és
végén lévő miértekkel, azzal, hogy
egyrészt mi okból, másrészt mi célból történnek ezek az átalakítások?
– Szerintem tudják. Nem mondják
ki, de tudják. Erre utal, hogy a magyar emberek elkezdtek takarékoskodni, az elmúlt évben jelentősen –
1000 milliárddal – nőttek Magyarországon a megtakarítások. De ennek
a jele az is, hogy megnőtt a termelői
piacokon árusítók száma is, amit én
vidéki útjaimon gyakorta látok.
Tehát aki teheti, és módja van rá, az
igyekszik megtermelni, amit magának tud, vagy értékesítés céljára.
Nekem úgy tűnik, hogy az emberek
ráébredtek, hogy az a világ, ami ezelőtt, volt véget ért.
– Sokszor hallom, hogy jó, rendben, átalakítás, szorítsuk össze a fogunkat, csináljuk, de mi van, ha
2014-ben visszajönnek a szocialisták, és folytatják ott, ahol abbahagyták, újra hitel, újra látszat, aminek a
végén nyilván újra ott a fal. Magyarán létezik egy aggodalom, hogy egy

esetleges választási vereséggel a magyar társadalom átlakításba fektetett ereje, energiája és áldozata is
elvész?
– Értem és megértem az aggodalmat. Azt gondolom, a választók aszerint mondanak majd véleményt, hogy
mennyire működik az átalakítás után
az ország. Ebben én két kulcsterületet látok. Egyik a közigazgatás, a
másik a közoktatás. Előbbinél a bevezetendő járási rendszer, amellyel az
emberek az ügyes-bajos dolgaik intézésekor találkoznak majd. Itt nemigen
van lehetőség mismásolásra, ennek
működnie kell, jól és az emberek
megelégedettségére. A másik a közoktatás, ami azzal, hogy az állam átveszi az iskolák fenntartását, egészen
más módon működik majd. Ezen a
két területen számítok a legtöbb támadásra az elkövetkező időben.
– Mik az elkövetkező két év Kereszténydemokrata Néppárt által
képviselt prioritásai?
– Alapvetően keresztény-szociális
ügyek, tehát a társadalom legrászorultabb rétegei érdekében meghozandó intézkedések. Először is
szeretnénk kiterjeszteni a családi
adókedvezményt, azok érdekében,
akiknek eddig alacsony jövedelmük
miatt nem volt annyi adóalapjuk,
hogy teljes mértékben igénybe vegyék a gyermekek után járó adókedvezményt. Becslésünk szerint ez
5-10 ezer kétgyermekes, 90-100 ezer
háromgyermekes családnak kedvezne, és nyilván a szegényebb rétegeket érintené kedvezően, havi
20-30 ezer forintos juttatást jelentene
számukra. Szeretnénk bevezetni a
családi csődvédelem intézményét az
olyan családok segítségére, amelyek
erre már önerejükből nem képesek.
Ez konfliktusos terület, hiszen a családi csődbiztosok képzése, tevékenysége és munkája érdekeket sért majd,
annak megfelelően feltehető, hogy támadásoknak leszünk emiatt kitéve a
bankok és a hitelezők oldaláról. És
ebbe a sorba tartozik a kártyás mérőórák kiépítése is, megakadályozandó
a rezsitartozások felhalmozását, ami
aztán megint kezelhetetlen gondként
nehezedik a családokra. Ezek mellett
a Kereszténydemokrata Néppárt módosító javaslatokat nyújt be a Polgári
Törvénykönyvhöz is, elsősorban a
családokkal kapcsolatos rendelkezésekhez, ezen a téren a párt a hagyományos értékeket képviseli és ragaszkodik az elveihez.
– Végezetül: hogy érzi magát a
politikában?
– Én ennyit, mint az elmúlt több
mint két év alatt, életemben nem dolgoztam. A médiában többnyire egy csapat dolgozott a kezem alá, most a
helyzet változott, én vagyok az új
ember, és egy csapat tagjaként csinálom
mindazt, ami a feladatomul adódik.
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„A mártír tábornokok
állnak a győztes oldalon”
Bár nekik a bitó vagy a golyó jutott, a történelem bebizonyította, a mártír
tábornokok állnak a győztes oldalon – jelentette ki Rétvári Bence, a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára október 6-án
Aradon. A nemzeti gyásznapon az egész országban és a Kárpát-medence
magyarlakta területein megemlékezéseket tartottak.

A fegyvereket elsütő katonákra,
a tűzparancsot kiadó elöljárókra ma
már senki sem emlékezik, itt azonban a látszólagos legyőzöttek sírjától nem olyan messze száz számra
gyűlünk össze – mondta a Rétvári
Bence az 1848-49-es szabadságharc

elég megőriznünk, ápolnunk,
hanem gazdagítani kell a mában és
beépíteni a holnapban – mondta. A
21. század kihívásai csak részben
különböznek a 19. század nemzetalkotó időszakáétól: ma is szabadságot, testvériséget és egyenlőséget
akarunk. A szabadság iránti törekvésünk ma sem mások ellen irányul

163 évvel ezelőtt kivégzett tizenhárom tábornokának tiszteletére rendezett megemlékezésen az aradi
Szabadság-szobornál. „A kivégzett
tábornokok a győztes oldalon állnak, mert egy tiszta és szent eszmét
követtek” – tette hozzá.
Ezeknek az embereknek a sírja
lehetett volna a magyarságé is, 163
év távlatából visszanézve azonban a
nemzet védőfalaivá váltak. A magyarság sikeres, hiszen nincs sem
besenyő, sem kun nemzet itt a Kárpát-medencében, magyar nemzet,
Magyarország azonban van – hangsúlyozta a politikus. Hozzátéve: a
magyar nemzet úgy is összetart,
hogy a nemzet határai nem esnek
mindenütt egybe az ország határaival. Kelemen Hunor, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség elnöke kifejtette, büszkék vagyunk a
múltra, a magyar szabadságharcra,
erőt és hitet merítünk belőle, hogy a
mában élő és a jövőt tervező nemzedékünk ne tévesszen utat és célt.
A nemzet értékei szilárd múlton
állnak, s nekünk kötelességünk gyarapítani ezeket az értékeket, nem

– fogalmazott a politikus. Azt akarjuk, amit 163 évvel ezelőtt elődeink,
azt, hogy sorsunkat mi magunk irányíthassuk, hogy mi döntsünk azokról a kérdésekről, amelyek
napjainkat és a holnapot alakítják –
hangsúlyozta az elnök.
Az aradi megemlékezések az
egykori vesztőhelynél rendezett koszorúzással kezdődtek el délelőtt,
majd a belvárosi római-katolikus
templomban folytatódtak, ahol
Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, esperes, pasztorális püspöki
helynök, nagyprépost celebrált
szentmisét.
Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) közös
megemlékezést szervezett az aradi
vértanúk emlékére Zilahon. A megemlékezést a Wesselényi-szobor
előtt tartották. Az ünnepségen felszólalt többek között Toró T. Tibor,
a EMNP elnöke.
Aradon végezték ki 163 évvel
ezelőtt az 1848-49-es szabadságharc tizenhárom tábornokát. Október 6. 2001 óta nemzeti gyásznap.

FORRÁS: MTI
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AZÁNK

A KDNP módosító javaslatokat
nyújt be az új polgári törvénykönyvhöz
– Folytatás az 1. oldalról –
Az élettársi kapcsolat egy nagyobb
szabadságra építő kapcsolat, ahol a
végleges elköteleződés nem feltétlenül
jelenik meg, a könnyebb válás lehetősége is benne van, de mindenképpen a
szabadság – a személyes szabadság
megőrzésének a szándéka igen nagy.
„Éppen ezért nem értjük, hogy miért
akarják egyesek a házasság kötöttségébe bekényszeríteni a szabadabb
mozgást igénylő élettársakat? – tette fel
a kérdést Harrach Péter – Hagyjuk meg
a szabad döntés lehetőségét mindenkinek, de az almát ne keverjük össze a
körtével."
A kereszténydemokrata eszményt
preambulum rögzíti, ez elsősorban a
gyermek érdekeit, illetve a családot,
mint a jövő egyetlen esélyét tartja
szem előtt. Család pedig az, amelyben
egy férfi és egy nő arra szövetkezik,
hogy együtt éljék le az életüket, gyermekeket vállaljanak és családi közösségben éljenek.
Rubovszky György elmondta, hogy
a kereszténydemokrata elképzelés szerint, amit eddig sikerrel védtek meg az
Országgyűlésben; a család fogalma a

házasságon és az egyenesági hozzátartozói mivolton alapszik. Ennek következtében a KDNP azt akarja elérni,
hogy ez legyen az egyetlen kör, amelyik a Polgári törvénykönyv családjogi
könyvében rendezésre kerüljön.
A jelenlegi Polgári törvénykönyv
is foglalkozott az élettársi kapcsolati
kérdésekkel, és ezzel foglalkozni is
kell – mutatott rá Rubovszky György
több mint negyvenéves ügyvédi gyakorlatára hivatkozva. De a kereszténydemokrata felfogás szerint mivel
az élettársak nem családot alapítanak,
ezért az ő viszonyaikkal kapcsolatos
kérdés, mintegy polgári jogi szerződés, a polgári törvénykönyv 6. számú
könyvébe kerüljön át, és az élettársi
kapcsolat vagyonjogi kérdéseit rendezze. Egyéb kérdést azért nem kell
véleménye szerint rendezni, mert az
élettársak a nem-házasságot választották.
A családjogi kör másik részéről,
az azonos neműek kapcsolati rendszerét rendező bejegyzett élettársi
kapcsolatról szólva Rubovszky
György elmondta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja
szerint ezt a kérdést a 2007. évben az

Országgyűlés rendezte, erről törvény
van. Mivel ez a kapcsolati rendszer
sem képez családot, mert se nem házasság, se nem egyeneságbeli hozzátartozói kérdés, tehát ne is kerüljön
át a családjogi körbe. A képviselő véleménye szerint itt nem kell semmi
egyéb rendezés, mert a törvény önállóan rendez minden kérdést.
Az öröklési joggal kapcsolatban
Rubovszky György kifejtette, hogy a
kereszténydemokraták az öröklési fejezetről azt mondák, hogy úgy az élettárs, mint a bejegyzett élettárs javára a
törvény által biztosított öröklési jogot
felejtsük el. Marad a társadalom minden tagjának rendelkezésére álló végrendelet-alkotási jog. Ha az élettársak
úgy gondolják, hogy örökössé kívánják nevezni az élettársukat, akkor erre
a Polgári törvénykönyv végrendeletalkotási szabadsága biztosítja a jogokat. Rubovszky György kitért a túlélő
házastársat megillető haszonélvezeti
joggal kapcsolatos megváltási akció
szabályozásra, amellyel kapcsolatos
módosító indítvány beadásán még
„erősen gondolkodik” a Kereszténydemokrata Néppárt. A ma hatályos jog
ugyanis arra az álláspontra helyezke-

Emelné a KDNP az átruházható
állami vagyontárgyak keretösszegét
Az ingyenesen átruházható állami vagyontárgyak összesített értékének 5 milliárdról
15 milliárd forintra történő emelését javasolja a kereszténydemokrata Hoffman Pál
az idei költségvetési törvényt módosító javaslatában. Az Országgyűlés honlapján október 4-én közzétett indítványát a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője azzal indokolta, hogy a 2012-es keretösszeget szinte teljes mértékben
felhasználták már.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hoffman Pál kiemelte: ugyanakkor a települési önkormányzatok folyamatosan
nyújtanak be igényléseket az állami vagyon
ingyenes juttatására vonatkozó döntések
előkészítését végző Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. Az államháztartási
törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett
módosítása alapján az ingyenes átadások a
költségvetés hiányát nem növelik.
Az átadások nyomán a nem – vagy nem
hatékonyan – hasznosított vagyontárgyak
fenntartási, üzemeltetési, őrzési költségének megtakarításával a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos kiadásai
csökkennek – fejtette ki a kereszténydemokrat politikus.
Hozzátette: az állami vagyontárgyak
ingyenes átadása a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások részére elősegíti az érintett települések,
térségek fejlesztését, javítja az önkormányzati
feladatok
ellátásának
hatékonyságát, a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását.

Hoffman Pál, aki egyben Tököl polgármestere – hivatkozik az állami vagyonról
szóló 2007. évi törvényre is, amelynek
alapján az állami vagyon tulajdonjoga in-

gyenesen átruházható helyi önkormányzat
javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályi feladatai elősegítésére, valamint többcélú
kistérségi társulás javára feladatai ellátásának elősegítésére. Ezen ingyenes vagyonjuttatásokról a kormány nyilvános
határozattal dönt.

dik, hogy a túlélő házastárs örökli minden olyan vagyonnak a haszonélvezeti
jogát, amit nem ő örököl, és a speciális
eset pedig a haszonélvezet megváltása.
A polgári törvénykönyvi javaslat ezt az
eljárást megfordítja, általánossá teszi
azt, hogy a túlélő házastárs a haszonélvezet ellenértékeként egy gyerekrésznyi örökséget örököl, és a speciális eset
a haszonélvezet fenntartása lesz.
Ezzel kapcsolatban a kereszténydemokraták két dolgot támadnak: az
egyik dolog az, hogy a túlélő házastárs vagyoni részesedésének aránya
egy mozgó szám, a gyerekszámtól,
az örököstárstól függ. Tehát egy
gyerekes a hagyaték esetében a vagyon fele, ha négy gyerek van,
akkor a vagyon egyötöde. A kereszténydemokraták egy olyan szám felé
szeretnék ezt elvinni, hogy a mindenkori túlélő házastárs a vagyon
egynegyedét örökölje meg, és az
egynegyed rész feletti rész pedig a
törvényes öröklési rend szerint menjen a gyerekre, illetve a gyerekekre.
De a lényeges az, hogy a KDNP szeretné általánossá tenni a haszonélvezet örökségét, és speciális esetnek
pedig a megváltást.

A KDNP a 2013 őszi
pedagógusbér-emelésért
fog dolgozni
FORRÁS: KDNP.HU

A KDNP azon fog dolgozni, hogy legyen pedagógusbér-emelés
2013 őszén – reagált a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője a nemzetgazdasági miniszter által bejelentett intézkedéscsomagra. Harrach
Péter úgy fogalmazott: első hallásra nem tudnak örülni a program pedagógus életpályamodellre vonatkozó elemének, miszerint a béremelést 2014 januárjára halasztaná a kormány.
Megjegyezte: ugyanakkor arra Matolcsy György nemzetgazdaság miniszter is tett célzást, hogy ha a helyzet javul, akkor már 2013
őszén lehet béremelés.
A kereszténydemokraták országgyűlésii frakciójának vezetője
kiemelte: az egész oktatási rendszer átalakításának szerves része
a pedagógus életpályamodell. Leszögezte, mindent meg kell
tenni, hogy ez a béremelés megtörténjen, és azon fognak dolgozni, hogy a helyzet javuljon, és 2013 őszén valóban megkapják a pedagógusok a megemelt bérüket.
Harrach Péter jelezte, azzal egyetért, hogy a 47 ezer forintos
közfoglalkoztatási munkabért nem haladhatja meg adott esetben a
segély. Szintén egyet kell érteni a hiánycél megtartása érdekében
megfogalmazottakkal – jelentette ki.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány jövőre 397 milliárd forintos egyenlegjavító programról döntött, ezek révén
2013-ban az államháztartás hiánya 2,7 százalék lehet. A kormány
eltörli a társadalombiztosítási járulékplafont, a pedagógusok bérének emelését pedig jövő szeptemberről 2014 januárjára halasztja. Emellett felső korlátot vezet be 2013-tól a kormány az
önkormányzatok által kifizetett szociális támogatásokra, az európai uniós társfinanszírozás mértéke pedig 15-ről 5 százalékra
csökken jövőre.

AZÁNK

Simicskó István az új
sportért felelős államtitkár
Áder János köztársasági elnök október 8-án kinevezte Simicskó Istvánt az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárává,
kinevezését a Sándor Palotában írta alá. Simicskó István 2010 óta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára volt, most Czene Attilát váltja.
FORRÁS: MTI, MNO

Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkári posztját 2010 óta betöltő jogász, közgazdász, a hadtudományok doktora címet Summa Cum
Laude minősítéssel szerezte meg. 1991-től lett a Kereszténydemokrata Néppárt tagja, 1996 végén csatlakozott a Fideszhez, amelynek 1998-ban országgyűlési

képviselője lett. 2001-ben a Fidesz Országos Választmánya alelnökévé, 2006-ban pedig a KDNP alelnökévé
választották. 2006–2010 között az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke pozíciót töltötte be.
A Wing Tsun harcművészeti szakág 4. fokozattal rendelkező kung fu mestere, 2008-ban lett a Parlamenti
Sport Egyesület alelnöke, 2010 óta a Budapesti Honvéd
Sportegyesület társadalmi elnöke.

Áttekintik
a teljes vatikáni szerződést
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A teljes 1997-es vatikáni szerződést áttekintik a
felek külön-külön bizottságokban, s ezt követően
kerül majd a megállapodás módosítása a főbizottság
elé. Az 1997-es vatikáni szerződés újratárgyalására
azért van szükség, mert mára gyökeresen megváltoztak a körülmények, a jogszabályi környezet, és új alkotmány, egyházügyi törvény, adótörvények, valamint
köznevelési, felsőoktatási törvények léptek életbe –
mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
október 4-én a szentszéki–magyar ad hoc vegyes bizottság budapesti ülése után.
A kormányfő kereszténydemokrata helyettese kiemelte: nem csupán arról van szó, hogy néhány oktatási
vagy szociális intézmény finanszírozását hozzáigazítják a megváltozott jogszabályi környezethez, hanem
alapjaiban tekintik át, hogyan lehet biztosítani az egyház szabadságát, az egyenlő finanszírozást a lényegesen megváltozott körülmények között. A szakmai
bizottságok a korábbi szerződés tematikája szerint tekintik át a megállapodást, és ezt követően kerül majd
a főbizottság elé a módosítás.
Egyházi részről a tanácskozáson jelen volt Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Veres András
szombathelyi megyés püspök, Ternyák Csaba egri
érsek, Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök,
Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és Tóth Tamás rektor, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet elöljárója.
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Magyarország elkötelezett
a keleti keresztények mellett
Hazánk elkötelezett az emberi jogok és a vallásszabadság, és „mélyen elkötelezett a keleti keresztények
mellett” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes miután október 1-én az Országházban találkozott Béchara Boutros Rai, a maroniták antiókhiai pátriárkájával. A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke szerint most tovább mélyül a keleti kereszténység és a magyar állam kapcsolata, a pátriárka pedig
kiemelte, hogy nagyra értékeli a magyar kormány álláspontját.
FORRÁS: MTI

A kormányfő kereszténydemokrata helyettese
újságírók előtt úgy fogalmazott: a keleti kereszténység helyzete aggodalomra ad okot, és számos
országban atrocitások érik a keresztényeket. Semjén Zsolt felidézve keleti egyházi vezetők – így a
kopt pápa, a latin pátriárka, és Jeruzsálem ortodox
pátriárkájának – korábbi látogatásait azt mondta,
hogy a keleti egyházi vezető mostani látogatása
beleillik az egyházi diplomáciai események sorába. A keleti kereszténység és a magyar állam kormányfő sajtófőnöke. A találkozón – amelyen
kapcsolatai ezzel továbbmélyültek, „ez erkölcsi részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és
kötelességünk is" – fogalmazott a miniszterelnök- Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint a pátriárka kíséhelyettese.
Semjén Zsolt elmondta, hogy a tárgyalásokon szó rete is – az egyházi vezető gratulált a magyar
volt a libanoni-magyar gazdasági kapcsolatok to- kormány eddigi eredményeihez, és kifejtette:
vábbi erősítéséről, valamint megállapodtak a bejrúti nagyra értékeli az új magyar alaptörvényt, hiszen
katolikus egyetem és a Pázmány Péter Katolikus az bizonyítja, hogy a keresztény értékek lehetnek a
Egyetem közötti tudományos és diákcsere-kapcso- jövő Európájának alapjai.
Béchara Boutros Rai, a maroniták antiókhiai
latok létesítéséről.
Béchara Boutros Rai pátriárka rámutatott: pátriárkája azt is elmondta, hogy a libanoni kenagyra értékeli a magyar kormány álláspontját, amit resztények különösen érdekeltek a vallások közötti
a közel-keleti helyzettel kapcsolatban képvisel. párbeszédben, a békés egymás mellett élésben.
Orbán Viktor a tárgyaláson
Megfogalmazása szerint a magyar állam Közel-Kelettel kapBéchara Boutros Rai a Szír Maro- utalt arra, hogy „Európában
csolatos álláspontja „teljes nita Egyház 77. pátriárkája, tavaly megvédtük a keresztény alapoegészében a helyén van”. Egyet- március 15-én választották meg. Hi- kon álló új magyar alkotmányt
értés volt a felek között abban: vatalos székhelye Libanonban Bej- a nyílt támadásokkal szemben,
ahhoz, hogy az arab tavasz rúttól északra, Bkerke kolostorában és hasonló módon határozottan
„megmaradjon”, fontos feladat van. A Szír Maronita Egyház keleti kiállunk az Európán kívüli kea mérsékelt erők segítése és tá- katolikus egyház, az Apostoli Szent- resztényekért is, ha támadják
mogatása, nem pedig az erő- székkel teljes közösségben. Gyökerei őket”.
A Semjén Zsolt meghívászak kultusza.
ahhoz a közösséghez vezethetők
A találkozón – a pátriárka el- vissza, amelyet a ma Szent Maron- sára szeptember 30-án Mamondása szerint – részletesen ként tisztelt szír szerzetes alapított a gyarországra érkezett katolikus
áttekintették, hogy mennyire IV. század végén. Az egyház tagjait egyházi vezető október 2-án
fontos a Közel-Keleten az állam maronitáknak hívják, és napjainkban meglátogatta a Magyar Katoliés az egyházak szétválasztása. ez a legnagyobb keleti egyház Liba- kus Püspöki Konferencia titKifejtette: Libanonban Magyar- nonban. Jelentős maronita közössé- kárságát, ahol Erdő Péter
országhoz hasonlóan az állam gek élnek még a Közel-Kelet más bíboros, prímás, esztergom-bués az egyház egymástól külön- részein, Szíriában, Jordániában, Pa- dapesti érsek, a testület elnöke
választva működik, ugyanakkor lesztinában, valamint Cipruson. A fogadta, számos érsek és püsa felek együttműködnek egy- XIX. században nehéz életkörülmé- pök jelenlétében. Ezután a mamással.
nyeikből menekülve maroniták ezrei ronita pátriárka a Szentszék
A pátriárkát október 1-jén szóródtak szét a világban, sikeres és külképviseletét kerestr fel, ahol
Alberto Bottari De Castello
köszöntötték a parlament ülé- befolyásos diaszpórát hozva létre.
apostoli nunciussal is találkosén, és találkozott Orbán Viktor
kormányfővel is. Az új magyar alaptörvény is zott. Az egyházi vezető október 2-án este maronita
szóba került a magyar miniszterelnök és Libanon rítus szerinti szentmisét mutatott be a budapesti
maronita pátriárkája budapesti találkozóján – kö- Szent István-bazilikában, Erdő Péter bíboros és a
zölte a megbeszélésről kiadott közleményében a püspöki konferencia több tagja jelenlétében.

A Pázmány díszdoktorává avatták
a maronita pátriárkát
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem doctor honoris causa címet adományozott Béchara Boutros Rai
Antiókia és az Egész Kelet maronita pátriárkájának. A Központi Papnevelő Intézet dísztermében tartott
doktorrá avatási ünnepségen a laudációkat követően Erdő Péter bíboros nyújtotta át az oklevelet a libanoni főpapnak. Az esemény végén Hadi Mahfouz és Szuromi Szabolcs Anzelm rektor megállapodást írt
alá a bejrúti Szent Lélek Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti tudományos és diákcsere-kapcsolatok létesítéséről.
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AZÁNK

Nem élhetünk úgy,
ahogyan eddig
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány arra kapott kétharmados felhatalmazást, hogy szerkezeti
átalakításokat hajtson végre Magyarország sikeressége érdekében.
– jelentette ki a Magyar Diaszpóra
Tanács II. ülésén október 8-án
Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy
eközben meg kell őrizni a politikai
stabilitást.
Orbán Viktor az Országházban tartott beszédében azt fejtette ki, hogy álláspontja szerint „mivégre jött létre a
kétharmad”. Szerinte lezárult a történelem egyik európai fejezete, és azokkal az eszközökkel, amelyekkel eddig
a világ vezető civilizációja volt a
mienk, a továbbiakban már nem lehet
versenyképesnek lenni. „Nem élhetünk tovább úgy, ahogy eddig éltünk”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy Nyugat-Európában ez nehezebb átalakulást
jelent, mint Közép-Európában, mert itt
valójában nem épült ki jóléti rendszer.
Orbán Viktor szerint az európai társadalomfejlődés következő szakasza a
vallásból átvett, a tízparancsolat szellemében megfogalmazott tradicionális
értékekre, a család megerősítésére és a
nemzetek reneszánszára fog épülni.
Ezt az elképzelést azonban a Magyarországgal szemben álló nyugat-európai politikai elit – amelynek tagjai
jórészt a '68-as generációból kerültek
ki – a legnagyobb hevességgel utasítja
el – mondta. Szerinte viszont mivel lezárult a történelem egyik európai fejezete – utalt vissza beszéde korábbi
részére –, ezen elit gondolkodásmódja
is érvényességét vesztette: ezekre a
gondolatokra nem lehet jövőt építeni
Európában, ezek nem állják ki a következő húsz év hullámverését.
A kormányfő érintette a demográfiai problémákat is, kiemelve, hogy az
a közösség, amely biológiailag nem
képes fenntartani magát, az nem tudja
fenntartani saját rendszerét sem.
Orbán Viktor beszédét azzal összegezte, hogy kormánya olyan szerkezeti
átalakításokra kapott kétharmados felhatalmazást, amelyek strukturálisan alkalmassá teszik Magyarországot a
sikerességre. Ehhez négypilléres modern nemzetépítésre van szükség: ki kell
szabadítani Magyarországot az adósságcsapdából, versenyképessé, azaz termelési központtá kell válni, meg kell
állítani a demográfiai hanyatlást, a világ
magyarságát pedig közösségként kell
újjáépíteni, vagyis a világban szétszórva
élő magyarság jó részeit meg kell szólítanunk, és világhálózatba kell őket szervezni, hogy meg tudjunk maradni.
Mindezzel Magyarország a mostani
felfordulásból sikeres, erős országként
fog felemelkedni – zárta beszédét a
miniszterelnök.

Magyarország nem kívánja feladni azt
az államhatárain túlterjeszkedő felelősséget
– Folytatás az 1. oldalról –
Orbán Viktor kifejtette azt is: Magyarország az elmúlt húsz évben
szorosan összekötötte gazdasági sikerének lehetőségét a nyugat-európai gazdaságok állapotával, azaz a
magyar gazdaság exportorientált,
termékei nagy részét, több mint 75
százalékát pedig az Európai Unióban
helyezi el, így ha ott baj van, mindez
nehézzé válik. A keleti gazdasági
nyitás éppen arra hivatott – magyarázta a miniszterelnök –, hogy ezt az
egyensúlytalanságot enyhítse, erre
azonban nem elegendő egy-két év.
A kormányfő Magyar Állandó
Értekezleten (Máért) azt mondta: a
magyar kormány jó okkal aggódik a
romániai fejlemények miatt, évek
óta nem fordult elő ugyanis olyan
politikai hangütés a román belpolitikában, mint amilyet mostanában
hallani. Kiemelte: a román kormánnyal való együttműködést Magyarország továbbra is stratégiai
kérdésnek tekinti, de nem zárható ki,
hogy Romániában nacionalista fordulat történik
Orbán Viktor a szlovák-magyar viszonnyal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a magyar fél az év végéig
az összes olyan ügyet szeretné megvitatni, amelyben eredmény érhető el,
2013-ban pedig a nehezebb, kisebbség- és nemzetiségközpontú kérdésekről is megkezdődhetnek a
tárgyalások. Utóbbi metódusa megvan
– folytatta a kormányfő, hangsúlyozva: a szlovák-magyar vegyes bi-

zottság jól működik, és ha ez a továbbiakban is így folytatódik, akkor ez
megkönnyíti a kormányzati kapcsolatokban a felvetődő kérdések kezelését.
Szerbiáról szólva kiemelte: minden
feltétel adott, hogy jó kapcsolatokat
építsenek ki, és külön köszönetet
mondott Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjének
az elmúlt évekbeli munkájáért. Jelezte, hogy a szerb miniszterelnök hamarosan Magyarországra látogat, és
mód lesz a találkozóra.
A legnagyobb magyar regionális
nemzetközi cégnek számító Mol továbbra is méltatlan elbánásban részesül Horvátországban – folytatta,
hozzátéve: bár igyekeznek mindent
megtenni annak érdekében, hogy ez
ne mérgezze meg a kétoldalú kapcsolatokat, naivság lenne azt gondolni,
egy ilyen csúf gazdasági vita nincs hatással a politikai kapcsolatokra is.
Ukrajna kapcsán Orbán Viktor rámutatott: megpróbáltak olyan lépéseket tenni, amelyekkel bizalmi alapon
erősítik a kétoldalú kapcsolatokat, de
az ukrán-magyar kapcsolatok ma nem
jobbak, mint egy évvel ezelőtt voltak.
A miniszterelnök beszélt a közeljövőben esedékes szlovéniai látogatásáról, és kitért az ottani bankrendszer
nehéz helyzetére is.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem kívánja feladni azt az
államhatárain túlterjeszkedő felelősséget, amit az új alkotmány egyértelműen megfogalmaz. Még ilyen
gazdasági helyzetben, ilyen európai
helyzetben is, Magyarország teljesí-

KDNP-javaslat a magyarság
autonómia-törekvéseinek eléréséhez
Kereszténydemokrata javaslatra a MÁÉRT támogatni fogja az Európai Bizottság elé kerülő közösségi önrendelkezési kérdésekre vonatkozó
referendumot. Az Európai Polgári Kezdeményezés körében már több kérdés fogalmazódott meg a közösségi autonómiákkal kapcsolatos jogalkotás tárgyában, amelyek arra várnak, hogy a Bizottság befogadja őket és
megkezdődhessen a kellő számú aláírások összegyűjtése az európai népszavazáson.
Pálffy István, a KDNP képviselője a MÁÉRT XI. ülésén azt javasolta,
hogy az Értekezlet tagszervezetei ösztönözzék azokat a civil kezdeményezéseket, amelyek a magyarság jogi gyarapodásának szempontjából elengedhetetlen autonómia törekvések ügyét kívánják az európai
törvényalkotás napirendjére venni. A kereszténydemokrata politikus kiemelte: a magyarság számára nagy lehetőség, hogy a szomszédos országok és az uniós tagországokban élő diaszpóra magyarjaival összefogva,
közösen vigyék a magyar állampolgárok önrendelkezésük ügyét a
brüsszeli fórumok elé. A MÁÉRT egyetértett a javaslattal és elkötelezte
magát, hogy tagjai bátorítják az Európai Unió tagállamaiban élő magyarokat, más uniós polgárokat és civil szervezeteket, hogy azok megfelelő
számban támogassák az Európai Polgári Kezdeményezés jogintézményének keretében történő aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy a nemzeti
közösségek és kisebbségek autonómiájának kérdése az Európai Bizottság
napirendjére kerüljön.

teni fogja alkotmányos kötelezettségét, azaz támogatni fogja a határon
túli magyar közösségeket, részben
azért, hogy sikeresebbek lehessenek,
részben azért, hogy anyaországhoz
kötődő kapcsolataik erősebbek lehessenek – jelentette ki.
Orbán Viktor kitért arra, hogy a
magyar gazdaság, közigazgatás átszervezése a tervezett ütemben halad,
és hangsúlyozta: az oktatási rendszer
átszervezése is túljutott a „felezőpontján”. A kormányfő szólt arról is,
jobb esélyek vannak arra, hogy a magyarországi oktatási rendszert összekapcsolják a határon túli magyar
nyelvű oktatási rendszerekkel.
A kormányfő szerint Magyarország és a kárpát-medencei magyarság izgalmas év előtt áll. Úgy látja: a
magyar gazdaság képes lesz biztosítani azokat a forrásokat, amelyek a
határon túli intézményrendszerek
számára szükségesek, és – jelezte –
abban reménykedik, hogy fejlesztéseket is végre tudnak hajtani. A jelenlévő szervezetek vezetőitől
programközpontú fejlesztési javaslatokat kért, és azt mondta: ha kifejezetten célzott fejlesztési javaslatokat
kapnak, azok megvalósítására van
esély jövőre.
Szólt arról is, hogy jövő év első
negyedében a környező országokban
tartott választások után ismét szükség
lesz egy nagyobb nemzetpolitikai tanácskozás megtartására.
Nagyon komoly munkát végeztek
a Magyar Állandó Értekezlet
(Máért) XI. ülésének résztvevői –
összegzett Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a testület ülésének végén. A
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke újságírók előtt kiemelte: a zárónyilatkozathoz minden parlamenti
párt és nemzetrész megtehette javaslatát, és szavai szerint maximális
nyitottsággal viszonyultak ehhez,
minden tartalmi javaslatot beépítve.
Mint rámutatott: a zárónyilatkozat
az egyetemes magyarság problémáinak összegzését, az őket érintő legfontosabb kérdéseket, célokat és
feladatokat tartalmazza. A dokumentum egyben iránymutatást is ad a
jövő tekintetében – jelezte a miniszterelnök-helyettes.
A tanácskozásról szólva kitért arra,
hogy oktatási, gazdasági kérdések
mellett szó volt a honosításról, és részletes tájékoztatás hangzott el arról,
hogy a választás a külhoni magyarság
számára hogyan valósul majd meg.
Semjén Zsolt hangsúlyozta:
a 2014-es országgyűlés valóban
az egyetemes magyarság parlamentje lesz.
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A ciklus végére meglesz
a félmillió új magyar állampolgár
Eddig mintegy 320 ezer állampolgársági kérelem érkezett, a választási ciklus
végére meglesz a félmillió, esküt tett új magyar állampolgár – mondta Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes szeptember 24-én Budapesten, a Szent István
Társulat rendezvényén. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta:
csak akkor tartható meg a magyarság, ha az egyetemes magyarságot és az anyaországi, a kárpát-medencei és a diaszpóra magyarságát megtartják.
FORRÁS: OBUDA.HU

Az állampolgársági esküt tevők fele
névváltoztatási kérelmet is beadott. Az
elutasítások száma fél ezrelék alatt van,
ezek nagy része abból adódik, hogy az
érintettek nem hajlandóak bizonyos hiánypótlásra, elégtelen a magyar nyelv

ismeretük, és nem is hajlandóak annak
tanulására. Kis részük csak az, akik büntetett előélet vagy nemzetbiztonsági
kockázat miatt nem kaphatnak állampolgárságot – mondta Semjén Zsolt.
A politikus ismét leszögezte: ez nem
valamiféle kvázi állampolgárság, nincs
„A” és „B” kategóriájú állampolgár.
Semjén Zsolt – aki előadásában felhívta a figyelmet az alaptörvény határon
túli magyarokat érintő passzusára is –
azt mondta: „az elszakított területeken”
és a diaszpórában az asszimiláció nagyon felgyorsult. Ennek fenyegetésével
szemben a hagyományos támogatási
formák már nem elégségesek, erős impulzusra van szükség, és ez az állampolgárság megadása, ami a nemzet
közjogi egyesítésével azonos – jelentette
ki, hozzátéve: ez a lehetséges válasz Trianonra, és a mai körülmények közötti
folytatása a Szent István-i államalapításnak.
Kitért arra, hogy a szlovák „ellentörvény”nemcsak az egyetemes emberi jogokkal, az unió alapértékeivel, és a
szlovák alkotmánnyal ellentétes, hanem
szlovák nemzeti szempontból „a józan
ésszel is”. A szlovák törvény alapján az
állampolgárságuktól megfosztottak kilencven százaléka nem is magyar. Hoztak egy szabályt a magyarok ellen, és
azokat sújtják, akiknek nincs közük a
magyar ügyhöz – állapította meg a mi-

niszterelnök-helyettes. Ukrajnában nem
a kárpátaljai maroknyi magyar miatt van
probléma az állampolgársággal – folytatta a kormányfő helyettese –, aki szerint a félelem a Dnyeperen túl élő
mintegy 20 millió orosz miatt van. Attól
tartanak, hogy ha tömegesen veszik fel
az állampolgárságot, akkor az veszélyt
jelent Ukrajnára –
jegyezte meg Semjén
Zsolt. Szólt még a határon túli magyarságnak jogsegélyt nyújtó
Nemzeti Jogvédő Hivatal felállításáról, és
úgy fogalmazott: emberi jogokon nyugvó
nemzeti érdekeinken
„tűzön-vízen át érvényesítjük”. Kitért arra
is, a tömbmagyarság
esetében a területi, a
szórványmagyarság
esetében a kulturális
autonómia a megoldás. Ha Európában
más népeknek lehet
autonómiája, akkor mi
„sem vagyunk alábbvalóak” – fogalmazott Semjén Zsolt, aki ismét megerősítette: az etnikai alapú magyar pártok
mellett állnak ki, őket tekintik elsősorban szövetségesnek. A külhoni magyarság esetében a listás, levélben történő
szavazásra van lehetőség – tért át egy
másik témára, és hangsúlyozta: mindenki számára biztosítják majd a postai
úton történő voksolást.
A miniszterelnök-helyettes szerint
abban az esetben lehet erős nemzetpolitikát folytatni, ha Magyarország is
erős. Kiemelte: csak akkor tartható
meg a magyarság, ha az egyetemes
magyarságot megtartják, és csak
akkor tartható meg az egyetemes magyarság, ha a anyaországi, a kárpátmedencei és a diaszpóra magyarságát
megtartják.
Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – fogalmazott a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke,
és kitért arra az általa tévedésnek nevezett felfogásra, amelyik tagadja,
hogy a nemzet érték lenne. Ez az
ideológia „a teremtés megrablása” –
fogalmazott a KDNP elnöke. Hozzátette: hasonlóan szélsőséges tévedés, ha egy nemzet vélt életjoga
alapján tagadja más nemzetek létezéshez való jogát. A keresztény felfogás
minden nemzetet értéknek tekint –
emelte ki a kormányfő helyettese.
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Az embrió védelme olyan,
mint a rabszolgaság eltörlése
– Folytatás az 1. oldalról –
Mivel az Európai Unióban van lehetőség rá, hogy ha a tagállamok negyedében egymilliónál többen támogatnak egy
kezdeményezést, akkor azzal foglalkozzon a közösség, most rajtunk a világ
szeme, hogy sikeres lesz-e az embriók
jogainak védelmében kezdett aláírásgyűjtés. Ezzel, mint mondta, azt lehetne
elérni, hogy az embriók elpusztítását ne
támogassa anyagilag az EU. „Nem lesz
könnyű, de fel kell ébreszteni az embereket” – jelentette ki.
Sharon Slater, a Family Watch International elnöke egy igen riasztó jelenségre hívta fel a figyelmet. Nevezetesen,
hogy napjainkban a családdal, házassággal, élettel kapcsolatos kérdések vannak
a legellentmondásosabban kezelve az
ENSZ tanácskozásain. Noha egy nem-

Hazánkban is elindul
az aláírásgyűjtés
Magyarországon is elindul október
15-én a magzati élet védelméért szervezett európai polgári kezdeményezés
aláírásgyűjtése – jelentette be Carlo
Casini, az Európai Parlament néppárti
képviselője, az olasz Movimento per
la Vita (Mozgalom az életért) életvédő
szervezet alapító elnöke Szegeden, a
püspöki palotában tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen Soltész Miklós
államtitkár elmondta: „Minden egyes
megfogant magzatra tisztelettel, becsülettel és a demográfiai helyzet miatt
szükséggel nézünk ebben az országban. Nemcsak hazánk, egész Európa
jövője múlik azon, hogy a magzatot,
az életet és a házasságot védjük.”

zetközi felmérés szerint az emberek
többsége a világon még mindig úgy gondolja, hogy a gyerek akkor nő fel boldogan, ha apa és anya neveli az otthonában,
vagyis a családnak fontos szerepe van az
életben, a családtámogatók törekvéseit
rendszeresen aláássák a szexuális jogokért kampányoló érdekcsoportok. Mivel
az Emberi Jogok Tanácsa támogatja a
szexuális jogok mozgalmát, Sharon Slater rámutatott: tudatosítanunk kell, milyen veszélyes folyamatok zajlanak
nemzetközi szinten.
Ékes Ilona országgyűlési képviselő
arról tartott előadást, milyen szerepe van
a törvényhozásnak a kiszolgáltatottak
védelme érdekében. Véleménye szerint
Magyarország jó úton halad, az alaptörvényben foglaltak rögzítik a család védelmét, az emberi nem jövője pedig a
családtól függ.
Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva,
volt alkotmánybíró azt az aspektust
járta körül, hogy kié is a gyermek a
jogalkotók szerint. Véleménye szerint
a kérdésre adott legkézenfekvőbb válasz – az apáé és az anyáé – megbomlani látszik a családok szétesésével
együtt, s számos egyéb tényező miatt
oda tolódott, hogy ma jogi értelemben
az anyát illeti meg a kizárólagos döntés
meg nem született gyermekének sorsa
fölött. S mivel jelen pillanatban a magzat jogi értelemben nem ember, az anya
önrendelkezési joga erősebb a korlátozhatatlan életvédelmi jognál. A bírónő
mégis optimista, mert szerinte jelenlegi
alkotmányunk emberfogalma „közelít”
az ideálishoz, ahol a magzat emberként
van kezelve, hiszen biológiai értelemben is az, s nem csupán a születéssel
nyeri el emberi jogait.

Szent Flórián őrködjön a város felett!
FORRÁS: OBUDA.HU

A 2002 óta tartó hosszú folyamat lezárásaként újra szeptembe 26-tól áll a
Zichy család által az ezernyolcszázas
évek elején létrehozott Szent Flórián
szoboregyüttes. Ünnepélyes keretek
között Székely János esztergom-budapesti segédpüspök szentelte újra az emlékművet. Az eseményen megjelent
Tarlós István főpolgármester, Varga
Mihály tárca nélküli miniszter, Bús Balázs polgármester, Menczer Erzsébet, a
kerület országgyűlési képviselője, valamint az egyházak, pártok és civil
szervezetek prominensei.
Köszöntőjében Bús Balázs, a III.
kerület polgármestere, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a
három kőalak: Szent Flórián, Borromeo Szent Károly és Néri Szent Fülöp
közbenjárását kérte Óbuda-Békásmegyer lakóira: „Szent Flórián, a római
katona óvja meg Óbudát a tűzvésztől

és árvíztől. Kőalakja őrködjön a város
felett, s emlékeztessen bennünket városrészünk kétezer éves dicső múltjára.
Borromeo Szent Károly élete példája
intsen bennünket, közhatalmat gyakorlókat, mértékletességre és a hivatásunk
iránti alázat megtartására. Közbenjárása tartsa távol otthonainktól a betegségeket és járványokat. Néri Szent
Fülöp hárítsa el tőlünk a természeti
csapások veszedelmét. Derűs humanizmusa legyen velünk, és idézze emlékezetünkbe, hogy akkor járunk a
helyes úton, ha az emberi elesettség és
szenvedés láttán segítő kart nyújtunk
felebarátaink felé."
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Mindszenty bíboros
példát jelentett a magyarságnak
Ez politikai értelem– Folytatás az 1. oldalról –
ben, két megszállás
után és alatt maga volt
a remény alternatívája.
Semjén Zsolt szerint
Magyarország új alaptörvénye rehabilitálta
Mindszenty József alkotmányos felfogását.
A miniszterelnökhelyettes úgy fogalmazott: ha nem lett volna Mindszenty József és az 56-os
forradalom, akkor Nyugat-Európa belecsúszott volna az
„eurokommunizmusba".
Kitért arra, hogy a magyar kormány szorgalmazza
Mindszenty József boldoggá avatását.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: Mindszenty József ellent
mert mondani a nácizmusnak, és a kommunizmus idején
a vörös diktatúrának; személye azt szimbolizálja, hogy a
náci és a bolsevik ideológia lényegében hasonló, mindkettő keresztényellenes és neopogány. „Példája annak,
hogy azért, mert nem szeretjük a nyilasokat, még nem kell
szeretnünk az ávósokat, és azért, mert nem szeretjük az
ávósokat, még nem kell szeretnünk a nyilasokat" – fogalmazott a KDNP elnöke.
Megnyílt a Terror Háza Mindszenty-kiállítása
Stációkra bontva mutatja be a Rákosi-rendszer
által meghurcolt hercegprímás életét a Terror Háza
Múzeum Mindszenty József: A magyarok lelkiismerete című kiállítása, amelyet szeptember 21-én
nyitott meg Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere. A tárlat tizennégy stációra bontva kíséri végig a 120 éve született egyházfő életútját a
kemenesháti gyermekkortól, a papi pálya kezdeteitől és a Tanácsköztársaság idején elszenvedett
meghurcoltatástól kezdve. A múzeum főigazgatója, Schmidt Mária történészi koncepciója alapján megrendezett kiállítás a tervek szerint egy évig
lesz látható az épület földszinti kiállítótermében.

között kiemelte: csak a halálos bűntől mentes emberek vezekelhetnek és engesztelhetnek ki másokat. Az esztergombudapesti érsek hangsúlyozta: Mindszentyt mély és vallási
meggyőződése vezette.
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, a Vatikán
magyarországi nagykövete az eseményen arról beszélt,
hogy Mindszenty József vezette az egyházat, küzdve a hatóságokkal, amelyek ki akarták terjeszteni hatalmukat felette, egyúttal annak a népnek is a vezetője volt, amely az
elnyomó diktatúrák ellen harcolt. Mindszentynek el kellett
viselnie a szenvedést, a kínzást és a száműzetést is egyháza védelme miatt. Úgy fogalmazott, az egyház kétezer
éves történetében gyakran került szembe az államokkal és
az uralkodókkal, harcukban a világi és a spirituális hatalom közötti helyes egyensúly volt a tét. A XX. században,
az ateista diktatúrák idején azonban a létéért küzdött az
egyház – tette hozzá a nuncius. Kiemelte, a hercegprímás
saját és népe hitének védelmezője volt, életével bizonyította, hogy a ragaszkodás a hithez és a hazafias szeretet
nem állnak egymással szemben.
Mindszenty József mindig szót emelt az igazságért és
a szabadságért – emelte ki Áder János köztársasági elnök.
A hercegprímás emberi példája, szellemi-erkölcsi hagyatéka méltó arra, hogy történelmi emlékezetünkben való
méltó elhelyezését a nemzet legkomolyabb erkölcsi ügyei
között tartsuk számon. Az államfő rámutatott: a jó példák
csak akkor találhatnak követőkre, ha „ismertté, felmutathatóvá, elfogadhatóvá és vonzóvá” teszik őket, csak az
ilyen példákon keresztül érthető meg, hogy „ha mindenki
hallgat, valakinek akkor is szólnia kell”.
Azt mondta, Mindszenty neve, munkássága máig sem
kapta meg a méltó helyet a közéletben és a közgondolkodásban, nem kapta meg a teljesítményének kijáró figyelmet.
Mindszenty igaz ember volt, méghozzá a szó legigazabb értelmében – hangsúlyozta Áder János. Hozzátette,
hogy szabad ember is volt, a legszabadabb azok közül,
akik „a sokféle rabságot hozó XX. században” lelki vagy
politikai vezetők voltak. Egy volt a kevesek közül, akik
nem a hatalom kényszerének engedelmeskedve, hanem
szabad akaratukból cselekedtek – értékelte az állemfő.
Szavai szerint diktatúrák idején szabadnak lenni annyit
tesz: az emberség, a hazafiság, a lelkiismeret parancsát
követni, és eszerint cselekedni. Mindszenty József alakja
eggyé vált a magyarság sorsával, a szabadsággal és minden igaz emberrel – jelentette ki. Hangsúlyozta, élete, életműve a magyarokban „sérthetetlen egységben marad fenn
a végtelen időben” – mondta Áder János.

Semjén Zsolt kiemelte: a magyar politikatörténet legfontosabb kibeszéletlen kérdése a bíboros és Barankovics
István, a Demokrata Párt elnökének vitája, arról hogyan
viszonyul a keresztény politika az 1945 előtti állapotokhoz. Barankovics István kompromisszumkereső politikus
volt – folytatta –, ez azonban nem jelentette elvei feladását, míg Mindszenty József megalkuvást nem tűrő ember
volt. A politikai helyzetet ugyanakkor mindkét szereplő
illuzorikusan ítélte meg.
Semjén Zsolt kitérve arra, hogy mindketten emigráciFORRÁS: KDNP.HU
óba kényszerültek, azt mondta: ez a nemzetért és kereszténységért végsőkig való kiállás megadja annak a
Hat
futballcsapat
lehetőségét, hogy a magyar nemzeti panteonban együtt
mérte össze tudását szeptiszteljék Mindszenty József hercegprímást és Barankotember 29-én az Ifjúsági
vics Istvánt, ahogy együtt van Kossuth Lajos, Széchenyi
Kereszténydemokrata
István és Deák Ferenc is. Erdő Péter előadásában kieSzövetség
szervezte
melte: a bíborosról napvilágot látott történeti irodalom jó
Mindszenty Emléktornán
része nem mentes az elfogultságtól, a szerzők szándékáCegléden. A tornát a
ból adódó egyoldalúságtól. Az érsek ugyanakkor –
KDNP csapata nyerte
mondta – nem ezekre a jelenségekre kívánja felhívni a fi- meg, amelyik többek között 7:0 arányban diadalmaskogyelmet, és Mindszenty József engesztelésről megfogal- dott a Fidesz felett. A győztes csapatnak Harrach Péter,
mazott gondolatait, püspökkari körlevelét idézve, többek a KDNP Pest megyei elnöke nyújtotta át a kupát.

A KDNP nyerte
a Mindszenty Emléktornát
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Isten éltesse, Laci bácsi!
-A.-

A kivételes életeknek, élettörténetüknek küldetésük
van. Emlékeztetnek és tanítanak a
jóra, azokra az értékekre, amiket sohasem szabad elfelednünk, elveszítenünk. Összekötik
a múltat a jelennel és a jövővel, összekapcsolják az
embereket „nemcsak” Istennel, de egymással is.
Arató László nyolcvanötödik születésnapja alkalmából kapta XVI. Benedek pápától életére és
munkájára Őszentsége Apostoli Áldását, mint a
mennyei kegyelem zálogát kapta.
Laci bácsi története a mi történetünk is, hiszen
mindnyájunkat erősebbé tették azok az évek, amelyeket a keresztény hit ébrentartásáért börtönben
töltött. Keményebbé tettek mindannyiunkat a folyamatos zaklatások, amelyeket azért kellett elviselnie, mert nem volt hajlandó értékeit megtagadni.
Bátrabbá lettünk mi magunk is a titokban írógéppel
sokszorosított keresztény kiadványok terjesztésétől. Hűségesebbek a Pécsett és környékén illegalitásban működő cserkészmozgalom és pálos rend
tanúságtétele nyomán.
Laci bácsi életútja a mienk is. Kegyelmekben
gazdag élete minden magyar embert gazdagabbá
tesz. „Létrehoznék egy hatalmas katolikus sajtó- és
könyvterjesztő bolthálózatot, beleértve az elektronikus kiadványokat is. Ezen kívül működtetnék egy
nemzetközi méretű filmgyárat is, amely értékeket
közvetítene...” – nyilatkozta Arató László a Família című Új Ember kiadványban. A sorok meghazudtolják korát, mintha Isten különös kegyelméből
a teremtőkészség energiái, az álmodni tudás képessége fiatalon tartaná.

Ösztöndíjátadás
FORRÁS: KDNP.HU

Galánta megyében szeptember 28-án 97 iskolakezdő diák vehette át a
Rákóczi Szövetségtől a magyar nyelvű oktatási intézményekbe történtő beiratkozási ösztöndíjat.
Az ösztöndíjak átadására
egyrészt a nádszegi Alapiskolában, másrészt a tallósi Kultúrház dísztermében került sor. Nádszegen a település iskolakezdői
mellett a királyrévi és alsószeli iskolakezdők részesültek az ösztöndíjban. Tallóson a helyi diákok
mellett a felsőszeli és vezekényi iskola elsősei vettek részt szüleikkel az átadáson.
Mindkét helyszínen jelen volt Vejkey Imre, a
KDNP országgyűlési képviselő, aki Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke megbízásából köszöntötte a megjelenteket és beszédében a nemzeti összetartozás
fontosságát hangsúlyozta. Magyarországról a Rákóczi Szövetséget Martényi Árpád alelnök, valamint Majláth Imre, a tótkomlósi szervezet elnöke
képviselte, jelen volt még Takács Ferenc Tótkomlós alpolgármestere is.
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