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azánk
Simicskó István: A kormány a béke 
és a magyar családok mellett áll

Simicskó István, a KDNP 
frakcióvezetője december 
5-én napirend előtti felszó-
lalásában az elmúlt időszak 
tanulságait összegezte a par-
lamentben. Mint rámutatott, 
a nemzetközi környezetet 
az utóbbi időben felerősödő 
globalizációs folyamatok, 
felgyorsuló technikai, tech-
nológiai fejlődés és a háború 
jellemezte. A háború lokális, 
ugyanakkor érzékelhetők a 
globális hatásai. A háborúra 
válaszként hozott  szankciók 
inflációt és erősödő migráci-
ós folyamatokat okoztak.

E kedvezőtlen helyzetben 
a Fidesz–KDNP-kormány a 
béke mellett állt ki, a béke-

tárgyalások mellett tette le 
a voksát, humanitárius se-
gítséget nyújt a háború elől 
menekülőknek, a magyar 
családokat rezsicsökkentés-
sel védi, a vállalkozásokat 
és a családokat támogatja, 
s 11 intézkedésből álló ak-
ciócsomagot hozott létre. 
Ugyanakkor erőteljesen és 
határozottan fellépett és fel-
lép az elhibázott brüsszeli 
szankciós politikával szem-
ben – fogalmazott Simicskó 
István.

Hozzászólása végén a ke-
reszténydemokrata képvi-
selőcsoport vezetője áldott 
adventet kívánt minden ma-
gyar családnak.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodában, nemcsak te és én, ha-
nem az egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni” – írja Má-
rai Sándor. Hétköznapjainkban is ott a 
„csoda”, legyen szó akár a példátlan össze-
fogással megvalósuló országos keresztfelú-
jítási akcióról, akár egy vidéki kápolnánk 
két évtizede ellopott, Amerikából előkerült 
harangjának mesébe illő hazatéréséről, egy 
cirkuszi előadás katartikus hatásáról vagy 
a feltétel nélküli házastársi szeretetről. 
Minderről olvashat a Hazánk ünnepi 
számában.  

Áldott Karácsonyt és Békés,  
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
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Hazánk 2030-ra az EU öt legélhetőbb országa között lehet

A Fidesz–KDNP szerint a baloldal a kül-
földről származó kampánypénzek ügyében 
az összeg mértékéről és származásáról sem 
mondott igazat.

Hollik István, a Fidesz–KDNP kommu-
nikációs igazgatója (képünkön) az MTI-nek 
december 1-jén elküldött videónyilatko-
zatában azt mondta: egyre több hazugság 
derül ki a „guruló dollárok ügyében”.

Szerinte a „dollárbaloldal” hazudott a kül-
földről kapott pénz mértékéről. Azt mondták, 
hogy 1,8 milliárd forintot kaptak, mára azon-
ban kiderült, hogy 3 milliárd forintról van szó 
– jelezte.

Hozzátette: a pénz származásáról sem 
mondtak igazat, hiszen korábban azt állítot-
ták, hogy az összeg sok ezer mikroadomá-
nyozótól származik, és csak magyar útlevéllel 
ellenőrzött személyek küldhettek pénzt, mára 
azonban kiderült, hogy 11 titokzatos adomá-
nyozó adta össze a pénzt. Hiába nyilatkozott 
Karácsony Gergely tanácsadója, Korányi Dá-
vid, az Action for Democracy „magyarorszá-
gi helytartója”, és beszélt „mindenféle nyoma 
sincs gyűjtési akcióról”, nem tudta elrejteni 
az igazságot – hangsúlyozta Hollik István.

Szerinte gyűjtésnek csak az amerikai ala-
pítvány központi honlapján van nyoma, ott 
pedig semmifajta ellenőrző adatot nem kér-
nek, tehát bárki utalhatott a „Soros-féle szer-
vezetnek”, illetve az oldalon lévő adomány-

számláló 11 adományozót jelez összesen.
Kijelenthető tehát, hogy a dollárbaloldal 

kampányát nem mikroadományokból finan-
szírozták, hanem 11 titokzatos adományozó 
dobott össze 3 milliárd forintot – nyomaté-
kosította a Fidesz–KDNP kommunikációs 
igazgatója, aki szerint fejenként csaknem 
300 milliós támogatást nem sokan tudnak és 
akarnak adományozni a baloldal kampányá-
hoz.

Kik ők és mit kértek cserébe? – tette fel a 
kérdést Hollik István, aki szerint erről kelle-
ne szólnia „Gyurcsány Ferenc online tévéje” 
első adásának.

Magyarország elfogadott helyreál-
lítási tervével a kormány kiemelt 
célja, hogy 2030-ra az Európai 
Unió öt legélhetőbb tagországa 
közé kerüljön hazánk – mondta a 
Miniszterelnökség területfejlesz-
tésért felelős parlamenti államtit-
kára, a KDNP ügyvezető főtitkára 
december első napján Vácott.

Latorcai Csaba (képünkön 
jobbra) a Polgári Vállalkozók 
Egyesülete a Dunakanyarért ren-
dezvényén azt mondta: az Európai 
Bizottsággal (EB) történt másfél 
évnyi egyeztetés után Magyar-
ország eljutott odáig, hogy az EB 
olyan határozatot hozott, miszerint 
az ország helyreállítási tervét elfo-
gadásra javasolja az uniós pénz-
ügyminiszterek tanácsának. Az 
államtitkár hozzátette, hogy ha-
zánknál egyik uniós tagállam sem 
kapott jobb minősítést a helyreál-
lítási tervére. „A beadvány kiváló 
minősítést kapott” – fogalmazott.  

Az államtitkár elmondta: a kö-

vetkező hétéves területfejlesztési 
időszak fókuszában annak kell 
állnia, hogy az ország többi tér-
sége is olyan jól teljesítsen, mint 
a Közép-Magyarországi Régió. 
Hozzátette, hogy Pest megye az 
uniós átlag „másfélszeresét hozta 
gazdaságilag, tehát jól teljesített”, 
de a térségen belül szükség van 
további fejlesztésekre, kiegyenlí-
tésekre. Makroszinten ugyan Pest 
megye szép eredményeket mutatott 
fel, de a belső egyenetlenségeket 
az elkövetkező hétéves fejlesztési 
időszakban szeretné a kormány fel-
számolni – mondta Latorcai Csaba.     

Kitért arra is: az új területfej-
lesztési politika lényege, hogy 
együtt gondolkodik a kormány a 
helyiekkel, ezért a következő terü-
let- és gazdaságfejlesztési időszak 
főbb prioritásait a helyi konzultá-
ciók alapján kívánják meghatároz-
ni. Hozzátette: a főbb fejlesztési 
célterületek a zöldenergia, az in-
formatika és a digitalizáció lesz.

Napokon belül remélhetőleg alá-
írásra kerül a Partnerségi megál-
lapodás is, az operatív programja-
ink is jóváhagyásra kerülnek, és a 
jövő év első negyedévének végére 
a konkrét források is megérkez-

hetnek Magyarországra 
– fűzte hozzá.     

Rétvári Bence, a Bel-
ügyminisztérium par-
lamenti államtitkára, a 
térség KDNP-s ország- 
gyűlési képviselője (ké-
pünkön balra) azt mond-
ta: olyan támogatáso-
kat szeretne a kormány 
megvalósítani, amelyek 
elősegítik, hogy akárcsak 
az előző válságból, úgy a 
mostaniból is a leggyor-
sabban kerüljünk ki.

Hozzátette, hogy éle-
sen látszik a különbség az 
uniós tagállamok többsé-
gének gazdaságpolitikája 
és a magyar gazdaság-

politika között: míg a tagállamok 
többsége adót emelt, Magyaror-
szág adót csökkentett. Az államtit-
kár leszögezte: „ha a vállalkozók-
nak segítünk, a munkavállalóknak 
segítünk”.

Hollik István: A dollárbaloldal 
kampányát 11 titokzatos 
adományozó finanszírozta

Nacsa Lőrinc:  
A kormány növelte, 
az ellenzék 
kiárusította az 
állami vagyont
Nacsa Lőrinc, a 
KDNP országy-
gyűlési képvi-
selője (képünkön) 
úgy fogalmazott 
november 9-én 
a parlamentben, 
hogy a Fidesz és 
a KDNP elköte-
lezett az állami 
vagyon növelése, 
visszaszerzése, 
megvédése és a 
hatékony, magyar 
emberek számára 
előnyös felhasználása mellett.

Hangsúlyozta: 2010 óta a baloldali kormányokkal 
ellentétben nem csökkent, hanem jelentős mérték-
ben nőtt az állami vagyon, 11,65 milliárdról mint-
egy 20 ezer milliárdra.

Kitért arra is, hogy a baloldali kormányok a nem-
zetstratégiailag kiemelt állami vállalatok több mint 
kétharmadát magánkézre játszották. „Az elmúlt 12 
év biztosítja, hogy az állam igenis lehet jó gazda” 
– jelentette ki a kisebbik kormánypárt frakciószó-
vivője.
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Semjén Zsolt: Négyezer milliárd forintnyi 
veszteséget okozott a magyar  
költségvetésnek az EU szankciós politikája 
Magyarország miniszterelnök-helyette-
se, a KDNP elnöke november 23-án a 
Győr-Moson-Sopron megyei Csornán 
tartott fórumot.

Semjén Zsolt a Mondj nemet a 
szankciókra! című országjárás kereté-
ben tartott fórumot megelőző sajtótájé-
koztatóján azt hangsúlyozta: nem lehet 
csupán az orosz-ukrán háborút okolni 
az energiaárak drasztikus emelkedé-
séért; a háború miatt felment a gáz ára 
100 dollárra, de amikor Brüsszel ,,el-
kezdte pengetni a szankciókat”, az szin-
te azonnal 200-350 dollárra emelkedett. 
Hozzáfűzte: látszik, hogy Oroszorszá-
got nem rendítették meg a szankciók, 
hiszen az olajat gond nélkül eladják 
Kínának és Indiának, abból pedig, hogy 
kevesebb gázt értékesítenek, nem lesz 
kisebb a bevételük; a magasabb árak 
miatt kétszer akkora lett a hasznuk, 
mint amekkora korábban volt.

„Az európai emberek védelmében át 
kell gondolni a szankciós politikát, Ma-
gyarország semmit nem fog támogatni, 
ami a magyar emberek, a magyar gazda-
ság energiaellátását veszélyezteti" – szö-
gezte le a miniszterelnök-helyettes.

Segély helyett munkát akar adni a kormány

Fülöp Attila (képünkön) a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKIK) Megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók hatékony 
foglalkoztatása című konferen-
ciáján úgy vélekedett, közbeszéd 
tárgyává kell tenni ezt a témát, 
mert „nagyon rossz helyzetből in-

dultunk”.
Kiemelte: a megváltozott mun-

kaképességű emberek minősítési 
rendszere sokáig arra épült, hogy 
milyen készséget veszített el va-
laki. Filozófiai fordulat volt, ami-
kor azt mondták, inkább arra az 
adottságra kell összpontosítani,  

amellyel az érintett hozzá-
adott értéket tud teremteni. 
Az államtitkár úgy fogalma-
zott: ezt foglalja úgy röviden 
össze a kormányzat, hogy 
„segély helyett munka”.

Magyarországon ma 4,7 
millióan dolgoznak, több 
mint 10 év alatt 1 millióval 
emelkedett a munkahelyek 
száma, ez 27 százalékos nö-
vekedés – ismertette Fülöp 
Attila. Hangsúlyozta, hogy 
mindeközben a megválto-

zott munkaképességű emberek 
foglalkoztatásában sokkal na-
gyobb arányú volt a bővülés.

Az államtitkár jelezte, hogy 
ma már európai uniós dokumen-
tumok is tárgyalják a témát. A 
fogyatékosságügyi stratégia arra 
buzdítja az államokat: ne azt ke-
ressék, hogy milyen segélyeken 
keresztül oldják meg a megvál-
tozott munkaképességű emberek 
élethelyzetét, hanem biztosítsa-
nak nekik jó állást, megélhetést.

A rehabilitációs hozzájárulás 
lényege, hogy amennyiben a 25-
nél több embert foglalkoztató 
cégek nem alkalmaznak 5 szá-
zalékban megváltozott munka-
képességűeket, akkor 1,8 millió 
forintot kell fizetniük.

A rehabilitációs hozzájárulás-
nak az idei költségvetésbe terve-

zett 116 milliárdos összegéből az 
következik, hogy a vállalkozások 
64-65 ezer ember foglalkozta-
tásáról helyből lemondanak – 
mondta Fülöp Attila, aki szerint 
itt pluszlehetőség rejlik még a 
rendszerben.

Ugyanakkor több mint 8 ezer 
munkáltató érvényesít szociális 
hozzájárulási kedvezményt 46 
ezer megváltozott munkaképes-
ségű foglalkoztatott után – ismer-
tette az államtitkár.

Fülöp Attila arról is beszélt, 
hogy tavaly novemberben jelen-
tették be az Érték Vagy! portált 
a megváltozott munkaképességű 
emberek álláskeresésének segí-
tésére. Az intelligens, innovatív 
platformra már több mint 670 cég 
és 4300 álláskereső regisztrált – 
közölte. 

A kormány segély helyett munkát akar adni – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspoliti-
káért felelős államtitkára, a KDNP politikusa november utolsó napján Budapesten.
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 „Meghurcoltak” címmel állandó kiállítás nyílt Kunszentmártonban

A kiállítás a negyvenes, ötvenes évek társadal-
mi légkörét idézi fel, és a kuláknak bélyegzett 
kunszentmártoni, valamint a Budapestről Kun-
szentmártonba kényszerrel kiköltöztetett csalá-
dok szenvedéseit mutatja be.

Latorcai Csaba rámutatott, hogy a kiállítás 
egyfajta mementóként állítja elénk a kommu-
nista diktatúra borzalmait, amelyeket honfi-
társaink százai, ezrei voltak kénytelenek átélni 
az 1940-es, 50-es évek fordulóján. Milyen volt 
megtapasztalni a csengőfrászt, a kitelepítést, a 

„kulák” megbélyegzést, a vallásüldözést.
„A bolsevik diktatúra az éleződő osztály-

harc nevében szinte bárkit a kitelepítés vagy 
az internálás sorsára juttathatott” – hívta fel a 
figyelmet az államtitkár.

A KDNP ügyvezető főtitkára szerint ez az 
osztályharcos hevület mindmáig jellemzi a bal-
oldali-liberális, Nyugat-Európán egyre inkább 
neokommunista elitet. Ugyanazokat az ideákat 
képviselik ma is, azzal a különbséggel, hogy az 
osztályharcot ma genderideológiának hívják, 

és kitelepítések helyett kiközösítik azokat, akik 
ennek az egyébként tudománytalan gondolat-
rendszernek ellent mernek mondani.

„Európa és benne a nemzetek megújhodása 
nem a múlt végképp eltörlésével, liberális vagy 
éppen neokommunista átírásával, hanem a 
múlt bölcs megértésével, összefogással, a zsi-
dó-keresztény kultúrából táplálkozó identitá-
sunk vállalásával és megerősítésével, valamint 
megőrzésével teljesíthető ki” – zárta beszédét 
Latorcai Csaba miniszterhelyettes.

A galileai Kánában magyar segítséggel nyílt meg a 
ferences kusztódia iskolája
November 22-én megnyitották az izraeli Kánában a hét év alatt felépült Terra Sancta Iskolát. A 
Szentföldi Ferences Kusztódia fenntartásában működő új középfokú oktatási intézmény meg-
valósulásában jelentős szerepet játszott két forrás: a nagypénteki gyűjtés, amelyben a világ 
számos keresztény híve részt vett, valamint a magyar kormány hozzájárulása a Hungary Helps 
Program keretében.

Kána települése (arabul Kafr 
Kanna) elsősorban Jézus első 
csodájáról híres (vö. Jn 2,1–11). 
Napjainkban a lakosság többsé-
ge arab; mintegy háromezer ke-
resztény család él a kisvárosban, 
közülük ezerhétszáz latin rítusú. 
A kánai kegyhelyet a szentföldi 
ferences kolostorok és plébániák 
kormányzatát ellátó kusztódia 
szerzetesei végzik el 1641 óta.

A háromszintes iskolaépület két 
szárnyában az osztálytermeken 
és laborokon kívül tornaterem, 
színházterem, pasztorális célú 
plébániai helyiségek és közösségi 
terek találhatók.

Az alapkövet hét éve tették le; 
azóta kétszer kényszerültek le-
állítani az építkezést, 2017-ben, 

majd 2020-ban; finanszírozási 
gondok, illetve a pandémia mi-
att. Az iskola végül két forrásnak 
köszönhetően készülhetett el: a 
világegyház nagypénteki gyűjté-
se, valamint a magyar Hungary 
Helps Program támogatása tette 
lehetővé az építkezés befejezését.

Francesco Patton szentföldi 
kusztos és Azbej Tristan, a Minisz-
terelnökség Üldözött Kereszté-
nyek Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért 
Felelős Államtitkárságának veze-
tője mellett számos helyi egyházi 
méltóság vett részt az ünnepélyes 
megnyitón november 22-én az új 
iskolaépület színháztermében. Az 
avatóünnepséget Haitham Fran-
so Yalda Hano plébános és az in-

tézmény igazgatója, 
Renée Moussa nővér 
vezette.

Francesco Patton 
beszédében az új 
iskola jelentőségét 
érzékeltette: az okta-
tás mellett kifejezi a 
kusztódia közelségét 
is a keresztény ki-
sebbséghez olyan te-
rületeken, ahol egyre 
apad a keresztények 
száma. „Istennek és 
a világ keresztényei 
szolidaritásának kö-

szönhetően ma megáldhattuk ezt 
az épületet, amelyben már a követ-
kező iskolaévtől fogadjuk azokat a 
fiúkat és lányokat, akik itt végzik 
majd középfokú tanulmányaikat, 
felkészülve az egyetemre és az 
életre.” Majd a jelen lévő magyar 
államtitkárhoz fordulva a feren-
ces kusztos így folytatta: „Ez az 
iskola nem épülhetett volna meg 
Magyarország kisebbségben élő 
keresztényeket támogató prog-
ramjának segítsége nélkül. Ezért 
a Szentföldi Kusztódia hálája ki-
fejezéseként szeretném átnyújtani 
Azbej Tristannak a Grato Animo 
(Hálás lélekkel) medált.”

Azbej Tristan beszédében 
megköszönte az elismerést, ki-

fejezve, milyen fontos Magyar-
ország számára, hogy segítséget 
nyújtson világszerte a kisebbség-
ben élő keresztényeknek. Beszélt 
államalapító Szent István király-
ról, aki hazánkat a keresztény Eu-
rópa részévé tette, és elmondta, 
éppen „emiatt a történelmi örök-
ség miatt Magyarország elköte-
lezetten segíti szerte a világon a 
keresztényeket, és emiatt az elhi-
vatottság miatt döntöttünk úgy, 
hogy szeretnénk segítséget nyúj-
tani itt, ahol Jézus Krisztus első 
csodáját vitte végbe”.

Ezt követően Francesco Pat-
ton szentföldi kusztos átvágta a 
szalagot, és megáldotta az iskola 
termeit.

Azbej Tristan útja ezt követően 
Milijába, Galilea egyik keresz-
tény falvába vezetett. A település-
nek különleges magyar kapcsoló-
dása van: a történészek szerint itt 
állomásozott keresztes hadjárata 
alatt II. András királyunk. A ma-
gyar lovagok jelenlétét a keresz-
tes erődítmény romjai őrzik, és 
a helyiek között, akik részben 
a magyarok leszármazottjainak 
tartják magukat, gyakori a La-
josra hasonlító Lajusz családnév. 
A látogatásról szóló videó Azbej 
Tristan Facebook-oldalán tekint-
hető meg.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Miniszter Hivatala parlamenti államtitkára 
nyitotta meg Kunszentmártonban a Meghurcoltak című emlékkiállítást. A tárlat a kommunista 
diktatúra idején Budapestről az alföldi városba kitelepítettek emléke előtt tiszteleg.
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Időseket köszöntöttek 
Mikulás alkalmából 
Putnokon
A Gömör kapujában, a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Putnokon decem-
ber elején a Kereszténydemokrata 
Néppárt és a Fidelitas együttműködé-
sében a helyi Segítő Kezek Idősek Ott-
honában élőket köszöntötték fel Miku-
lás és a közelgő ünnepek alkalmából.

„Mindenképp szerettünk volna 
gondolni városunk idős lakóira, hi-
szen oly sokat köszönhetünk nekik. 
A városunkban élő szépkorúaknak a 
közelgő ünnepek alkalmával egy kis 

édességgel és kézműves ajándékkal 
kedveskedhettünk, továbbá személyre 
szóló ünnepi versrészleteket is csem-
pésztünk az ajándékaik mellé. Végig-
jártuk az intézményt és személyesen 
adtuk ünnepi ajándékainkat. Nagy 
szeretettel és melegséggel fogadtak 
bennünket, örömteli volt látni, mi-
lyen boldogságot csalhattunk arcuk-
ra” – tudtuk meg Kolozsi Ádámtól, a 
KDNP putnoki szervezetének elnöké-
től.

Néhány hét alatt már 131 kereszt felújítását 
vállalták a magyar kereszténydemokraták

Lapunk előző számában (Hazánk, 2022. novem-
ber) beszámoltunk a 2022. november 14-én Baján 
meghirdetett országos kereszténydemokrata ak-
cióról, mely a Fogadj örökbe egy keresztet! nevet 
viseli. A kezdeményezés célja, hogy a települé-
sek közterein, utak mentén felállított kereszteket 
felújítsuk, karban tartsuk. Mint Latorcai Csaba 
miniszterhelyettes, a KDNP ügyvezető főtitkára 
fogalmazott,  „a keresztek nem csupán vallási 
jelképek”, hanem „erkölcsi, kulturális és fizikai 
értelemben vett igazodási pontok is”. KDNP ak-
ciója arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy 
„miközben Európa nyugati felén éppen eltávolít-
ják a kereszteket a különböző közösségi helyek-
ről, mi, magyarok közösen, összefogással meg-
őrizzük az örökségünket” – fogalmazott Latorcai 
Csaba Baján.

A helyszínválasztás nem volt véletlen: Baján 
már 1998-ban és 2008-ban is sor került helyi 
kereszténydemokrata kezdeményezésként ke-
resztfelújításra (a  keresztek és közvetlen kör-
nyezetük azóta is ápolt és karbantartott), s ennek 
szerves folytatásaként történt meg az idei évben 
egy újabb keresztfelújítás, amelynek ünnepélyes 
átadásán került sor az országos „kereszt-örökbe-

fogadási akció” meghirdetésére. 
A bajai keresztfelújítások „motorja” Zöld 

Lászlóné (jobb oldali képünkön), a KDNP 
Bács-Kiskun megyei szervezője, a bajai alap-
szervezet elnöke: ő koordinálta a munkálatokat. 
Az idei keresztfelújítás és az ünnepélyes kereszt-
szentelés ugyancsak megmutatta, hogy ezek a 
keresztek valóban igazodási pontként szolgálnak: 
a felújított kereszt maga köré gyűjtötte a helyi 
közösség meghatározó személyiségeit és keresz-
ténydemokrata közösségünk több vezetőjét. Így 
a már említett Latorcai Csaba és Zöld Lászlóné 
mellett jelen volt Zsigó Róbert, Baja és térsé-
ge Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, 
Gruber Enikő, a KDNP ügyvezető titkára, Mák 
Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alel-
nöke, a KDNP megyei elnöke, Vedelek Norbert, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai el-
nöke, míg a katolikus egyház részéről a keresztet 
megszentelő Szakács Tibor, a Baja-kiscsávolyi 
Szent Szív Plébánia plébánosa, valamint Binszki 
József bajai esperes, Toldi Norbert belvárosi káp-
lán (Szent Péter és Pál templom), illetve Gál Jenő 
érsekcsanádi plébános is.

Az idei bajai keresztfelújítás egy – neve elhall-
gatását kérő – magánszemély egymillió forintos 
adományából valósulhatott meg, a kivitelező a 
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
volt.

A bajai KDNP-szervezet célja, hogy további 
kereszteket is felújítson. Példájuk követőkre ta-
lált kereszténydemokrata közösségünkben: az 
országos keresztfelújítási program november 
közepi meghirdetése óta (december eleji lap-
zártánkig) országszerte összesen 131 kereszt 
felújítását vállalták a helyi KDNP-alapszerve-
zetek. Csatlakozási szándékát bárki jelezheti a  
fogadjorokbeegykeresztet@kdnp.hu e-mail cí-
men, további információk a kdnp.hu honlapon 
olvashatók.
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Amerikából tért haza Jásztelekre az ellopott harang

Azt tudjuk, hogy nagycsütörtö-
kön a harangok Rómába mennek, 
s nagyszombatig nem is hallunk 
felőlük, hogy azután húsvét vigi-
liáján újra hallassák hangjukat. 
Sajnos a jászteleki híveknek nem 
csupán két napra kellett nélkü-
lözniük kedves kápolnájuk ha-
rangjának zúgását. 

Történt ugyanis, hogy 2001 
szeptemberében egész egysze-

rűen eltűnt a harang a jászteleki 
Havas Boldogasszony kápolna 
tornyából. Az eset annak idején 
mindenkit megdöbbentett, hiszen 
az egyházközség számára nagyon 
sokat jelentett a 1937-ben öntött 
harang. A korabeli nyomozás saj-
nos nem vezetett eredményre.

Ám több mint húsz év eltelté-
vel az Egyesült Államok Loui-
siana államában a helyi magyar 

közösség egy tagja ismerős fel-
iratokkal díszített harangra lett 
figyelmes egy régiségkereske-
désben.

2022 februárjában a Külgaz-
dasági és Külügyminisztériu-
mon, majd a magyar rendőrség 
műkincsvédelmi alegységén ke-
resztül értesítést kapott az ame-
rikai műkincspiacon felbukkant, 
ominózus „jászteleki feliratos 

harangról”. A magyar műtárgy-
felügyeleti hatóságnak sikerült 
a lopást és az országból történt 
engedély nélküli kivitelt bizo-
nyítania. A magyar rendőrség 
műkincsvédelmi alegységével 
együttműködésben sikerült elér-
ni, hogy a lopott harangot az FBI 
végül lefoglalja, így az most ha-
zatérhetett.

„Egy történet, amely egyszer-

A harangszó a magyar ember szívéhez szól, egyben a kereszténység megőrzésének szimbólu-
ma. Egy közösségé, amely összekapaszkodva küzdött érte Jásztelektől Seattle-ig – hangsúlyoz-
ta Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője.

Férjem nélkül soha
„Az egyik vesémet a férjemnek adtam, hogy meggyógyuljon!”
Somogyi-Adamis Noémi egyik veséjét ültették át beteg férje, Somogyi Farkas Tamás szervezeté-
be. Ennél többet – egy „darabot az életéből” – nem lehet adni, és ezt gyerekeik is így gondolják. 
A 14 éves Somogyi Adorján saját szavaival ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Azzal, hogy 
anyukám a már nagyon beteg apukámnak adta az egyik veséjét, nem csak az Ő életet mentette 
meg, a mi életünket is sokkal könnyebbé tette! Anya mesélte, hogy Ő kiskorában nagyon szere-
tett volna orvos lenni és azt mondom, hogy szerintem nem kell orvosnak lenni ahhoz, hogy meg-
mentsen egy életet, mert itt van a lehetőség és Ő ezt megtette, úgyhogy nagyon büszke vagyok 
rá minden szempontból.”

Somogyi Farkas Tamás korábban 
Páty alpolgármestere volt, jelen-
leg is a pátyi KDNP elnöke, de  
Noémi is aktív tagja a helyi cso-
portnak. Két fiúgyermeket nevel-
nek. Az életmentő műtét tavaly 
október 19-én történt, mindkettő-
jüknek várakozáson felüli eredmé-

nyeik vannak. Történetük nemcsak 
azért lenyűgöző, mert az, hogy férj 
és feleség között létrejöhet szer-
vadományozás, már önmagában 
kisebbfajta csoda, hanem azért is, 
mert amikor a transzplantáció kér-
dése komolyan felmerült, Noémi-
nek nem volt kérdés, felajánlja-e a 

szervét, az már sokkal 
inkább, vajon kell-e be-
szélni a történetükről, 
arról, amit a férjéért 
tett. Ma már fontosnak 
tartják mindketten, 
hogy felhívják a figyel-
met az élődonációra, 
ami gyakran lehetséges 
megoldást kínál, mégis 
olyan kevesen tudnak 
róla.

A rokonszenves 
házaspár története 
számos tanulsággal 
szolgál, az egymás 
iránti feltétlen szeretet 
üzenete karácsonykor 
aktuálisabb, mint va-
laha. Keresztényde-
mokrata közösségünk 

tagjaival, Noémivel és Tamással 
beszélgettünk.

Noémi: – A szó jó értelmében 
különleges családba születtünk, 
mindketten hétgyermekes csa-
ládban nőttünk fel. Fiatalon ösz-
szeházasodtunk, 22 évesen már 

Magyarországon az első 
élődonoros veseátültetés 
60 éve, 1962. december 
21-én volt Szegeden Dr. 
Németh András adjunktus 
vezetésével. Szántó László 
ekkor adományozta István 
bátyjának a bal veséjét. 
László még ma is él. „A 
testvérpár története sok 
erőt adott mindkettőnk-
nek. Nagy tisztelettel és 
hálával tartozunk nekik és 
orvosaiknak is, hiszen az 
akkori áldozatvállalásuk 
miatt is lett mára köny-
nyebb és biztonságosabb 
egy ilyen komoly műtét. 
Csodálatos, ahogy a múlt 
és a jelen összefonódik, va-
lójában még ha oly távolról 
is, de óriási szerepük volt a 
tudomány fejlődésében és 
ezáltal a férjem gyógyulá-
sában” – mondja Noémi.

A Somogyi család Szántó Lászlóval (a kép jobb oldalán), az első magyar 
élődonorral
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édesanya lehettem, s bár akkor 
sokan megszóltak emiatt, ma sem 
tennénk máshogy. Őszintén kívá-
nom, bárcsak többen mernének 
ezen az úton járni!

Tamás: – Egy ideje tudtunk 
már róla, hogy édesanyám vese-
betegségét örököltem, így rend-
szeresen jártam nefrológiai gon-
dozásra. Bíztunk benne, hogy 
még bő éveink vannak eddig az 
időszakig, ám 2021 tavaszán vált 
egyértelművé, hogy már csak 
hónapjaim vannak hátra, ha nem 
kezdik el a művesekezelést vagy 
nem kapok rövid időn belül egy új 
szervet. 

HAZÁNK: – Biztosak voltak 
benne, hogy lesz optimális meg-
oldás?

Noémi: – Sokáig fanatikusan 
hittem benne, hogy kell lennie 
megoldásnak, meg tud gyógyul-
ni Tamás. Mai napig hiszem és 
tudom, hogy az életmódváltással 
éveket nyertünk, annak ellenére, 
hogy az ilyen típusú genetikailag 
kódolt betegségnél nem igazán 
lehet mit tenni. Hittem és vár-
tam a csodát, sőt megfordítom, 
mindent megtettünk érte, hogy 
lehessen csoda. Talán úgy lehet, 
hogy hiába kéri az ember a cso-
dát, ha önmaga nem tesz tevéke-
nyen érte, ki is kell azt érdemel-
ni. Rá kellett ébrednem, hogy a 
mi csodánk nem ilyen könnyű és 
egyszerű, hanem ennél sokkal 
hatalmasabb, hiszen a Jóisten 
énáltalam gyógyította meg Ta-
mást. Igen, a csodához lemondás 
és áldozat is szükséges, de nem 
volt bennem kétség: megteszem, 
meg kell tennem.

Tamás: – Titkon mindig is re-
méltük, hogy mire az életünk 
ebbe a nehéz időszakba érkezik, 
a gyerekeink már felnőhetnek, s 

így a rájuk nehezedő óriási teher 
talán kisebb lesz. Annak ellenére, 
hogy ez nem így történt, a koru-
kat meghazudtoló módon viselték 
a számukra sokszor ijesztő ese-
ményeket.

HAZÁNK: Kimondani köny-
nyű, de – feltételezzük –, hogy 
felajánlani, de talán elfogadni is 
nehéz lehet… 

Noémi: – Amint egyértelmű-
vé vált, hogy elkerülhetetlen a 
transzplantáció, nyilvánvaló lett 
számomra, hogy ehhez a legjobb 
vese kell. Tudtam, hogy Tamás 
számára a legjobb vese nálam van, 
így hamar rájöttem, hogy nincs 
más dolgom, csak segíteni neki is 
ezt felismerni, elhinni és elfogad-

ni. Ez nem volt könnyű, mert soká-
ig hallani sem akart erről. 

Tamás: – Noémi már több-
ször előállt nekem azzal, hogy 
az ő egyik veséje lenne a legjobb 
megoldás. Sokáig hárítottam, de 
idővel be kellett ismernem, hogy 
az élődonáció szinte az egyet-
len lehetőség, ami a legjobb és 
leggyorsabb gyógyulást adja 
számomra. Mivel egy átültetés 
esetén nagyon sok mindennek 
egyeznie kell és köztünk nincs 
semmilyen genetikai kapcsolat, 
az esélye annak, hogy ez mű-
ködjön, igencsak minimális volt. 
Rettentően féltettem őt, de végül 

is meggyőzött, és elkezdődtek 
a kivizsgálások. Megnyugtató 
volt, hogy a donációt csak akkor 
engedélyezik, ha ez a számára 
várhatóan nem jár egészségügyi 
kockázattal. 

HAZÁNK: – Hogy reagál-
tak döntésükre közvetlen kör-
nyezetükben, családi, baráti 
körben?

Noémi: – Amint meglettek az 
első bíztató eredmények, elkezd-
tem az eseményekről a családnak 
naplót, leveleket írni, de idővel 
barátok és távolabbi ismerősök 
is csatlakoztak. Tudtuk, hogy na-
gyon sokan vannak mögöttünk, 
akik nap mint nap olvassák és 
követik a történetünket. Amikor 

nehezebb napjaink voltak, min-
dig rengeteg bíztató gondolatot, 
levelet kaptunk, amiért mindig 
hálásak leszünk. Mivel a műtét 
gyakorlatilag egyszerre történt, 
együtt voltunk kórházban, és 
a felépülés is azonos időszakra 
esett, nagy előre tervezést igé-
nyelt a gyerekek körül, a munká-
ban, de a háztartásban is. Végig 
nagy könnyebbséget jelentett, 
hogy a család, barátok mindenben 
segítettek.

Tamás: – Mivel az én állapo-
tom tavaly ősz elejére már fo-
lyamatosan és gyorsan romlott, 
számunkra egyre sürgetőbb volt a 

műtét, így amikor a dátum ki lett 
tűzve, az a félelem mellett erős 
megnyugvást is hordozott. Az 
orvosok profizmusa és a nővérek 
szakértő és kedves hozzáállása 
miatt jó szívvel mondhatom, hogy 
a legjobb kezekben voltunk.

Noémi: – Minden nehézség el-
lenére fantasztikus érzés volt lát-
ni, ahogy Tamásba visszatért az 
élet, s a műtét után pár órával én 
már az arcszínén is láttam a vál-
tozást.

Tamás: – A műtét óta eltelt 
idő alatt sikerült teljesen vissza-
nyernem az egészségemet. Hála 
Istennek, Noémi is egyre jobban 
érzi magát már annak ellenére, 
hogy az ő szervezete azért nem 
keveset veszített. Kiváltságos-
nak érzem és tekintem magam, 
mert már az is óriási dolog, 
hogy a feleségem alkalmas volt 
donornak, az meg szinte felfog-
hatatlan és példaértékű, amit 
tett értem.

Köszönettel tartozom a gyer-
mekeimnek, családomnak, bará-
tainknak és mindenkinek, akik 
gondoltak ránk, imádkoztak ér-
tünk és mellettünk álltak ebben 
a nehéz időszakban. Örökre há-
lás leszek a feleségemnek és az 
orvosaimnak, akik közvetítették 
számomra az isteni kegyelemet, 
a csodát és lehetőséget egy be-
tegség nélküli, egészséges életre. 
Azért, hogy minél több ember 
megismerje az élődonáció lehe-
tőségét és ezzel új életet, új esélyt 
kaphasson, feleségem nyilvános-
ságra kezdett hozni részleteket a 
naplójából, de már az Adj Életet 
Alapítvány (adjeletet.hu) keretei 
között is próbálunk tenni ezért 
és segíteni a hasonló helyzetben 
lévőknek.

 HAZÁNK

re szól az élet apró csodájáról, a 
hitről, hazaszeretetről, magyar-
ságunk összetartásáról és ösz-
szetartozásáról, éljünk bárhol a 
világban. 

A jászteleki Havas Boldogasz-
szony kápolna ellopott harang-
jára egy Seattle-ben élő magyar, 
Horváthné Boros Márta egy 
árverésen talált rá, s elindult 
a magyar harangért való küz-
delem, hogy hányattatott sorsa 
után végre hazatérhessen. A falu 
plébánosa, Ivancsó István, Már-
ta néni, a Külügyminisztérium, 
az FBI, a magyar rendőrség mű-
kincsvédelemi alegysége kitartó 
összefogásával az 1937-ben ké-
szült harangot ma magyar föl-

dön, Jászteleken, felszentelték.
A harangszó a magyar ember 

szívéhez szól, egyben a keresz-
ténység megőrzésének szimbó-
luma is. Egy közösség, amely 
összekapaszkodva küzdött érte 
Jásztelekről Seattle-ig. Megha-
tó pillanatok voltak, köszönöm 
Pócs János országgyűlési képvi-
selő barátom meghívását!” – írta 
novemberi közösségimédia-be-
jegyzésében a harang hazatéré-
se és felszentelése alkalmából 
tartott szentmisét követően az 
eseményen részt vevő Juhász  
Hajnalka, a KDNP országgyű-
lési képviselője.

 KDNP.HU

„Bár a megerősítő igenre most újra szükség volt, valójában már 
több mint 16 éve mondtam erre is igent, egy szép, tavaszi na-
pon, az esküvőnkön és azóta is szüntelen, hiszen jóban-rosszban: 
»Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz 
Mária és Istennek minden szentjei, hogy a jelenlévő Tamást sze-
retem, szeretetből mentem hozzá feleségül, Isten rendelése sze-
rint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem ha-
gyom holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajban. Isten engem úgy 
segéljen! Amen.« – idézi fel Noémi. 
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Közösségszervezés és 
politika, közösségszervezés és 
településfejlesztés 
Konferenciát tartott a KDNP Protestáns Műhelye

„Európa csak akkor maradhat fenn, ha vissza-
talál a gyökereihez, éppen ezért a protestánsok 
bátorságára, újjászervező erejére, tettvágyára 
ma hatványozottan szükség van.” (Latorcai Csa-
ba köszöntőjéből)
 
November 11. és 13. között tartott rendezvé-
nyünk – amelynek témája a közösségszervezés 
volt – szombati, szakmai napja hosszú és tartal-
mas volt, izgalmas előadókkal. A nap első felé-
ben vendégünk volt Latorcai Csaba miniszter-
helyettes, pártunk ügyvezető főtitkára. További 
előadóink, vendégeink voltak: Ditzendy Károly 
Arisztid és kedves felesége, délután Bikádi Lász-
ló Károly református lelkipásztor, valamint Gaal 
Gergely, a KDNP országos választmányi titká-
ra, Pest megyei KDNP-elnök. A napot Káplán 
György, a Magyar Kultúra Lovagja hangverse-
nye tette felejthetetlenné. 

Gyorgyevics Miklós házigazda köszöntött 
bennünket a KDNP XI. kerületi székházában, 
majd pedig Birkás Antal műhely-elnök a kö-
zösségszervezés fontosságáról, ill. a zsoltárok 
alapján annak szükségességéről beszélt, hogy 
egymással és a teremtő Istennel is kapcsolatban 
kell lennünk. Az Úrtól jön a munkánkra az áldás. 
Megemlékeztünk Lukáts Miklósról, aki a közös-
ségünk első elnöke volt, és a közelmúltban hunyt 
el (lásd másik írásunkat). 

Latorcai Csaba beszélt a bennünket fenyege-
tő veszélyekről, kiemelte a protestánsok szerepét 
a KDNP-n belül, és arra bátorított bennünket, 
hogy további szerveztek létrehozásával és ren-
dezvények szervezésével erősítsük a politikai 
közösségünk egészét. Ennek eleget is fogunk 
tenni, elsőként – a miniszterhelyettes úr útmu-
tatásait követve – létrehozzuk a Győr-környé-
ki Protestáns Műhelyt, továbbá a „fehér foltot” 
jelentő területeken (a Dunántúl bizonyos része, 
ill. néhány alföldi város) folytatjuk az építkezést. 
Erős Szolnok–Szeged–Békéscsaba háromszöget 
hozunk létre. 

Ditzendy Károly Arisztid kiváló helyzetje-
lentést adott korunk kihívásairól és a bennün-

ket körbevevő világ gyors 
változásairól, melyek mind 
kihatással vannak a közös-
ségszervezésre, ill. annak 
technikáira. Az elméleti 
előadást gyakorlati feladat 
követte, egy kommuni-
kációs helyzetgyakorlat, 
amely elég jól megmozgat-
ta a jelenlévőket.  A kár-
tyajáték segítségével kellett 
önmagunkat együttműkö-
désre, egymás meghallga-
tására ösztönöznünk – a 

feladat sikeres megoldása érdekében. 
Délután – a szendvicsebédet követően –  

Bikádi László Károly hajmáskéri református 
lelkipásztor beszélt a közösségszervezés nehéz-
ségeiről, lehetőségeiről. A valós élet tapasztalata-
it mutatta be településen, gyülekezeti közösség-
ben és a szeretetszolgálat felépítésében szerzett 
tapasztalatai alapján. Jó volt hallgatni az idősek 
felé végzett szolgálatát, a többekben felmerült 
keresztényszociális gondolatot. 

Köszönjük Békefy Lajos szavait – a délelőtt-
höz hasonlóan ő is megemlékezett Lukáts elnök 
úrról. Köztünk volt Horkay György, aki szintén 
szólt a hőskorszakról, a közösség – amely jövőre 
lesz 30 éves! – korábbi időszakáról. 

Gaal Gergely a KDNP kivételes helyzetéről, 
történelmi múltjáról és a jelen kihívásairól be-
szélt. Hangsúlyosan érintette előadásában és az 
azt követő beszélgetésben a fiatalok megszólítá-
sának lehetőségeit, ill. annak fontosságát. Erős, 
őszinte, elgondolkodtató szavakat kaptunk, 
amelyeket köszönünk! Érdemes tovább gondol-
nunk őket!

Miként a cikk elején említettem, a hétvégi ren-
dezvényünk témája a közösségszervezés volt. 
Ennek jegyében a napot egy kimondottan közös-
ségszervező alkalommal, hangversennyel zártuk 
– benne közös énekléssel. Nagy hála és köszönet 
érte Káplán György énekművész úrnak, aki 
valóban felejthetetlenné tette a hosszú szakmai 
műhelynapot. Emlékezetesek a karácsonyi da-
lai, a Sorrentói szerelem, a nápolyi tengerpartot 
és a Balatont megidéző dallamok, de különösen 
is nagy köszönet a nemzeti érzést erősítő, meg-
szólaltató dalokért, köztük Murgács Kálmán 
„Magyar zászló” daláért. „Szeressük a hófehér 
színt, szeressük a zöldet, szeressük a piros vértől 
áztatott magyar földet.” Köszönjük a szép estét! 

Vasárnap délelőtt közösen vettünk részt a Csil-
laghegyi Református Egyházközség istentiszte-
letén. Sok áldást kaptunk! 

 Birkás Antal
elnök, KDNP 

 Protestáns Műhely 

A keresztyén-
demokrata, 
protestáns 
politikai
 gondolkodásért 
és kultúráért 
munkálkodott 
Lukáts Miklósra 
emlékezünk
Életének 77. évében, súlyos 
betegség után, október 30-án 
elhunyt Lukáts Miklós, az An-
tall-kormány Miniszterelnöki 
Hivatalának egyházi kapcso-
latokért felelős politikai állam-
titkára. Aktív részese volt a 
rendszerváltásnak. Ő alapítot-
ta meg a KDNP Protestáns 
(Szellemi) Műhelyét, melynek 
első elnöke és éveken át aktív 
szervezője volt. Az Antall-kor-
mányban töltött ideje után 
politikai működését befejezte, 
evangélikus lelkészként tevé-
kenykedett. 2019-ben meg-
kapta a Magyar Érdemrend 
középkeresztje kitüntetést 
(képünkön). Búcsúztatása és 
a Nemzeti Sírkertben végső 
nyughelyére helyezése no-
vember 22-én volt az evan-
gélikus egyház rendtartása 
szerint.

Lukáts Miklóssal, a Protestáns Műhely el-
nökével az alapítás óta munkatársaként 
azon fáradoztam, hogy a római katolikus 
teológiai és politológiai hagyományokon 
megerősödött keresztyéndemokrácia elvi 
alapjai mellé próbáljuk meg odatenni a mi 
protestáns elveinket, világlátásunkat is. Az 
1990-es években így került sor arra, hogy 
felvegyük a politikai kapcsolatot holland 
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protestáns testvéreinkkel, 
az Államismereti Párttal és 
a Református, illetve Pro-
testáns Párttal. 
A hazai politikai változá-
sok a ’90-es évekre megte-
remtették annak feltételét, 
hogy a KDNP-ben a Protes-
táns Műhely révén, Lukáts 
Miklós elnök vezetésével 
a politikai elméleti reflexió 
is helyet kaphatott. A kuy-
peri-kálvinista, illetve az 
ehlersi-evangélikus irányok 
jótékonyan szerveződtek 
össze a PM munkájában 
is. Jól bizonyítja ezt, hogy 
kezdettől fogva különféle 
protestáns felekezetekhez 
tartozó szakemberek vettek 
részt a PM munkájában, így 
Inotay Ferenc, Mózs Jó-
zsef, Boross Gyula, Tenke  
Sándor, Nyitrai Réka,  
Leczki Lajos, Takács József, 
Thurnay Béla, Fekete György, 
amint arról a KDNP PM 25 évé-
ről szóló kiadvány elején is ol-
vashatunk.
A kereszténydemokrata német 
pártszövetség, a CDU/CSUPro-
testáns Munkaközösségével 
(EAK) felvett kapcsolatok egyik 
legmaradandóbb és legértéke-
sebb hozadéka lett Ehlers pro-
testáns politikai filozófiájának 
becsepegtetése a PM gondolko-
dásába. A lübecki 34. szövet-
ségi EAK nagygyűlés során, 
melynek témája is erősen moti-
váló volt (Hatalom és felelősség 
– politika az emberek szolgá-
latban) Lukáts Miklóssal taná-
csot kértünk Angela Merkeltől, 
aki titkárságvezetőjéhez, Birgit 
Heidéhez irányított minket. Így 
rövidesen, fél éven belül kézhez 
kaptam tőlük a két kulcsfontos-
ságú kötetet. Az egyik Hermann 
Ehlers-monográfia volt, melyben 
a Német Szövetségi Parlament 
elnökeként 1950-1954 között el-
mondott beszédei, tanulmányai 
és levelei kaptak helyet közel 700 
oldalon. Nem sokkal ezután jött a 
másik kulcskönyv, ami Hermann 
Ehlers életéről szólt Életem az 
egyházban és a politikában cím-
mel. Lukáts Miklós mellett teljes 
szellemi és politikai támogatá-
sáról biztosított ezeknek a mun-
káknak részenkénti, kivonatos 
ismertté tételében a KDNP nagy 
szellemi hajtómotorja, Kovács 
K. Zoltán, a Barankovics Alapít-
vány vezetője.
Így történt tehát, hogy ez a két 
mű állandó eszmei, politológiai 

kísérője, háttérmozgatója, ins-
pirálója és bizonyos értelemben 
iránytűje lett további közös mun-
kánknak a PM-ben és magában 
a KDNP-ben is.  Olykor Lukáts 
Miklós meg is jegyezte: „Büsz-
ke vagyok arra, hogy a keresz-
tyén-demokrata politizálásnak 
ilyen nagyszabású, jogászi és 
teológusi alapossággal megtal-
palt elméleti szakembere van, 
mint Ehlers, s hogy mi eszmevi-
lágával éppen időben, a legjobb-
kor ismerkedhettünk meg”. Va-
lósággal csemegéztük Ehlersnek 
olyan fejtegetéseit, amelyeket 
1951-től bibliai alapozottsággal, 
rendkívüli gyors helyzetfelis-
meréssel, politikai intuícióval 
fogalmazott meg. Milyen té-
mákról? Példaként párat emlí-
tek: Politikai felelősségtudattal 
– A Keresztyén-demokrata Unió 
szellemi alapjai – Politikai ra-
dikalizmus és keresztyén hit – A 
felekezetekkel folytatott politikai 
együttműködés alapjai – A mo-
dern politikus etikus egzisztenci-
ája – A protestáns keresztyének 
politikai felelőssége – A politika 
felekezeti háttere – Korunk szel-
lemi struktúrája – A pártok, a 
középpártok szellemi struktúrája 
– A német hazafiasságról…

Lukáts Miklós politikai igé-
nyessége, kulturáltsága abban 
is kifejeződött, hogy nem a po-
litikai karrierizmus kétes belső 
ösztökéje vezérelte közszolgála-
tában, az egyházak vagyoni és 
tulajdoni értékvisszaszerzésétől 
kezdve egészen a PM minőségi 
munkájáig, hanem a hitben és 

tudásban megalapozott, szelle-
mileg jól fundált meggondoltság, 
mérlegelés és a szívós, nem kam-
pányszerű építkezés. Többször 
utalt Max Weberre, aki a poli-
tikus fő erényei között tartotta 
számon az előrelátást, a kiszá-
míthatóságot, a tervszerű építke-
zést. Talán nem járok messze az 
igazságtól, amikor így fogalma-
zok: Lukáts Miklós a protestáns 
keresztyén-demokrata gondol-
kodás és gyakorlati politizálás 
precíz építészmérnöke és lelki-
ismeretes pásztora volt. Magasra 
helyezte a mércét magának és 
másoknak is. Köszönjük ezt az 
értékes szellemi hagyatékot!

Jó másfél éve arra kértem, ha 
alkalmat talál rá, legyen szíves 
készülő, 25. könyvemhez, a Lét-
erő-Erőnléthez pár sor köszöntőt 
írni. Ezt készséggel megtette. 
Ez volt utolsó közös munkánk. 
Hálásan fogadtam sorait, ő pe-
dig örömmel vette kézbe a meg-
jelent kötetet. Mivel soraiban 
sokkal több van, mint személyes 
köszöntés, ezért itt most Lukáts 
Miklósra emlékezve közzéte-
szem ezt a rövid előszót. Mi is le-
hetne a témája más, mint hazánk 
legújabb kori nagy történelmi 
fordulata, a rendszerváltás.
 „A rendszerváltozás után az 
egyházak egyik pillanatról a 
másikra új helyzetben találták 
magukat. Ahogyan akkor az 
evangélikus zsinat egyik vezetője 
félig tréfásan fogalmazott: most 
sokkal nehezebb dolgunk van, 
mint a »szocializmusban« volt, 
mert már nem felülről mondják 

meg, hogy miként döntsünk, 
hanem nekünk kell kigondol-
nunk. Persze ez nem csak a 
zsinatra vonatkozott, hanem 
általában az egyházaknak az 
élet egyéb területeivel kap-
csolatos véleményére is, pld. 
a születésszabályozásra, a 
teremtett világ védelmére, a 
szegénységre, az egyházak 
és a társadalom kapcsolatá-
ra, annak formáira stb., de 
az elméleti, teológiai munka 
is felszabadultabb lehetett. 
Az egyházaknak tájékozód-
niuk kellett még a hirtelen 
létrejött többpártrendszer 
pártjairól, szellemiségükről, 
programjaikról. Sokan, mint 
közéleti kérdések iránt ér-
deklődő protestáns egyház-
tagok a KDNP-nek lettünk 
alapítói vagy később tagjai. 
Hamarosan a párt protes-
tánsaiként úgy gondoltuk, 

színesítené egy keresztényde-
mokrata pártról alkotott képet, a 
párt nagyobb bázisra építhetne, 
ha programjaiban megjelenne a 
mi véleményünk is, ezért mega-
lapítottuk a párt Protestáns Mű-
helyét.

Békefy Lajos már a kezdetektől 
a Műhely egyik legaktívabb tagja 
lett. Többek között pld. szociáleti-
kai felkészültségével, az általános 
normák tudományának alapos 
ismeretével és általában is gazda-
gította kiadott állásfoglalásain-
kat, tanulmányainkat az újszerű 
társadalmi környezetben.

Majd a rendszerváltozás kora 
lejárt, de az élet nem állt meg, 
szinte naponta szembe találjuk 
magunkat új helyzetekkel, ki-
hívásokkal, fogalmakkal. Ez az 
esszégyűjtemény, amely csak 
eszenciája a szerző sokrétű 
gondolatainak, bizonyíték arra, 
hogy Békefy Lajos folyamatosan 
követte ezeket a változásokat. 
Ma már ilyen, egykor ismeret-
len, szavakkal  találkozunk az 
írások címeiben mint »digitális 
kor«, »online tér« vagy sajnos 
»covid«. Persze, természetesen 
foglalkozik itt »örök« témákkal 
is, mint pld. keresztényüldözés, 
haza, világvallások. Köszönet 
ezért a keresztény lelkiismerettel 
megírt és ebből következően ke-
resztény értékeket tükröző esszé-
ket tartalmazó értékes kötetért”.

 Békefy Lajos 
A teljes írás elolvasható a 

https://bekefy.agnusradio.ro/ 
oldalon

A képen balra látható Lukáts Miklós, az egykori Miniszterelnöki Hivatal 
egyházi kapcsolatokért felelős politikai államtitkára, miután átvette a 
Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést Áder 
János köztársasági elnöktől 2019. március 15-én. Lukáts Miklósnak 
személyesen gratulált Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke is. (Fotó: MTI / Illyés Tibor )
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Eszmék kompromisszumok nélkül

Egy politikus számára a kérdés 
elméleti, a gyakorlat sokkal egy-
szerűbb. Stabil értékrendje van, 
ebből következnek politikai tö-
rekvései és konkrét lépései. Ez, 
akár akarja, akár nem, alakítja a 
világot, amiben él. Hogy mégse 
legyen ilyen egyszerű, van a po-
litikának egy ismert definíciója, 
ami szerint az nem más, mint 
a kompromisszumok művésze-
te. Kivel kell kompromisszumot 
kötni? A politikai ellenfelekkel 
biztosan nem, mert ők más esz-
mei alapon állnak, és az eszmék 
között nincs kompromisszum. A 
nemzeti érdek közös képviselete 
viszont lehetséges. Az ország mű-
ködőképessége, úgy is fogalmaz-
hatnék: a kormányzati hatékony-
ság érdekében kompromisszumot 
kell kötni a társadalommal, vagy-
is az emberekkel és a lehetősé-
gekkel, vagyis a valósággal. Sőt 
azt is hozzátehetjük, hogy a ke-
resztény következetességet a po-
litikai lehetőségek határain belül 
kell értelmezni.

Legyünk konkrétak! Egy magát 
kereszténynek valló kormányzat 
a keresztény társadalomelmélet 
szellemében hoz intézkedéseket. 
Tudja, hogy ez megfelel az általá-
nos emberi értékeknek, és reméli, 

hogy a társadalom egésze is esze-
rint alakul. Mik tehát a keresztény 
társadalomelmélet legfontosabb 
elvei, és megfelelnek-e ennek a 
kormányzati intézkedések?

Első alapelve a perszonali-
tás elve, ami az emberi személy 
méltóságáról szól. Az ember az 
egyetlen személy ebben a földi 
teremtett világban, akinek ér-
telme, lelkiismerete és szabad-
sága van. Része, de gazdája is 
a világnak, ebből következik a 
teremtésvédelem kötelezettsége, 
ami több, mint a környezeti prob-
lémákra adott alkalmi válasz. A 
kormányzat környezetpolitikája 
egyszerű: nemcsak elfogadja és 
alkalmazza az uniós döntéseket, 
hanem ezen túl olyan intézkedé-
seket hoz, amelyek hosszú távon 
hatékonyak. Ilyen az intenzív er-
dőtelepítés mint az egyik leghaté-
konyabb klímavédelmi tevékeny-
ség (itt kell megjegyeznünk, hogy 
az energiaválság miatt született 
tűzifaprogramra adott hisztérikus 
válasz alaptalan volt). Az kétség-
telen, hogy a teremtett világ meg-
őrzésének legerősebb motívuma a 
keresztény világképben található.

Visszatérve a perszonalitás 
elvére, az emberi méltóság meg-
kívánja, hogy teljes emberben 

gondolkodjunk. Ez például a 
szociálpolitikában azt jelen-
ti, hogy az embert ne tekintsük 
csupán anyagi támogatásra szo-
ruló alanynak, hanem úgy adjuk 
a segítséget, hogy felkeltve az 
önerőt, a személy kibontakozását 
is segítsük. A folyamatos segélye-
zés és az arra berendezkedő élet 
torzítja a személyiséget, viszont a 
munkajövedelemhez kötött támo-
gatás, vagyis az adókedvezmény 
munkára ösztönöz, ami a sze-
mélynek és a társadalomnak egy-
aránt megfelelőbb. Természetesen 
krízishelyzetben indokolt a segé-
lyezés. Még azt is ki merem mon-
dani, hogy vannak, akik olyan ál-
lapotba kerültek, hogy képtelenek 
dolgozni. Őket sem hagyhatjuk 
nyomorogni, hiszen az emberi 
méltóság tisztelete nekik is jár.

A keresztény emberkép lénye-
ges vonása az ember közösségi-
lény-mivolta. Az egyén jó esetben 
családban nő fel, az egyházi kö-
zösségben ismeri meg a normákat 
és a nemzet közösségében éli éle-
tét. A kisebb közösségek is – mint 
a lakóközösség, civil szervezet, 
iskolaközösség – életének terepét 
jelentik és identitásának formálói. 

Ennek megfelelően a kormány 
erőteljes törekvése, amit a külső 
ideológiai nyomás ellenére követ-
kezetesen képvisel, a közösségek 
megerősítése. Családpolitikája 
nemcsak a gyermeknevelést és 
otthonteremtést, hanem a család-
nak mint közösségnek az elis-
mertségét is növeli. Támogatja az 

egyházakat, hiszen azok nemcsak 
közösséget építenek, hanem az 
össztársadalom szolgálatára van-
nak, szociális, oktatási, kulturá-
lis tevékenységükkel. A nemzet 
közjogi újraegyesítését szolgálja a 
határon túli magyarok állampol-
gárságának megadása, a nemzeti 
összetartozást erősíti a határon 
túli szervezetekkel ápolt kapcso-
lat. A patrióta gazdaságpolitika 
és a nemzeti vagyon fokozatos 
visszaszerzése és növelése szin-
tén a nemzeti közösséget erősíti.

A szolidaritás a második alap-
elv, amit értelmezhetünk kölcsö-
nös kötelezettségvállalásnak vagy 
a rászoruló megsegítésére irányu-
ló készségnek. Az állam és pol-
gárai kapcsolatában is működik 
mindkettő, de leginkább a segít-
ségre szoruló felé irányuló állami 
figyelemről van szó. Gondolha-
tunk a szociális ellátás egészére, 
de érdemes a polgári kormány né-
hány intézkedését megemlíteni. 
Ilyen például a devizahitelesek 
megmentését szolgáló törvény-
csomag. Ez a mentőöv százezrek-
nek segített kimászni a reményte-
len helyzetből.

A mai válsághelyzet kezelésé-

nek egyik megfogalmazott cél-
ja az alsó négy társadalmi tized 
lecsúszásának megakadályozá-
sa. Ezt szolgálja a rezsiköltsé-
gek lehetséges visszaszorítása, 
a nyugdíjak szinten tartása és a 
családtámogatások megőrzése 
is. A kisjövedelműek helyzetén 
javított a minimálbér nagy mér-

„A keresztény emberkép 
lényeges vonása az ember 
közösségilény-mivolta. Az egyén 
jó esetben családban nő fel, az 
egyházi közösségben ismeri 
meg a normákat és a nemzet 
közösségében éli életét.

Elfogadni kell a társadalmat vagy alakítani? Erre a klasszikus kérdésre csak azt lehet válaszolni, 
hogy is-is. Valamit elfogadok, mert jónak tartom, vagy mert tisztelem mások szabad döntését. A 
közgondolkodást, az együttélési és viselkedési szabályokat viszont a hiteles normák szerint kell 
alakítani. Hogy mik azok a hiteles normák? Amik nyilvánvalók, vagyis a természettörvénybe fog-
laltak. Ezek egyik megfogalmazása a keresztény társadalomelmélet.

Cikkünk szerzője dolgozószobájában
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tékű emelése. Közvetett segítség a karitatív 
szervezetek támogatása, így valósulhat meg 
a rászorulók személyre szóló segítése. Ezek a 
szervezetek jelentős részt vállalnak az ukraj-
nai menekültek segítésében is.

A szubszidiaritás, vagyis a kisegítés elve 
azt jelenti, hogy amit el lehet végezni ala-
csonyabb szinten, azt tegyék meg ott, ha ez 
nem sikerül, a magasabb szint, végső soron 
az állam átveszi és kisegíti. Az előbb említett 
karitatív szervezetek feladatvállalása is ilyen 
eset. Ők a legalkalmasabbak a feladatra, az 
állam nem veszi át tőlük, csak támogatásá-
val segíti őket. A nagy rendszerek hatékony 
működtetésére nincs recept. Nyilván minden 
ország más. Nálunk vitatott kérdés volt az 
oktatásügy állami vagy önkormányzati mű-
ködtetése. Az egységes működtetés biztosí-
tása nyilván a szegényebb önkormányzatok 
iskoláinak előnyös. Azonban a központosítás 
miatt aggódóknak is látniuk kell, hogy az ál-
lami fenntartás rendet és biztonságot jelent 
és nem uralkodást. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy felelősség átvállalása után is megmarad 
az iskola szerepe a település életében.

A keresztény társadalomelmélet lényeges 
eleme a közjó fogalma. Ami nem más, mint 
az egyének és közösségek életfeltételeinek 
összessége, amivel elérik céljukat. Tehát 
nemcsak a közösség, hanem az egyének kö-
zös java is. Nem könnyű egy-egy intézkedést 
kiemelni, ami a közjót szolgálja, hiszen egy 
felelős kormányzat minden intézkedésével 
ezt teszi. A kulcskérdés ebben az esetben 
az, hogy az egyéni ambíció egy-egy politi-
kus esetében, és a hatalom megszerzése egy 
politikai erő esetében többet vagy keveseb-
bet jelent-e, mint a közjó szolgálatának szán-
déka. Ez nemcsak az érintetteket minősíti, de 
hatással van a társadalom egészének helyzeté-
re és állapotára is. A legszembetűnőbb példa 
a közjó érvényesülésére a biztonság kérdése. 
Magyarország sok európai országhoz képest a 
biztonság szigete. Ez az egyik leglátványosabb 
eredménye a kormányzat tevékenységének.

Végül az ötödik fontos eleme a keresztény 
társadalmi tanításnak az igazságosság, ami-
nek nemcsak az egyén, de a nemzet életében 
is érvényesülnie kell. Az a küzdelem, amit 
a kormányzat a birodalomépítőkkel vív, er-
ről szól. Konkrétan a nekünk járó támoga-
tás visszatartása, a nagyhatalmi érdekeket 
szolgáló háborús politika erőltetése, annak 
következményeivel együtt a nemzeti szuve-
renitás elleni igazságtalan támadás.

Amikor azt állítjuk, hogy a kormány intéz-
kedései megfelelnek a keresztény társadalmi 
tanításnak, azt is tudjuk, hogy csak az elvek 
tökéletesek, az emberi cselekedetnek min-
dig van lehetősége a fejlődésre. Esetünkben 
megnyugtató érzés, hogy egy olyan kor-
mányképes erő áll az újabb és újabb kihívá-
sok elé, amelynek elvei mellett tapasztalata is 
van ezek kezelésében.

 Harrach Péter
 A szerző a KDNP frakcióvezető-

helyettese, az MKDSZ elnöke.  
A cikk a Magyar Nemzet november 8-ai 

számában jelent meg

Simicskó István közéleti 
kérdésekről, háborúról, 
szankciókról beszélt a 
Kereszténydemokrata Estek 
szombathelyi állomásán

A szervezők nevében Harangozó Bertalan, 
a KDNP Vas megyei elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, hangsúlyozva: a rendez-
vénnyel szándékuk az, hogy a keresztény-
demokrata gondolkodásnak teret adjanak, 
egyben találkozási helyszínt teremtsenek. 
Az egyház után talán a kereszténydemokra-
ta eszme van a legnagyobb támadásnak ki-
téve, ez is indokolja ezeket a közéleti talál-
kozókat – utalt rá Harangozó Bertalan, aki 
a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek 
Országos Testületét megalapító Kerkai Jenő 
jezsuita szerzetesről is szólt halála évfordu-
lója apropóján.

Császár Zoltán, az estéket országosan 
szervező Pro Civitate Dei Egyesület elnö-
ke szerint méltó és igazságos, hogy Szent 
Márton hetében Szent Márton városában, 
Szombathelyen a Martineumban tartják ezt 
a kereszténydemokrata estet.

Ezt követően Simicskó Istvánnal Melega 
Miklós, a KDNP önkormányzati képviselő-
je beszélgetett. A parlamenti frakcióvezető 
a jelenlévőkkel megosztotta, mi indította el 
több mint 30 éve politikai pályáján. Szerin-

te háromféle közéleti szerepvállalás létezik: a 
szónokló, a kesergő és az alkotó. Ő az utóbbi 
mentén tette le a voksát. Az egykori honvédel-
mi miniszter nemcsak a szomszédban zajló 
háborús konfliktusról beszélt, hanem más ko-
rábbi és jelenlegi nemzetközi konfliktusról is.

„Az USA-nak az az érdeke, hogy ne le-
gyen erős Európai Unió, a háttérben lévő 
játszmákban ez is benne van” – szögezte le 
Simicskó István, aki az Amerikai Egyesült 
Államok elnökének felelősségét is pedzeget-
te. „Európa spirituális és lassan gazdasági 
válságban van, de energiaválságban min-
denképpen” – tette hozzá. „Erős keresztény-
demokrata politikusokra és stabil hitre is 
szükség van most európai szinten is” – húzta 
alá, majd a keresztény vallás válságáról be-
szélt. Hallgatói kérdésre a brüsszeli szankci-
ók is szóba kerültek. Simicskó István a hibás 
uniós politika kapcsán rámutatott: Oroszor-
szág több mint 17 millió négyzetméternyi 
területtel, a legnagyobb földgázkészlettel és 
más, komoly tartalékokkal is rendelkezik.

 KDNP.HU – VAOL.HU

„
Simicskó István, a KDNP parlamenti frakciójának vezetője volt 
a vendége az első szombathelyi Kereszténydemokrata Estnek 
a Martineumban. A rendezvény a Magyar Kereszténydemokra-
ta Szövetség (MKDSZ) és a Pro Civitate Dei Egyesület támoga-
tásával jöhetett létre.

Császár Zoltán, Simicskó István, Harangozó Bertalan és Melega Miklós a 
szombathelyi fórum előtt
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Hazánk

Cirkuszba, kereszténydemokraták!
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke meghívására összesen 1200 KDNP-s tagtár-
sunk, szimpatizánsuk és családtagjaik kaptak lehetőséget arra, hogy novemberben ellátogassanak 
a Fővárosi Nagycirkusz Melyiket a 9 közül? című előadására. A képek önmagukért beszélnek – 
ugyanakkor két néző élményeit az alábbiakban szavakba öntve is megismerhetik a Hazánk olvasói.

Ha az emberek 
szívében ott a 
szeretet, nagy 
dolgokra képesek
Nagy öröm és meglepetés volt Bé-
kés megye KDNP-tagjai, -szim-
patizánsai és családtagjai számá-
ra, hogy a Fővárosi Nagycirkusz 
műsorát 2022. november 20-án, 
vasárnap délután megtekinthettük  
Dr. Semjén Zsolt elnök úr jóvoltából, 
aki ezzel a lehetőséggel is megkö-
szönte az elmúlt időszakban végzett 
munkánkat. Megyénkből hatvanan 
tekintettük meg az előadást.

Már a közös utazás is nagy bol-

dogság volt a sok kisgyermek szá-
mára. Műsor előtt megtekintettük 
a Műjégpályát. Lehetőség volt a 
Hősök terét is megnézni, és hazánk 
nagyjairól beszélni a gyerekeknek. 
Néhányan ismertük csak az előadás 
helyszínét, ahol nagyon színvonalas 

műsort tekintettünk meg. Nagyon 
megható volt Jókai Mór: Melyiket a 
9 közül? c. karácsonyi játéknovellá-
ját ebben a rendhagyó feldolgozás-
ban látni. Ráhangolódtunk a ránk 
váró ünnepkörre. Az előadás üze-
nete egyértelmű volt: lehetünk bár-

milyen gazdagok, ha magányosak, 
ridegek vagyunk, nem lehetünk bol-
dogok. Ám ha szegények vagyunk 
is, ha szeretetben, békességben 
élünk, akkor a szívünkben meleg-
ség, kitartás, jóság és bizakodás él.

Ezen a történeten keresztül is 
mindenki átérezhette, milyen 
fontos a család összetartozása, 
így volt ez régen és így van ma is.

Ha az emberek szívében ott a 
felebaráti szeretet, akkor nagy dol-
gokra képesek. Jól példázza ezt a 
darabban fellépő ukrán és orosz 
művészek példája és összhangja, 
amit munkájuk során tanúsítottak. 

 Ungvölgyi Jánosné
További képek és vélemények  

a kdnp.hu oldalon!

Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt eljutni a Fővárosi Nagy-
cirkuszba. Én még soha nem jártam Budapesten! Amilyen hosszú 
volt az út, olyan nagy élményben volt részem. Nagyon jól érez-
tem magam, az előadás nagyon szép és szórakoztató volt. Csodás 
díszletek voltak, nekem a sok akrobata tetszett leginkább, akiket 
közvetlen közelről láthattam. Az idő gyorsan elment az előadás 
alatt. Ha még egyszer lesz rá lehetőségem, hogy eljussak a cirkusz-
ba, nagy izgalommal fogom várni!
Orbán Milán Márk, általános iskola 4. osztályos tanulója

„Nagyon jól éreztem magam”


