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Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke – ötödször
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökét – aki
2010 óta tölti be megszakítás nélkül a kormányfői
tisztséget – 133 igen szavazattal, 27 nem ellenében választották meg a képviselők.
Orbán Viktor így – 1998,
2010, 2014 és 2018 után –
ötödik miniszterelnöki ciklusát kezdhette meg.
Részletek a 3. oldalon
Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke gratulál
Orbán Viktornak, a
Fidesz elnökének
miniszterelnökké történő
újraválasztásához
(Fotó: Miniszterelnökség /
Botár Gergely)

Megalakult a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja
A képviselők Simicskó Istvánt választották újra a frakcióvezetői poszton
A Kereszténydemokrata Néppárt
képviselőcsoportjának 18 tagja
van, eggyel több, mint az előző
ciklusban, ezzel a kisebbik kormánypárt az Országgyűlés második legnagyobb frakcióját alkotja.
Az Országgyűlés megválasztotta
a parlamenti tisztségviselőket és
a bizottsági elnököket is – köztük
többen a KDNP-frakció tagjai.
Részletek a 2-3. oldalon
A KDNP-frakció tagjai. Az első
sorban (balról jobbra): Süli János,
Latorcai János, Semjén Zsolt és
Simicskó István; középen (balról
jobbra): Rétvári Bence, Szászfalvi
László, Vejkey Imre, Harrach Péter,
Földi László, Juhász Hajnalka,
Hargitai János és Soltész Miklós;
a hátsó sorban (balról jobbra):
Mihálffy Béla, Nacsa Lőrinc,
Hollik István, Seszták Miklós,
Móring József Attila és Aradszki
András (Fotó: Miniszterelnökség /
Botár Gergely)
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Továbbra is Simicskó István vezeti
a KDNP parlamenti frakcióját

„

Folytatás az 1. oldalról
Április 26-án megalakult az új országgyűlési ciklus KDNP-frakciója.
A kereszténydemokrata képviselők
a KDNP-frakciót 2020 óta vezető
Simicskó Istvánt választották újra a
képviselőcsoport élére.
Az alakulást követő sajtótájékoztatón Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
elmondta: valamennyi, az előző cik-

hangsúlyos helyen említette a családtámogatási rendszert, a nemzetpolitikát érintő kérdéseket, az
egyházügyi témákat. Jelezte: továbbra is kiemelt ügyként tűzik
zászlóra a teremtett világ védelmét.
A KDNP-frakciója négy helyettessel dolgozik majd, Harrach
Péter, Vejkey Imre és Szászfalvi
László mellett
új frakcióvezető-helyettest is
vá la sz t ot t a k ,
Nacsa Lőrinc
személyében,
ő a frakciószóvivői feladatot is ellátja
majd. Latorcai
János frakcióig a z g a t ó ké n t
dolgozik
tovább.
A frakcióvezető rendkívül komoly felelősségnek nevezte, hogy az Országgyűlés második legnagyobb képviselőcsoportja a KDNP-é lesz.
A sajtótájékoztatón jelen volt
Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, új frakcióvezető-helyettese is.
HAZÁNK

Komoly felelősség,
hogy az
Országgyűlésben
a 2. legnagyobb
frakció a KDNP-é
lusban szerepet vállalt képviselőjük
ismét ott lesz az Országgyűlésben,
sőt a frakciónak egy új tagja is van
Mihálffy Béla személyében.
Simicskó István újraválasztott
frakcióvezető hatékony szereplést
ígért a következő parlamenti ciklusra is. A KDNP szempontjából

Simicskó István, a KDNP parlamenti
frakcióvezetője (Fotó: kdnp.hu)

Megválasztották a parlamenti
tisztségviselőket és a bizottsági
elnököket is – köztük többen
a KDNP-frakció tagjai
Május 2-án az Országgyűlés megválasztotta a parlamenti tisztségviselőket és a
bizottságok elnökeit. A KDNP-frakcióból
egy országgyűlési alelnököt, három parlamenti jegyzőt és két bizottsági elnököt
választottak.
A képviselők a Fidesz választmányát
vezető Kövér Lászlót választották az Országgyűlés elnökévé. Az egyedüli jelöltre
érvényes szavazatot 183 képviselő adott
le, közülük 170-en igennel, 13-an nemmel
szavaztak – ismertette Turi-Kovács Béla
korelnök. Kövér László megválasztását
követően esküt tett a plénum előtt.
Az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke továbbra is Latorcai János,
a párt választmányi elnöke (képünkön)

lesz, s az Országgyűlési jegyzőjeként
dolgozik majd három KDNP-s képviselő: Aradszki András, Földi László és
Mihálffy Béla.
KDNP-s elnöke lesz a következő ciklusban az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának, melyet Vejkey Imre vezet majd,
s ugyancsak kereszténydemokrata képviselő elnököl a Mentelmi Bizottságban
Hargitai János személyében. A bizottsági alelnökök között is több kereszténydemokrata képviselőt találunk: Seszták
Miklós a gazdasági, Juhász Hajnalka
a külügyi, Szászfalvi László a nemzeti
összetartozás, Nacsa Lőrinc pedig a népjóléti bizottság alelnökeként dolgozhat az
előttünk álló ciklusban.
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Újra miniszterelnökké választotta
Orbán Viktort az Országgyűlés
Folytatás az 1. oldalról
Újraválasztását követően Orbán Viktor az Országgyűlés előtt letette a hivatali esküt. Beszédében hangsúlyozta: ez az évtized a veszélyek, a
bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz. Emlékeztetett: az évtized a koronavírus-járvánnyal
kezdődött és háborúval folytatódott. A háború
és a válaszként adott európai szankciós politika
energiaválságot idézett elő, az energiaválság és az
amerikai kamatemelések együtt elhozták a magas infláció korszakát, és mindez együtt el fogja
hozni a recesszió, a gazdasági visszaesés időszakát, amikor a gazdasági teljesítmény csökkenése,
stagnálása és csekély emelkedésének évei váltogatják majd egymást Európában – fejtette ki.
A miniszterelnök úgy értékelt: kiújulhatnak
fenyegető járványok, a gazdasági visszaesés mélyülhet, a gazdag országok felé „tektonikus erővel” felerősödik a migráció, mindennek tetejébe
pedig egy elhúzódó és világméretű kiterjedéssel
fenyegető, valóságos háború zajlik a keleti szomszédunk földjén.
Orbán Viktor hangsúlyozta: egy háborús évtized képe bontakozik ki a szemünk előtt, és bár
jó lenne, ha nem így lenne, nekünk nem a vágyainkból, hanem a valóságból kell kiindulnunk.
Magyarország ugyanakkor nem fogad el
olyan gazdasági intézkedéseket, amelyek tönkretennék a magyar családokat – jelentette ki.
Orbán Viktor azt mondta: Brüsszel nap mint
nap visszaél a hatalmával, és „csupa olyasmit
akar ránk kényszeríteni, ami nekünk rossz és
tőlünk idegen”. Hozzátette: Magyarország „az
élni és élni hagyni elv” jegyében „toleranciaajánlatot” tett a migráció, a gender és legutóbb
az olajembargó ügyében is, azonban ezeket
visszautasították.
De mi továbbra sem adjuk fel a határok védelmét, nem bontjuk le a kerítést és nem engedünk
be migránsokat – tette hozzá. „Megvédjük a családjainkat, a genderaktivistákat nem engedjük
be az iskoláinkba. Nálunk az apa férfi, az anya
nő, a gyermekeinket pedig hagyják békén!” –
mondta Orbán Viktor.
A Fidesz–KDNP-s kormány kitart Magyarország békéje és biztonsága mellett, és nem fogad el olyan gazdasági intézkedéseket, amelyek
tönkretennék a magyar családokat. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarország az
Európai Unió tagja, és érdeke, hogy a következő
évtizedben az is maradjon.
A történelmi egyházak által fenntartott intézmények segítését, valamint a nemzetegyesítés
„lankadatlan” folytatását is megígérte Orbán
Viktor. „A következő kormány különösen számít a történelmi egyházak híveinek közösségeire, amelyek létezése önmagában is nagy érték
Magyarországnak. Biztosítani fogjuk az evangélium hirdetéséhez szükséges feltételeket, a
szabadságot és az egyházak tiszteletét” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, látják az egyhá-

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke eskütételét követően aláírja a
kinevezési okmányokat az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án. Mellette
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke (Fotó: MTI / Máthé Zoltán)
zi iskolák, kórházak, idősotthonok utáni növekvő igényt, ezek segítése a kormány munkájának
fontos része lesz.
Orbán Viktor beszélt arról is, hogy látja az
újraéledő nemzeti összetartozás lelki és fizikai
lenyomatait is szerte a Kárpát-medencében. „Ez
nemcsak a határon túl élő magyaroknak jó, de
erősíti az egyetemes magyarságot és az anyaországot is” – mondta. A határon túli magyarok
számíthatnak ránk, lankadatlanul folytatjuk
nemzetegyesítő munkánkat – jelentette ki.

„Nehéz körülmények közepette is vállalom,
hogy Magyarország előre fog menni és nem
hátra. A most megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó európai válság
idején is megőrzi a legfontosabb eredményeket, és nem adja fel a fontos célokat. Megvédjük a teljes foglalkoztatottságot, megvédjük a
családtámogatásokat, vállalom, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét, a rezsicsökkentést is”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
KDNP.HU – MTI

Ők az új miniszterek
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Orbán Viktor Semjén Zsoltot, a KDNP elnökét általános miniszterelnök-helyettesnek
kérte fel, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és
egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd.
Az Agrárminisztériumot Nagy István,
a Belügyminisztériumot Pintér Sándor,
az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János,
a Honvédelmi Minisztériumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf,
az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit vezetheti majd.
Orbán Viktor a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére Csák Jánost,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert,
a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetésére Rogán Antalt,
a Miniszterelnökség élére Gulyás Gergelyt kérte fel.
A Pénzügyminisztériumot Varga Mihály,
a Technológiai és Ipari Minisztériumot Palkovics László vezetheti.
Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként,
Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős
miniszterként dolgozhat a következő négy évben.
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Fülöp Attila

Latorcai Csaba

Kereszténydemokrata
államtitkárok
és kormánybiztos
az új kabinetben

Móring József Attila

Rétvári Bence

Az ötödik Orbán-kormányban is több KDNP-s,
illetve a kereszténydemokrata értékközösséghez tartozó (szak)politikus kapott államtitkári,
illetve kormánybiztosi kinevezést.
A Belügyminisztérium miniszterhelyettese,
parlamenti államtitkára Rétvári Bence, Vác
és a Duna-kanyar országgyűlési képviselője, a
KDNP alelnöke lett. Ugyancsak a belügyi tárcánál dolgozik gondoskodáspolitikáért felelős
államtitkárként Fülöp Attila.
A Külgazdasági és Külügyminisztériumban
is két kereszténydemokrata államtitkárt találunk: a KDNP alelnöke, Azbej Tristan, illetve

Soltész Miklós

Paks és környéke országgyűlési képviselője,
Süli János személyében.
A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, területfejlesztési miniszterhelyettes Latorcai
Csaba lett, míg a KDNP alelnöke, Soltész
Miklós országgyűlési képviselő egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárként dolgozik itt tovább.
Móring József Attila, a Somogy megyei
Marcali és térsége KDNP-s országgyűlési képviselője pedig ezentúl a dél-dunántúli régió
fejlődéséért felelős kormánybiztosként is tevékenykedik majd.

Süli János
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Semjén Zsolt továbbra is
Orbán Viktor helyettese
Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes, a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és
egyházdiplomáciáért felelős miniszter (jobbra) Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor kormányfő társaságában a
Sándor-palotában 2022. május 24-én (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)

A KDNP elnökének miniszteri felelőssége az összmagyarság képviselete –
fogalmazott a miniszterelnök
„Minden magyar felelős minden magyarért, ha ez így van, márpedig így van, akkor
Semjén Zsolt miniszteri felelőssége az összmagyarság képviselete” – hangsúlyozta kormánya bemutatásakor Orbán Viktor május
24-én a parlamentben.
A
miniszterelnök kiemelte: azt várja
Semjén Zsolttól, hogy az egységes magyar
nemzet Alaptörvényben rögzített eszméjét
váltsa valóra a mindennapokban. „A Kereszténydemokrata Néppárt a kormány szel-

Orbán Viktor: A
KDNP a kormány
szellemi-ideológiai
magja

Semjén-interjú
a Demokratában
A Demokrata hetilap május 25-ei száma nagyinterjút közöl Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével. A beszélgetés érinti a
miniszterelnök és helyettese pápai audienciáját, a Szentatya jövőre esedékes magyarországi látogatását, valamint azt is, miért maradt a KDNP az Európai Néppártban. A
politikus értékelte a 2022-es országgyűlési választások eredményét is. Az interjú azóta
elérhető a demokrata.hu és a kdnp.hu oldalon is.
HAZÁNK

lemi-ideológiai magja, ezért elnökét
megkülönböztetett tisztelettel köszönti a
kabinetben” – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Magyar Közlönyben
megjelent miniszterelnöki rendeletével
pedig – június 5-ei hatállyal – ismét kijelölte a kormányfő-helyettesi feladatokra
Semjén Zsoltot, aki a korábbi ciklusokban is betöltötte a miniszterelnök-helyettesi tisztséget.
KDNP.HU – MTI
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Vejkey Imre:
Brüsszel
elővette a
furkósbotot

Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője Brüsszelt kritizálta a jogállamisági eljárás miatt június 8-án napirend előtt az
Országgyűlésben.
Vejkey Imre a Magyarország elleni jogállamisági eljárásról
szólva azt mondta: Brüsszel elővette a furkósbotot, be akarja bizonyítani, hogy nemcsak vízfej, hanem büntetni is képes azokat,
akik nem azonosulnak vakon a politikájával.
Hozzátette: nem véletlen, hogy a nemzeti kereszténydemokrata oldal választási győzelme után a jogállamisági eljárás „beélesedett”. Úgy vélte: a „brüsszelita vezetők” egy „simulékony,
baloldali kormányt” akartak látni Budapesten.
Jelezte: a kormányoldal a békés megoldásokban hisz, kész a
párbeszédre, de elutasítja a megbélyegzést és a kettős mércét,
minden egyoldalú brüsszeli kezdeményezést, ami hátrányos,
igazságtalan vagy káros Magyarország számára. Óriási eredménynek nevezte, hogy a kormány – nem engedve a brüsszeli
nyomásnak – kiállt a magyar érdekek mellett az olajembargós
javaslat ügyében és megvédte a magyar gazdaságot, a rezsicsökkentést, valamint megakadályozta az ortodox keresztény egyházi vezető bűnbakká kikiáltását is. Úgy vélte: a „frusztrált balliberális elit” szemében Magyarország olyan, mint a bosszantó
mesebeli libapásztor fiú, aki tiszteletlenül viselkedik a dölyfös
urasággal, és ezért móresre akarják tanítani.

Hazánk

Juhász Hajnalka:
Nem támogatható
a karbonadójavaslat

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője június 14-én
napirend előtt a parlamentben arról
beszélt: nem támogatható a brüsszeli
karbonadó-javaslat, amely átgondolatlan kezdeményezés, és aránytalan
terhet róna az állampolgárokra. Úgy
vélte: Brüsszel mindig rendkívül kreatív, ha az uniós állampolgárok megbüntetését kell magasztos eszmékbe
csomagolni. Valójában – folytatta
– arról van szó, hogy az emberekkel
fizettetnék meg az ipar által generált
környezetszennyezés árát, holott a
szennyező fizet alapelv az uniós környezetpolitika egyik alaptétele.
Az intézkedés leginkább a kevésbé tehetőseket, a kisvállalkozókat fogja sújtani, akik nem tudnak
maguknak rögtön tiszta meghajtású
járművet vásárolni, így ők fogják
megfizetni a környezetszennyezés
árát, amelyről a legkevésbé tehetnek
– állapította meg.
Menczer Tamás, a külügyi tárca
államtitkára válaszában őrültség-

nek nevezte a karbonadó-javaslatot, amit szerinte most Brüsszel, az
Európai Bizottság és Frans Timmermans, „a magyar baloldal nagy
barátja” erőltet.
Hozzátette: „brüsszeli nyelven” a
karbonadóról úgy beszélnek, hogy
az embereket „bevonják a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe”, ez
azonban valójában azt jelenti, hogy
ha „autód, házad vagy lakásod van,
akkor fizetni fogsz”.
Úgy vélte: ez a „timmermansi
recept” a magyar baloldal receptje,
ami arról szól, hogy nem kell rezsicsökkentés, lehetnek magas árak,
az energiaár-növekedést érezni kell
és még egy adót is rá lehet pakolni
a magyar emberekre.
Leszögezte: ezzel szemben a
magyar kormány megvédi a rezsicsökkentést és az ország energiabiztonságát, és semmilyen olyan
javaslatot nem szavaz meg, ami
romba döntené az ország gazdaságát.
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A képviselőknek segíteniük kell
a kormányt a gyors döntéshozatalban
A háborús veszélyhelyzeti intézkedések meghosszabbítása szükségszerű lépés

„

Simicskó István (balra) és Hollik István a parlamentben (Fotó: MTI / Máthé Zoltán)

A szomszédos országban fennálló
fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló törvényjavaslat

ennek megvannak a biztonsági és
gazdasági következményei. Ilyen
időszakban pedig különösen nagy
bölcsesség kell a jó döntések
meghozatalához. Fontos, hogy a

A kivételes jogrend
lehetővé teszi az
élelmiszerárstop és a
benzinárstop fenntartását
júniusi, országgyűlési vitájában
Simicskó István kifejtette: nem
sokan gondolták, hogy a 21. században háború törhet ki a szomszédságunkban, de megtörtént, és

kormány felelősen, körültekintetően járjon el, megkapva a lehetőséget a gyors és hatékony döntéshozatalra, és a képviselőknek
ebben segíteniük kell a kormányt

– mutatott rá.
Úgy látja, a járvány idején is
hatékonyan védte meg az embereket a kormány, és most is erre
van szükség. Gyors reagálás kell
a jelenlegi kihívások miatt, ezért
kell megadni a kért felhatalmazást a kormánynak – mondta.
Hozzátette: a KDNP támogatja
a veszélyhelyzet meghosszabbítását.
Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője – cáfolva az ellenzéki állításokat – azt
mondta: az elmúlt öt évben igenis rendkívüli helyzetben volt
Magyarország a bevándorlási
hullám, a járvány és jelenleg az
ukrajnai háború miatt. Ezért szerinte rendkívüli intézkedésekre
van szükség.
Csúsztatásnak nevezte, hogy
ellenőrizetlen lenne a hatalom,

hiszen a parlament ellenőriz –
hangsúlyozta. Hozzátette: van
időbeli hatálya az intézkedéseknek, azok november 1-ig maradhatnak fenn, a kormány tagjai
pedig, ahogy eddig, ezután is
beszámolnak majd az intézkedésekről.
Szerinte kormányon a jelenlegi
ellenzék szorított meg, a mostani
kabinet azonban csak olyan intézkedéseket hozott, amelyek megvédik a
családokat. Nincs olyan kormányzati intézkedés, ami megszorításokat
tartalmaz – szögezte le.
Harminchét kormányrendeletet
hosszabbít meg a javaslat, a többi
között az élelmiszerárstopot vagy
a gabona külföldre vitelének korlátozását. A konkrét szabályok is
mutatják, hogy a meghosszabbított
kormányrendeletek normális választ adnak a kialakult helyzetre,
csak pártpolitikai megfontolások
lehetnek a mögött, ha valaki túlhatalomról beszél – jelentette ki.
Az Országgyűlés június 8-án
meghosszabbította a háborús veszélyhelyzeti intézkedéseket. Az
Ukrajnában zajló háború miatt a
kormány két héttel korábban hirdette ki a különleges jogrendet,
amely továbbra is lehetővé teszi
az élelmiszerárstop és a benzinárstop fenntartását.
Orbán Viktor május végén jelentette be, hogy az orosz–ukrán
háború miatt a kormány háborús
veszélyhelyzetet hirdet. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott: a háború veszélyt jelent
Magyarországra, ami kockára
teszi a biztonságunkat, veszélyezteti a gazdaság és a családok energiaellátását. A kormányfő hangsúlyozta: a világ
egy gazdasági válság küszöbén
áll. Ebben a helyzetben mozgástérre és cselekvőképességre van
szükség.
A járvány elleni védekezés alatt
bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon
és minden lehetséges eszközzel
megvédje Magyarországot és a
magyar családokat.
HAZÁNK
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Hölvényi György: Véget kell vetni a
közömbösség általi diszkriminációnak!
„Sokat kell tennünk azért, hogy az Európai
Parlament sok év után képes legyen végre hatékonyan fellépni az egyre terjedő keresztényüldözéssel szemben” – hangsúlyozta Hölvényi
György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő a pünkösd ünnepén történt
nigériai támadás kapcsán tartott júniusi, plenáris EP-vitán.
„Mindenek előtt ki kell jelentenünk: a támadás a keresztény hívők ellen irányult”
– hangsúlyozta Hölvényi György a nigériai
Owo városában történt tragédiára reagálva,
ahol fegyveresek pünkösd vasárnap az ünnepi
szentmisén könyörtelenül megöltek legalább

A magyar kormány gyorssegélye az
áldozatok családjainak és a támadás
sérültjeinek
Magyarország a Hungary Helps Program keretében azonnali, 10 millió forintos adományt küld a nigériai katolikus templom elleni terrortámadás áldozatainak és családtagjainak megsegítésére. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be
Facebook-oldalán. Azbej Tristan államtitkár, a KDNP alelnöke így reagált a bejelentésre:
„Segítünk a rászorulóknak, segítünk a Krisztusba vetett hitükért üldözötteknek, gyorssegélyt küldünk a támadásban megsérültek gyógyítására, a kenyérkereső nélkül maradt
családtagok, árvává vált gyerekek ellátására”.

A KDNP is részt
vett az Európai
Néppárt
rotterdami
kongresszusán
Manfred Webert, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusát választották május utolsó napján az Európai Néppárt
(EPP) elnökévé a pártcsalád rotterdami kongresszusán.
A Néppárt szebb napokat is látott. Bár a pártcsalád adja az
Európai Parlament legnagyobb frakcióját, de tagpártjai sorra
szenvednek vereséget saját országukban – legutóbb Németországban és Franciaországban is. Így a 27 európai uniós tagállamból csupán nyolcat vezetnek néppárti politikusok, az EU
öt gazdaságilag legerősebb országában – Hollandiában, Németországban Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban – viszont ellenzékben vannak.
A KDNP a Fidesz távozását követően is maradt a legnagyobb európai pártcsalád tagja, így delegációja – Semjén Zsolt
pártelnök vezetésével – részt vett a rotterdami kongresszuson,
hasonlóan több határon túli magyar párthoz.

ötven embert, köztük több gyermeket. A politikus Fodor Rékát, a Nigériában dolgozó magyar
önkéntes orvost idézve kiemelte: a támadás
helyszínével szomszédos szövetségi államban
lévő Onithsa érsekség kórháza rögtön ötven
ágyat ajánlott fel a sérültek ellátására. Az egyházi intézmények olyan időkben is elsők a segítésben, amikor a szociális helyzet egyre romlik
Nigériában. Az ukrán háború miatt a gázolaj
ára a duplájára nőtt az energiaválság következtében, valamint az egészségügyi alapellátás
működtetése is kihívássá vált.
Bár a nigériai központi kormány ígéretet tett
a terror megfékezésére, ennek nem látni eredményét. Ráadásul a támadás az ország eddig
békés területén történt, amely a biztonsági
helyzet romlását jelzi és aláássa a fejlesztéspolitikában elért eredményeinket is – mondta
Hölvényi György.
„Mindannyiunknak dolgoznia kell azért,
hogy az EP képes legyen fellépni a nyílt keresztényüldözéssel szemben. A közömbösség
okozta passzív diszkriminációt be kell fejeznünk. Felelősséggel tartozunk a szenvedőkért,
hiszen ők maguk kérik a kiállásunkat” – húzta alá a KDNP-s politikus a nigériai katolikus
tanács segélykiáltását idézve: „Tényleg belefáradtunk a szavakba. Azt akarjuk, hogy a vezetők sürgősen tegyenek lépéseket a gonosz tettek elkövetői ellen.”

A KDNP delegációja Rotterdamban: Nacsa Lőrinc,
Semjén Zsolt, Hölvényi György és Azbej Tristan

Anyaországi, erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar politikusok
is részt vettek az EP-kongresszuson

Hazánk
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„A baloldal célkeresztet
rajzolt a kárpátaljai
magyarok homlokára”
Szászfalvi László, a KDNP országgyűlési képviselője a Mandinernek beszélt
a kormányzat politikájáról
„Politikánk középpontjában a közösségek segítése, a családok támogatása, a vidék felemelése
és a nemzetegyesítés áll” – vallja Somogy 2. számú egyéni választókerületének kormánypárti
képviselője. Szászfalvi László (KDNP) a választások után bizakodóan állt a belpolitikai konszolidáció kérdéséhez, azonban egy idő után rájött, hogy az ellenzék ott folytatja, ahol abbahagyta.
A Mandiner interjújában szó esik az egyházi törvényről, nemzetpolitikáról és hitről, valamint a
Dráva-medence jövőjéről.
– Történelmi győzelmet aratott a jobboldal az országgyűlési választásokon. Az ellenzéki összefogás Budapesten
kívül mindössze kettő egyéni választókerületben tudott
mandátumot szerezni. Minek
tudja be ezt a sikert: a Fidesz-KDNP teljesített ennyire
jól vagy a baloldal teljesített
alul?
– A Fidesz–KDNP hosszú
évek óta koherens politikát folytat. A nemzeti érdekek védelme,
a gazdaság erősítése, a családok,
a közösségek és a vállalkozások
segítése, a vidék felemelése és a
nemzetegyesítés áll a politikánk
középpontjában. Ennek látható
és kézzelfogható eredményeit és
gyümölcseit a magyar emberek
és családok megtapasztalták.
Ráadásul mindezeket az eredményeket a legnehezebb helyzetekben, válságok közepette
értük el. Egységesek, fegyelmezettek voltunk a kampányban is
és – a Covid-járvány ellenére
– az emberekkel való kapcsolatunkat megőriztük, sőt tovább
tudtuk erősíteni. Az orosz–ukrán háború kitörése után pedig
egyértelmű és világos álláspontot foglaltunk el, amelyet azóta
is következetesen képviselünk:
ki kell maradnunk ebből a háborús konfliktusból és meg kell
védenünk Magyarország, a magyar emberek békéjét és biztonságát.

Egyben tudtuk tartani a támogatóinkat, a mozgósításunk
nagyszerűen sikerült. A baloldali ellenzék pontosan ennek az
ellenkezőjét „teljesítette”, élén a
miniszterelnök-jelöltjükkel. A
magyar emberek egyértelműen
Orbán Viktor miniszterelnök
úrban és a kormánypártokban
bíznak meg.
– Lát rá esélyt, hogy a jövő-

„

gött, joggal reménykedhettem,
hogy a baloldal végre megpróbál
magába nézni. Levonja a konzekvenciákat és egy teljesen új,
konstruktív ellenzéki szerepet
próbál betölteni az Országgyűlésben és azon kívül is. De ezek
a remények nagyon gyorsan
szertefoszlottak. A baloldali ellenzék ott folytatja, ahol a választás előtt abbahagyta. Lelkük

A kommunisták semmit
nem változtak. Ahogy a
közmondás fogalmaz:
„Kutyából nem lesz
szalonna.”
ben konszolidálódnak a belpolitikai viszonyok, és a két
politikai oldal között létrejön
egyfajta konstruktív együttműködés a nemzeti érdekek
mentén?
– Április 3-a után néhány napon keresztül még volt bennem
egy kis bizakodás ezt illetően.
Ekkora Fidesz–KDNP-győzelem után, amikor jóval több mint
3 millió ember egységesen sorakozott fel a nemzeti–konzervatív–keresztény politikánk mö-

rajta, ez a politika csak őket fogja tovább gyengíteni.
– Államtitkárként jelentős
szerepet vállalt a 2010-es kormányváltást követően az új
egyházi törvény kidolgozásában. Voltak körülötte bonyodalmak.
– Az új, általunk koordinált
egyházi törvény tervezete a kormány döntéséig eljutott. Miután
a kormány elfogadta, támogatta,
az Országgyűlés elé a beterjesztése is megtörtént. A parlamenti

vita megkezdődött, ugyanakkor
módosító indítványokkal jelentős változáson ment keresztül a
javaslat. De annak szellemisége
és alapkoncepciója nem változott.
Mind az általunk előkészített
és beterjesztett, mind a véglegesen elfogadott egyházi törvényünk Európában közepesen
szigorú szabályozást jelent.
Amikor bármelyik változatot durva kritika érte vagy éri,
egyértelmű, hogy szakmailag alultájékozott, politikai és
provokatív véleménnyel van
dolgunk. Arról nem is beszélve, hogy ha valóban mélységében megvizsgálná az EU az
egyházak státuszát szabályozó
törvényeket, kiderülne, hogy
a magyarországi szabályozás
nagyon is európai tradíciókon
alapuló. Hiába közepesen szigorú, a szó legnemesebb értelmében liberális szabályozás.
– A törvénnyel kapcsolatban több jogi vita is zajlott,
itthon és nemzetközi szinten
egyaránt, valamint igen heves
politikai konfliktus tárgyává
is vált.
– Az volt a célunk, hogy
megszüntessük az úgynevezett
bizniszegyházakat, teremtsünk
rendet és kiszámíthatóságot
ezen a területen. Továbbá: az új
Alaptörvény fundamentumán
állva az állam és egyházak minőségi együttműködésének kor-
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szakát nyissuk meg, valamint az
egyházak közcélú tevékenységének teremtsük meg a stabilitását, s ezek meg is valósultak. Az
általunk előkészített törvényjavaslattal kapcsolatban a népszámlálási adatokat figyelembe
véve vizsgáltuk, hogy mennyire
fedi le a magyar vallási közösségeket. Nos, az eredmény több
mint 95 százalék volt. Úgy gondolom, a felsorolt tények kielégítő választ adnak a vitákban
felvetett kérdésekre.
– Az elmúlt években számtalan támadás érte a történelmi egyházakat. A DK-s Vadai Ágnes odáig ment, hogy
2021-ben javaslatot nyújtott
be a gyónási titkok eltörlésével
kapcsolatban. Mit gondol, ez a
fajta baloldali attitűd puszta
hangulatkeltés, vagy a másik
oldal valóban így gondolkodik
az egyházakról?
– Ez komoly jelzés volt arra
nézve, hogy a kommunisták
semmit nem változtak. Ahogy
a közmondás fogalmaz: „Kutyából nem lesz szalonna.” Sokkal
többről van szó, mint puszta
hangulatkeltésről. Ez már világos provokáció a keresztény
egyházakkal szemben, amit nem
hagyhatunk szó nélkül.
Hol van az általuk képviselt
politikából a baloldal által rengeteget emlegetett liberalizmus,
tolerancia, demokrata gondolkodás és a rajtunk folyamatosan
számon kért jogállamiság? Sehol. Egy nagy hazugság. Egész
egyszerűen gyűlölik az egyházakat, a hívő embereket és az
általunk képviselt kereszténydemokrata alapokon nyugvó értékeket, amelyek nemzetmegtartó
erőt jelentenek számunkra. Ezzel a fajta gyűlöletpolitikával
nincs lehetőség még a dialógusra sem.
– Az egyházpolitika mellett
a nemzetpolitika területén
is régóta tevékenykedik. Mit
gondol, hol tart most a nemzetegyesítés programja, mik a
legfontosabb kihívások a közeljövőben?
– Valóban, az Országgyűlés
nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke vagyok hos�szabb idő óta. 2010 után óriási
változások történtek a nemzetpolitika területén: elfogadtuk a
nemzeti összetartozás és a kettős állampolgárság törvényét,
majd az Alaptörvényt, amely új
alapokra helyezte ezt a létfontosságú területet is. De termé-
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szetesen az Alaptörvény által
teremtett jogi keretet meg kellett
tölteni tartalommal. Elindult a
kedvezményes honosítás folyamata, az identitás megőrzését
szolgáló számtalan program és
pályázati lehetőség, a nemzeti
jelentőségű intézmények kiszámítható támogatási rendszere, a
külhoni egyházaink segítése és
támogatása, valamint az oktatási–nevelési rendszer stabil működtetése. Újabb diaszpóra- és
diákprogramok, valamint óriási
gazdaságfejlesztési programok
indultak el. Mindezek azt jelentik, hogy immár nem csak nemzetegyesítésről beszélhetünk,
hanem a nemzetépítés folyamatában vagyunk.
Egyre tudatosabban éljük
meg mind az anyaországban,
mind a Kárpát-medencei külhoni közösségeinkben, valamint a
nyugati diaszpórában a „Szabó
Dezsői” gondolatot: „Minden

időszakában a baloldal rájátszott
ezekre a nacionalista hangokra,
amikor a politikusaik megnyilvánulásaikkal mintegy célkeresztet rajzoltak a kárpátaljai
magyar közösség homlokára.
Ezzel gyakorlatilag hátba támadták az egyébként is rendkívül nehéz helyzetben lévő nemzetrészünket.
A Fidesz–KDNP-kormány az
elmúlt időszakban is, és most is
mindent megtesz a kárpátaljai
magyarságért, valamint a háború elől menekülők megsegítése
érdekében, tekintet nélkül az
adott menekült nemzetiségére.
Magyarország
történelmének
legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre napjainkban.
Milyen jó és fontos gesztus lehetne, ha a baloldal ezekben a
létfontosságú ügyekben a kormány mellett sorakozna fel,
és egységesen léphetnénk fel
minden nemzetközi fórumon.

„

Hit által lehet „küldetéses”,
elkötelezett életet
élni az elesettekért,
a közösségeinkért,
az emberekért, a
nemzetünkért
magyar felelős minden magyarért!” Így építhetünk egy erős,
hittel és reménységgel, önbizalommal és egymás iránti szolidaritással élő nemzetet, amelynek tartása van és jövője lesz.
– Apropó határon túli magyarok! A szomszédunkban
dúló háború árnyékában, a
Magyarország ellen hergelő
nyugati médiumok miatt az
ukrán nacionalizmus célkeresztjébe kerülhetnek a kárpátaljai magyarok. Mekkora
veszélyt lát ebben?
– Rendkívül szomorú a kialakult helyzet. A kárpátaljai
magyar közösség már az elmúlt
években is rendkívüli jogsértések alanya volt. A mostani háború katasztrofális körülményei
között pedig olyan politikai támadások érik, amelyek teljes
mértékben elfogadhatatlanok.
Ráadásul a választási kampány

sekért sokat harcoltam. 24 év
nagyon hosszú idő, különféle
időszakokban és kihívások közepette kellett helytállni. Fent
és lent, örömben és kudarcok
idején. Mert félre ne értsük: hét
választási győzelem ellenére is
sok kudarc éri az embert, hiszen
nem lehet mindig mindent azonnal megoldani. De mint ahogy a
győzelmeket, úgy a kudarcokat
is felemelt fővel, méltósággal és
alázattal kell elhordozni!
Hitelesnek maradni és küldetésként, a közösség szolgálataként felfogni a képviselői munkát – még akkor is, ha olykor
ocsmány hazugságokat, méltatlan támadásokat és gyűlöletet
kap az ember – talán ez a titok,
amely kisugárzik valamennyire
és az emberek ezt megérzik.
– A térség jövője a turizmus
és az ökoturizmus, az elmúlt
években számos, ehhez kapcsolódó beruházás zárult le.
–
A
választókerületem
(Dél-Somogy és Belső-Somogy) egyik kitörési pontja a
turizmus. Az elmúlt évek során
már sok olyan programot sikerült megvalósítani és elindítani, melyek jól szolgálják ezt a
jövőképet. Elsősorban a turisztikai szolgáltatásokat, infrastruktúrát, valamint a turisztikai attrakciókat és a térség
turizmusának marketingjét kell
fejlesztenünk. Tehát gyakorlatilag mindent. Kerékpárutak
építése, meglévő szálláshelyek
felújítása, új szálláshelyek létrehozása, valamint fürdők fejlesztése már részben megvalósult, részben folyamatban van.
A térségünk természeti adottságai pedig kifejezetten jók és
szinte predesztinálnak minket
az ökoturizmus kialakítására,
növelésére.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az előző időszak sok erőfeszítései és sikerei
mellett még nagyon sok feladat
áll előttünk annak érdekében,
hogy céljainkat elérjük. Bízom
abban, hogy a háborús helyzet
belátható időn belül elmúlik és
minden energiánkat ezeknek a
céloknak a megvalósítására fordíthatjuk.
– Ha jól tudom, kifejezetten
a szívén viseli a Dráva-medence fejlesztésének ügyét.
Vannak ezzel kapcsolatban
konkrét tervek, amelyeket az
előttünk álló ciklusban meg
szeretne valósítani?
– A választókerületem nyuga-

Ám sajnos a baloldali pártok
és képviselőik láthatólag még a
megsemmisítő erejű választási
vereség ellenére sem hajlandóak
kiállni a nemzeti ügyek mellett,
sőt hazájukat minden fórumon
lejáratják, és külföldi érdekek
mentén politizálnak!
– Visszatérve a választási
eredményre: 1998-óta minden
egyes alkalommal megnyerte
a voksolást abban az egyéni
választókörzetben, amelyikben indult. Minek tudja be a
sikert?
– Talán a hitelességnek. A
hetedik képviselői ciklusomat
kezdtem meg most. Mindig
egyéni választókerületben tüntettek ki a somogyi emberek
bizalmukkal, amelyet ezúton
is köszönök nekik. Igyekeztem
ezt a bizalmat a munkámmal
meghálálni, a választókerületemben megvalósuló fejleszté-

Hazánk
ti határa gyakorlatilag Somogy
megye horvátországi határa,
meghatározóan a Dráva folyó.
Csodálatos, vadregényes táj,
gazdag növény- és állatvilággal, csenddel és szépséggel. A
Dráva-medencét természetesen
szeretnénk megvédeni és megőrizni, hiszen Európa utolsó,
még természetes eredetiségében
lévő folyómedre. Ezzel együtt
lehetőség lenne olyan ökoturisztikai projektek megvalósítására,
melyek a térség számára egyértelmű fejlődést jelenthetnének.
Az elmúlt időszakban már elkészült egy stratégiai koncepció,
amelynek az új kormánnyal való
egyeztetése és megvalósítása az
előttünk álló években várható.
Az idevezető infrastruktúra
és a kerékpárutak továbbfejlesztése, a horvát partnereinkkel
való együttműködések megerősítése, a lehetséges szolgáltatások kialakítása, a marketing
további erősítése, az uniós és az
Interreg pályázatok kihasználása mind-mind nagy feladatunk.
De úgy gondolom, hogy jó tervezéssel, partnereinkkel, szakemberekkel, a Nemzeti Park vezetésével, önkormányzatokkal
és az érintett vállalkozásokkal
való szoros együttműködéssel
nagy álmunk valóra váltható
lesz. Magyarország egy csodálatos táját megismertethetjük az
idelátogató vendégeinkkel, ahol
feltöltődhetnek,
kikapcsolódhatnak és boldog napokat, heteket tölthetnek nálunk.
– Képviselői munkája mellett református lelkészként is
tevékenykedik. Hogyan tudja
összeegyeztetni a kettőt?
– Már hosszú idő óta a feleségem helyettesít engem szolgálati
területünkön, de nagy örömmel végzek igei szolgálatokat,
hiszen ezt a lehetőséget megkaptam, valamint igyekszem
segíteni mindenben, amiben
csak tudok. Egyébként mindkét
minőségemben az embereket,
közösségeket szolgálom. Ez volt
mindig az elhívatásom és ez ma
is. Sok energiát kíván, jó időbeosztást, de úgy gondolom, hogy

ORSZÁGJÁRÓ

folyamatos munkával – hét közben és hétvégén egyaránt –, sikeresen lehet összeegyeztetni e
két területet.
Soha nem képviseltem megosztó eszméket, de igenis határozottan vállaltam és képviseltem a nemzeti-keresztény
értékeket, melyek hitem szerint megőrzik és megtartják az
egyéni és közösségi életünket.
Tartalmat, értelmet és méltóságot adnak számunkra. Ezen
túlmenően pártpolitikát soha
nem vittem a lelkészi szolgálataimba, az egyházi közösségi
életünkbe, de a nemzeti sorskérdéseink, létünk alapkérdései,
dilemmái és az arra adott bibliai

válaszok mindig is meghatározták gondolataimat, szavaimat és
cselekedeteimet. Ezt megfelelő
alázattal, de kellő méltósággal
és határozottsággal képviselni,
azt hiszem, ez jelenti munkám
lényegét és értelmét.
– Olvastam valahol, hogy
gyermekkori példaképe Albert Schweitzer volt. Miért?
Ez még ma is aktuális?
– Gyermekkoromban egy romantikus hőst láttam benne,
szüleim sokat meséltek róla és
magam is sok könyvet olvastam
a munkásságáról, az életéről. De
Albert Schweitzer élete ma is
példát ad számomra. S ezt a példát már nem pusztán egy naiv

Névjegy
Szászfalvi László református lelkész, országgyűlési képviselő 1979-ben érettségizett a Debreceni
Református Kollégium Gimnáziumában. 1987ben szerzett diplomát a Budapesti Református
Teológiai Akadémián. 1990-ben polgármesterré
választották, majd több cikluson át, összesen 17
évig volt a város első embere. 1998 óta országgyű-

lési képviselő. 2010-2012 között egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelő
államtitkár. A KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának egyik frakcióvezető-helyettese. Az
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke. Nős, felesége református lelkész.
Három gyermekük van.
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lelkesedés láttatja velem, hanem
az ésszerű belátás is. Mégpedig
az, hogy a keresztény hit nem
valami elrugaszkodás a világtól,
hanem éppen ellenkezőleg.
Azt meg lehet élni a világban, „bele” lehet élni a világba.
Sőt hit által lehet „küldetéses”,
elkötelezett életet élni az elesettekért, a közösségeinkért, az
emberekért, a nemzetünkért –
az anyaországban és a külhonban egyaránt. Albert Schweitzer
személye volt az, aki különösen
megragadott. Ez máig tartó élmény és példa számomra. Őbenne éreztem meg azt, hogy a hit,
a kereszténység az egy erő!
Egyéni, személyes életünkben
és közösségi létünkben egyaránt. Hogy az az erő, küldetés,
szolgálat, amelyet a szüleim
gyermekkoromban
lokálisan
megéltek előttem, globálisan is
működik. Mindenhol, minden
időszakban és minden körülmény között. Ezért mindig korszerű és mindig aktuális.
Oblat Rudolf (Mandiner)
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Kaláka
Írásom címe erdélyi eredetű szó,
„ott ugyanis szokásos volt, hogy
nagyobb munkában (pl. házépítés)
sok család önkéntesen segít, ös�szedolgozik a viszonosság alapján,
vagyis adandó alkalommal ők is
megkapják a közösség segítségét”.
Most én is egy ilyen kalákára
invitálom önöket. Pünkösd volt.
Gyönyörű és értelmes magyar
szavakat hallhattunk, ha nyitott füllel jártunk. Rakjuk össze
együtt belőlük a magyar jövőnk
közös virtuális házát, hogy legyen makettünk!
Kozma atya pünkösd lényegéről beszélt. Elfogadjuk-e a szeretet hatalmát? – kérdezte. Mert a
szeretet hatalma a másik ember

Hazánk

gyerek, mit tettél édesanyád magyar imakönyvével, és te, mint
anya, adsz-e ilyet ajándékba
gyermekednek? Egy mondatban
a csángó történelem és megmaradásuk titka.
Erdő Péter bíboros frappánsan
csak ennyit mondott: Isten Magyarországon keresztül akarja
megerősíteni a világot. Említette a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson átélt összetartozás érzését, és azt, hogy Istennek,
aki velünk járja a történelem útját, jóindulatú, boldogságra hívó
terve van velünk. Az 1938-as
világkongresszus után egy évvel
kitört a világháború, és most, az
új kongresszust ismét háború kö-

Százezrek vettek részt a csíksomlyói búcsún –
köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és
felesége (alsó képünkön jobbra). A pünkösd szombati
szentmise szónoka Udvardy György veszprémi érsek
volt (felső képünkön)

feltétlen szolgálata. Beszélt a vertikális (Isten) és a horizontális
(embertársaink) síkokról. Mindkettő fontos, főleg, ha baj van.
Istentől a jólétet kérjük, pedig a
jóllétet kellene. Akit szeretnek,
akiért áldozatot hoznak, az van
jóllétben. Beszélt a mai állapotokról. Háború van, Európa pedig
önmagát teszi tönkre: rabságban
tartja az igazságot. Az életet pedig a halál rabságában tartjuk mi,
emberek. Mert a halál kultúrája,
ha csak magunknak élünk, de az
életé, ha másokért. Aki a másikra
figyel, áldozatot hoz. Így az életet
jeleníti meg.
Berszán atya a csángó misén
egyetlen kérdést tett fel: te, mint

veti. Mintha Isten az egyházat,
a világot egy ilyen lelki találkozással akarná megerősíteni a következő megpróbáltatásokra, és
éppen Magyarországon keresztül.
A magyar nemzetet Isten nagyon
szereti, de meg is próbálja a történelem során. Az idén egy napra esett a csíksomlyói búcsú és a
nemzeti összetartozás napja. Pax
et bonum: Béke és jóság! – volt a
búcsú ferences mottója.
Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek is közös imádságot kért
Európa és a világ békéjéért, kérve
egyúttal Szűz Mária, a béke királynője közbenjárását az ukrajnai háborútól szenvedőkért.
Udvardy György veszprémi

érsek, a szentmise szónoka arra
kért, hogy a keresztségben elnyert
méltóságban akarjuk élni, felelősséget vállalva egymásért, nemzetünkért, kereszténységünkért,
kultúránkért és közös jövőnkért.
Békevágyunk közel van a hitünkhöz, a béke a világ végső jövője,
a béke Isten ajándéka, de a békét
teremteni kell. A felebaráti szeretet arra ösztönöz, hogy küzdjünk
a jóért, a jót akarjuk a másik embernek, s ahogy minket megillet a
jó, úgy természetesnek kell vennünk, hogy meg kell küzdenünk
érte és a békéért. Az Evangélium
radikalitásának követésére hívott
fel, akkor is, ha azért megszól a
világ. A béketeremtés vágya elő-

re mutat, és jövőt teremt mindenkinek. A béke és a jóság kívánása
megköveteli a radikális döntést jó
és rossz között. Szükség van küzdelemre, éberségre, a megkülönböztetés képességére. Legyünk békességszerző, jóakaratú emberek,
hogy a világnak legyen jövője és
reménye. Őseink hite is megjelenik
mai közös ünneplésünkben, a magyarság Mária-tisztelete. Tanulni
akarjuk tőle, hogyan élte mindennapjait a Szentlélekben, hogyan fedezte fel benne az isteni új rendet,
újjáteremtést, a békét, a jóságot.
Kalákavezetőnk és munka is van
tehát, meg most már építőanyag is.
Hát rajta, kedves magyarok!
Pálmai Tamás

Hazánk
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Ébresztő
Az angol nyelv uralmának egyik
folyományaként általánossá vált
az angol szakkifejezések fordítás nélküli átvétele a más nyelvű
írásokban, sőt a közbeszédben is.
Mintha egyfajta provincializmus
lenne a nemzetközileg elterjedt
szavak lefordítása. Ezáltal az angol anyanyelvűek a többieknél
előnyösebb helyzetbe kerültek:
a szakkifejezések mögött nekik
felsejlik egy, a jelenség lényegéhez tartozó tartalom, amit a
többiek nem feltétlenül éreznek
meg. Egy régen átvett szó példája mutatja, mire gondolok:
sztrájk. Hiába tudom, hogy ez
eredetileg angolul ütést jelent, a
szóról nekem csak a munkabeszüntetés jut eszembe.
Így robbant be nemrégiben
a woke. Tudjuk, hogy a wake,
ébred szóval kapcsolatos, de
persze más jelentéstartalmat
kapott. Melléknévként használva a Merriam-Webster szerint
arról mondjuk, hogy woke, aki
(különösen a faji és társadalmi
igazságosság terén) fontos tények és kérdések tudatában van
és azokat aktívan figyelemmel
kíséri. A Wikipedia tömörebben
fogalmaz: a faji előítéletekre és
a hátrányos megkülönböztetésre
való figyelmet emeli ki.
Noha korábban is használták, a
szó karrierje 2010-ben kezdődött.
Nehéz manapság úgy bolyongani
az interneten, hogy hamarosan
ne kerülne elő valami „woke”
téma. Annyi izmust átéltünk
már, most a woke-izmus napjait
éljük. Veszprémy László Bernát
számára adott interjújában Andreas Kinneging a következőképp
fogalmazott: „A woke-izmus
egyfajta közös nevező azoknak
az embereknek, akik azt hiszik,
hogy a nyugati társadalom a velejéig romlott... mert nem eléggé

egalitárius. Az egalitarizmus
mostanában szélesebb és radikálisabb definíciót kapott. A kommunizmusban az egalitarizmus
minden ember társadalmi–gazdasági egyenlőségére utalt. Most
már nemcsak erre vonatkozik, hanem a fekete-fehér egyenlőségére,
a férfi és a nő egyenjogúságára, a
homoszexuálisok és a heteroszexuálisok közötti egyenlőségre
és így tovább. Így lesz szitokszó
a szexizmus, a homofóbia, az
idegengyűlölet, a transzfóbia, a
bináris gondolkodás. Minden alkalommal ugyanaz a vád, neve-

legalább, vagyoni egyenlőségre
törekedett. (A gyakorlatban azért
mindig voltak „egyenlőbbek az
egyenlők között”.) Az új irány
minden egyenlőtlenséget kárhoztat, ennek igazságtalanságára
akarja ráébreszteni az embereket. A woke-izmus hívei tehát
az igazságosság bajnokainak tekintik magukat, és erre büszkék.
Nem veszik észre, hogy nem
minden különbözőség egyenlőtlenség. Férfi és nő nem attól
egyenlő, hogy egyforma lenne,
hanem attól, hogy azonos jogaik,
lehetőségeik és megbecsültségük

„

A woke-izmus hívei
tehát az igazságosság
bajnokainak tekintik
magukat, és erre
büszkék. Nem veszik
észre, hogy nem
minden különbözőség
egyenlőtlenség. Férfi és nő
nem attól egyenlő, hogy
egyforma lenne...
zetesen, hogy az embereket nem
kezelik egyenlően. A woke-izmus
tehát valami új, de egyben régi
is. Radikálisabb, mint a kommunizmus. Ezek az emberek azt hiszik, hogy a társadalom mélyen
rothadt, mert mindenhol nagy az
egyenlőtlenség, és ezt az államnak kell korrigálnia. Vagyis ez
azt jelenti, hogy a kormánynak
mindent ellenőriznie kell”.
Hogy a nyugati társadalom
nagy bajban van, azt sokan annak
tulajdonítjuk, hogy elvesztette
hagyományait, keresztény gyökereit, nyíltabban fogalmazva: Istenét. Kinneging véleményét sokan
osztják: a woke-izmus a kommunizmus egyik válfaja. Eredetileg a kommunizmus, szavakban

van. Minthogy a különbözőségek
adottak, azokat erővel, az államhatalom erejével kell egyformává
tenni, a woke-izmus tehát a kommunizmushoz hasonlóan megfosztja az embert a szabadságától.
Ellentmondások sora jellemzi: a
másság elfogadását követeli, de
nem tűri a másképp gondolkodást. Toleranciát hirdet, de még
azt is megtiltja, hogy bizonyos
szavakat használjunk. Régen a
május elsejei felvonulás volt kötelező, most a büszkeség menete
veszi át a szerepet.
Kinneging felfogásában tehát
a woke a kommunizmus rokona,
neomarxista irány.
Érdekes, és nem megalapozatlan azonban Schiffer András
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megközelítése, aki éppenséggel
woke-kapitalizmusról beszél. Idrissa Gueye esetére hivatkozva
rámutat, hogy, a woke-kapitalizmusban valójában a „fekete életek” is csak addig számítanak,
amíg felhasználhatók ágyútölteléknek az identitásháborúban.
(Idrissa Gueye szenegáli mohamedán vallású labdarugó, aki
a franciaországi PSG játékosa.
Nem volt hajlandó szivárványos
dresszben játszani, inkább nem
vett részt azon a mérkőzésen,
ahol ezt előírták. Lelkiismeretére
hivatkozott és arra, hogy hazájában a homoszexualitás bűncselekmény. Hatalmas vihar tört ki
a fellépése miatt.) Idrissa Gueye
„fekete élete” tehát nem számít,
mutat rá Schiffer, ahogy azoknak
a fehéreké sem, akiknek autonóm
meggyőződésük, hagyományaik
vannak hagyományvesztett világunkban.
Ez persze csak a woke-izmus
diktatórikus jellegét domborítja
ki, ettől még tarthatjuk a kommunizmus új formájának. Schiffer
azonban arra is keresi a választ,
hogy kinek a javát szolgálja az
egész őrület. „Egyetlen dolog
számít: a globális profit-maximálizáció és ebben minden hagyományokon nyugvó kultúra, minden szerves társadalmi szövedék
éppúgy elhárítandó akadály, ahogyan a klasszikus liberalizmus
vívmányai, a vélemény- és a lelkiismereti szabadság. A woke-kapitalizmusban persze visszaköszön
a kulturális imperializmus, a globális Észak pontosan ugyanazon
gőgje, amivel annak idején Afrikát is leigázta.”
Kommunizmus vagy kapitalizmus tehát a woke? Visszakérdezhetünk: nem mindegy? Mindkettőnek van rossz értelemben vett
globális jellege, és mindkettő
számára elpusztítandó akadály a
kultúránk, a hitünk, a szabad véleményünk és a lelkiismeretünk.
Hozzáteszem: közép-európaiságunk. Meg kell szervezni az értékmentést, az ellenállást, mert
mára az őrület odáig jutott, hogy
a férfiak pubertás utáni sterilizálását propagálja, filmeket készít,
hogy az anyaságot mint elviselhetetlen terhet mutassa be, azaz
megindították az emberiség, de
legalábbis a nyugati világ önfelszámolását.
Woke, mondom tehát, azaz ébresztő, de mondhatjuk azt is: riadó.
Surján László
A szerző a KDNP
tiszteletbeli elnöke
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Pezsgőbontás után:
(majdnem) minden a régiben
Aligha van érdektelenebb, sőt
ellenszenvesebb dolog a választások utáni közvélemény-kutatásnál. Mintha csak Hosszú Katinka
edzésidejét tanulmányoznánk a
riói olimpiát követően. Emberi
természetünkhöz tartozik ugyanis, hogy a győzelem után szeretünk hátradőlni, vereség esetén
pedig félrevonulni.
Ugyanakkor látnunk kell azt is,
hogy egy választás sosem csak a
parlamenti és kormányzati arányokról, vagyis a puszta hatalmi viszonyokról szól. Minden
választás után tektonikus változások indulnak el a vesztesek
térfelén, különösen egy ennyire
összetett, többpárti koalíció esetében. Ráadásul április 3-án a
két nagy tömbről szóló politikai
képlet is érvényét vesztette: a Mi
Hazánk bekerülésével visszaállni látszik a régi Jobbik idejéből
ismert szisztéma, amelyben a
Fidesz az ún. centrális erőtér szerepét játszhatta.
Ami a felméréseket illeti, a Nézőpont Intézet április végi párttámogatottsági adatai mintha csak
meg akarták volna szabadítani
a szakmát a sorozatos tévedések
miatti szégyenbélyegtől. Szemben ugyanis a korábbi mérésekkel, amelyek a két nagy erő szoros
versenyét és a Mi Hazánk kimaradását jósolták, az április végi
eredmények már a választások
realitásait tükrözik. Ezek szerint
jelenleg a pártválasztók 56%a támogatja a Fidesz–KDNP-t,
egyharmada a baloldali választási
szövetséget, 5%-a pedig a Mi Hazánkat.

Baloldal
jövő nélkül?
A Nézőpont-felmérés legérdekesebb eredménye, hogy miközben
az aktív választók körében a baloldali összefogás támogatottsága
34%, az ebben részt vevő pártok
támogatottsága együttesen már
ennek a felét sem éri el. A balliberális választók 53%-a ugyanis
egyéb – mondhatnánk úgy is: nem
létező – pártra adná inkább a voksát. A teljes reményvesztettségről

és lemondásról árulkodó jelenség
egyik elgondolkodtató következménye, hogy önálló indulás esetén
mindössze két baloldali párt kerülne be a parlamentbe: a Momentum
(6%) és a DK (5%). A 2006-ban
még választást nyerő, egykor bivalyerős MSZP mindössze 1, azaz
egy százalékot kapna, míg Jakab
Péter Jobbikja csak hármat.
A balliberális tábor átalakulása
nemcsak a kétezres évek, hanem
még a közelmúltbeli előválasztások ismeretében is szembetűnő.
Ma már egyértelmű, hogy Márki-Zay mellett a DK is április 3.
nagy vesztesei közé tartozik.
Hiába került a párt parlamenti
szinten a legjobb ellenzéki pozícióba, Gyurcsány Ferenc ballaszt-szerepe ma már mindenki
számára nyilvánvaló. Ráadásul
az idő is ellene dolgozik, hiszen
a DK-vezér 2026-ban már sze-

által készített – felmérés szerint
a Momentum elnökét a választók
alig ismerik, és kétszer annyian
tartanák távol a felelős politikai
pozícióktól, mint ahányan nem.
Ami az újkori magyar politika
talán legelvtelenebb alakulatát, a
Jobbikot illeti, a fénykorában még
20%-os eredményeket besöprő párt
ma képtelen lenne egyedül bekerülni a parlamentbe. Ha jóslásba
akarunk bocsátkozni, alighanem
a Jobbik esetében van a legkön�nyebb dolgunk. A baloldali pártok
szempontjából immár elhanyagolható szavazatpiaci értékkel bíró,
ideológiailag mindig is kívülállónak számító, a minapi nemierőszak-botrány után pedig erkölcsileg
is vállalhatatlan pártot a szövetségesek nagy valószínűséggel még a
2024-es önkormányzati választás
előtt kipenderítik az összefogásból,
ha nem is látványosan, de infor-

„

A balliberális választók
53%-a egyéb –
nem létező –
pártra adná a voksát
mélyesen is elénekelheti a When
I’m sixty-four-t, miközben az idős
szavazótábor folyamatos biológiai eróziójával is számolnia kell. A
Demokratikus Koalíció jelenlegi
öt százaléka tehát sokkal inkább
nevezhető optimista jövőképnek,
mint átmeneti visszaesésnek.
Ezzel szemben az előválasztás
utolsó helyezettje, a Momentum
feltámadni látszik. Ebben valószínűleg az új pártelnök, Donáth
Anna gesztusa is szerepet játszik,
aki az április 3-i eredményvárón
egyedül állta a sarat a színpadon,
miközben a többi pártvezér gyakorlatilag elmenekült a helyszínről. Persze a törpék küzdelmét
csak a megfelelő magaslatról érdemes kiértékelni: egy minapi – a politikusok személyes népszerűségére vonatkozó, szintén a Nézőpont

málisan mindenképp. A Vona Gáborék által a „dupla vagy semmi”
jegyében kidolgozott kormányra
kerülési mesterterv – miszerint a
Jobbik, legyen bármilyen erős, csak
a baloldallal összefogva, vagyis jelentős arc- és népszerűségvesztés
árán kerülhet hatalomra – megbukott, a hazárdjátékra pedig, annak
rendje és módja szerint, maga a párt
is ráment.
Végül, de nem utolsósorban
említsük meg a kommunista
utódpártot, az MSZP-t (bár nem
hivatalosan a DK-t is annak tekinthetjük), amely mostanában
látszik elérni arra a pontra, ahol
1990-ben lett volna a helye. A
szocialisták 1%-a egyfajta elégtétel lehet azoknak, akik sohasem tudták megemészteni, hogy a
kommunizmus eltörlése az állam-

párt betiltása nélkül ment végbe,
s még kevésbé azt, hogy Rákosi
és Kádár utódpártja három ízben is szabad választáson került
újra hatalomra. Mivel a vörösből
időközben teljesen szürkébe váltott MSZP léte már senkit sem
zavar a baloldalon, a szövetséges
pártok akár még több cikluson
át is lélegeztetőgépen tarthatják
a posztkommunista asztaltársaságot – belpolitikai szempontból
érdektelen, morális szempontból
azonban aggasztó módon.

Visszatér a
centrális erőtér?
Amíg a Jobbik a radikális vonalat képviselte, a Fidesz jobbközép
pozíciója magától értetődő volt
a külső szemlélők számára, ami
megfelelő kommunikációs lehetőségeket biztosított a kormánynak a szélsőségességre vonatkozó
külföldi rágalmak esetén. Ez volt
a centrális erőtér időszaka, amikor a Fidesz kényelmes pozícióból kormányozhatott a két szélső
póluson elhelyezkedő, megosztott
ellenzéki pártok közötti térben.
Bár az utóbbi években a kormánypárti sajtó – nyilván azért,
hogy legalább a látszat szintjén
visszahozza ezt a kedvező felállást – előszeretettel porolta le a
Jobbik operettnáci múltjára utaló
régi aktákat (többnyire évekkel
ezelőtti Facebook-bejegyezések
vagy kompromittáló fotók formájában), a korábban naponta
fasisztázó balliberális pártok a
választási siker érdekében ezúttal
lenyelték a békát. A Jobbik balratolódásával keletkezett űrt előbbutóbb be kellett töltenie valakinek,
hiszen a jobbközép, kereszténydemokrata politika nem elégítheti ki
maradéktalanul a radikális jobboldali igényeket, akkor sem, ha a
kormány véleménye egyes kérdésekben (LMBTQ, családpolitika,
migráció) lényegesen eltér az európai jobboldali fősodorétól.
Április 3-án aztán kiderült,
hogy a Mi Hazánk tölti majd
be ezt az űrt. A helyzet azonban már nem ugyanaz, mint a
régi Jobbik idején, ugyanis a Mi

Az itt megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.

Hazánk
Hazánk végül nem a markáns jobboldali megnyilvánulások okán, hanem a járványügyi lezárások és az
oltatlanokra vonatkozó jogszabályok
miatti elégedetlenség farvizén került
be a parlamentbe. A Toroczkai-párt
így sajátosan ellentmondásos helyzetbe került. Egyrészt klasszikus
szélsőjobboldali pártként indultak:
alapítóik a Jobbik radikális szárnyából érkeztek, vezetőjük a 2006-os
tévéostrom irányítójaként vált ismertté, továbbá olyan „civil” szervezetek támogatását élvezik, mint az
igazi nehézfiúkból álló Betyársereg.
Másrészt viszont a járványügyi intézkedések ellen klasszikus liberális
érvekkel tiltakoztak, aminek eredményeként olyan személyiségekkel
kerültek egy platformra – ha nem
is szövetségesként, de a párbeszéd
szintjén mindenképp –, mint Schiffer
András. Nem kizárt, hogy a választás napjára a Mi Hazánk szavazótábora már lényegesen heterogénebbé
vált, mint ahogy azt egy radikális
jobboldali párt esetében elvárhatjuk.
A betyársereges miliőn túli szavazatmerítés, valamint az a kivételes lehetőség, hogy felelős, komoly ellenzéki
erőként jeleníthetik meg magukat a hőzöngő, kapkodó, felforgató baloldali pártokhoz képest, máris árnyaltabb stílusra
kényszerítette a Mi Hazánkat, elindítva
őket a parlamenti domesztikáció útján.
Ráadásul – közismert politikai előéletüknek köszönhetően – nem szorulnak
rá a kompenzáló gesztusokra, mint azok
jobbikosok, akik korábban szélsőséges,
aránytévesztő tettekkel próbálták bizonygatni a hovatartozásukat.
Arra a kérdésre tehát, hogy vis�szatér-e a Fidesz számára a centrális
erőtér korszaka, valószínűleg igennel
kell felelnünk – de hogy ez miként
történik majd, arra még nem adható
pontos válasz. Jelen pillanatban úgy
tűnik, hogy az 1998–2002 közötti
helyzet ismétlődik meg, amikor a balliberális ellenzék a kérlelhetetlen, a
jobboldali MIÉP pedig a konstruktív
ellenzék szerepét játszotta. Amennyiben viszont a kormány a stratégiai
kérdésekben, illetve az esetleges válsághelyzetekben szilárdan a nemzeti
érdekeknek és keresztény értékeknek
megfelelő politikát folytat, a Mi Hazánk jelenlétének a szükségessége
is megkérdőjeleződhet, ami viszont
már tényleg radikalizálhatja a jelenleg polgáribb arculatát kereső pártot
– miközben a balliberális pártok parlamenten belüli és kívüli ámokfutása valószínűleg így is, úgy is tovább
folytatódik.
A témára – pezsgő helyett – egy kávé
mellett térünk majd vissza a jövőben.
Kovács Erik

MKDSZ

2022. május-június

15

2022. június 4. Iskolás szurkolók az Anglia elleni, 1-0-s magyar
győzelemmel zárult Nemzetek Ligája-labdarúgó-mérkőzésen a Puskás
Arénában. Szép volt, fiúk! (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)

Még egyszer a „fütyülő”
gyerekekről…
Először is: Magyarország legyőzte Angliát!!! 60
év után először, egy sorozatban 22 meccs óta veretlen sztárcsapatot! E tény mellett eléggé eltörpül, hogy az angolok a rasszizmus ellen térdeltek, a magyar gyerekek pedig kifütyülték – az
ellenfelet vagy a konkrét gesztust. (Az ilyesmi
egyébként egy focimeccsen elég gyakori, ha
nem is túl elegáns.)
Másodszor: ez a fajta térdelés egyértelműen politikai gesztus. Egy konkrét eseményhez
(George Floyd valóban tragikus és szörnyű halála), egy szélsőbaloldali politikai mozgalomhoz
(Black Lives Matter) kötődik. A számos alkalommal pusztító erőszakba torkolló tüntetéseknek nagy szerepe volt az amerikai demokrata
párt választási győzelmében, valamint a „cancel culture” térnyerésében. Ennek jegyében a
hagyományos euroatlanti „fehér” kultúrát éri
– mondjuk ki – rasszista alapú üldöztetés, amit
sokszor csak egy hajszál választ el a nyílt erőszaktól (állásvesztés, cenzúra, szobrok ledöntése, „karenezés” stb.) Nem tudom megítélni,
hogy Amerikában vagy Nyugat-Európában kinek van igaza, nem élek ott. Az viszont biztos,
hogy a focimeccsek előtti térdelés életben tartja
ezt a feszültséget, hiszen a világ legnézettebb
sportágáról van szó. Nyilván ez is a célja, ebben
az értelemben állítom, hogy politikai gesztus.
Harmadszor: a magyar gyerekek tisztában
vannak ezzel? Részleteiben valószínűleg nem.
De valamit azért éreznek belőle, és a gyerekszáj

őszinte. Nyilván a szüleik, a felnőttek véleménye, és persze a hazai politikai klíma is nagy
hatással van rájuk. Ahogy az angol gyerekekre
is az ottani.
Konklúzió? Kicsit fel lett fújva ez az ügy (és
persze nem a jobboldal fújta fel), de ha már
így van, hát álljunk bele. A személyes véleményem az, hogy ha a nyugati országok (az ottani baloldal) a saját vonatkozásukban valóban
történelmi problémának érzik a rasszizmust,
és ezért térdelni akarnak – hát szívük joga. Én
nem fütyülném ki őket ezért. Ők viszont tartsák
tiszteletben azt, hogy mi, magyarok (az itteni
jobboldal) ezt nem így gondoljuk, ezért nem
akarunk térdelgetni. Nekünk elég annyi, hogy
az UEFA alapszabályában eleve benne van az
antirasszizmus, és ezt tiszteletben tartjuk (a magyar klubcsapatokban is számos külföldi, köztük több fekete bőrű játékos is szerepel – a csapataik és a szurkolók befogadták őket, miként a
magyar válogatott színesbőrű játékosát is). Emiatt ne rasszistázzanak le minket, ne tiltsák ki a
szurkolóinkat a nemzetközi mérkőzésekről. Mi
ez, ha nem politikai nyomás?
A lényeg pedig továbbra is az: Magyarország
legyőzte Angliát!!! 60 év után először, egy sorozatban 22 meccs óta veretlen sztárcsapatot. Szép
volt, fiúk! Csak így tovább! A gyerekeknek pedig köszönjük, hogy lelkes szurkolásukkal győzelemhez segítették a nemzeti csapatot!
Hojdák Gergely
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Hazánk

Mi lenne, ha nem rúgnánk
magunknak kapufát?
Az utóbbi napokban nagy port
vert fel az angol-magyar futballmeccs. Nemcsak a magyar győzelem miatt, hanem mert gyerekek
előtt zajlott a mérkőzés. Mint
tudvalevő, ez nem valamiféle
gyermekjóléti kezdeményezés,
hanem szimpla büntetés volt,
ugyanis a korábbi mérkőzéseken
a magyar szurkolók vaskos ellenérzésüket fejezték ki az immár
igencsak elterjedt mérkőzéskezdő
térdeplés ellen. A nemzetközi futballszövetség a rasszizmus elleni
küzdelem hevében úgy gondolta,
hogy példát statuál, és bebizonyosodik: a gyermeki tisztaság
erősebb az előítéleteknél, így
csak kiskorúakat engedtek a lelátókra. A végeredmény zavarba
ejtően sikeredett: nem csupán a
legendás angol ellenfél felett aratott győzelem, hanem a gyerekek
reakciója miatt is. Persze ahány
forrás, annyi híradás, de a sajtóban elterjedt a hír, hogy a magyar szurkolótábor – zsenge kora
dacára – kihujjogta a térdeplő
angolokat. Ezen persze lehetett
sopánkodni azoknak, akiknek
sopánkodhatnékjuk volt, és lehetett büszkélkedni azoknak, akiknek pedig büszkélkedhetnékjük
támadt. Egy ismerősöm kisfia
jelen volt a stadionban: az édesanya szerint a gyereknek fogalma
sem volt, miért térdelnek az angolok, utólag ütött szöget a fejében,
s kérdezte meg a szüleitől. Mások
a helyszínen felvett videókat osztották meg a neten, ahol sercegésen és tesiórai zsibongáson kívül
nem lehetett hallani semmi egyebet, pláne nem felbőszült kiskorú
focihuligánokat.
Pedagógusként hajlamos vagyok azt hinni, hogy az esetet
igencsak felfújta a média, és nagy
hiba, sőt szakmaiatlanság ideológiai harcot kerekíteni egy kupac
gyerek füttyögéséből. Hiszen tudjuk, hogy elég egyetlen kisujjunkat meggörbíteni, és egymás hegyén-hátán gurulnak a nevetéstől

a felajzott fiatalok – naná, hogy
egy focimeccsen egymásra licitálva fujjolnak az ellenfélre, akár
térdelnek, akár szögletet rúgnak
amazok. Hogy eleve rasszisták
lennének a gyermekeink? Hogy
felbujtották volna őket a szüleik
és az edzőik?! Na de kérem! Ez
puszta feltételezés, és nem mellesleg: előítélet. Előítélet, mely
ellen a térdepléssel a futballszcenárió küzdeni kívánna. Ha valaki vette volna a fáradságot, és
utánakérdez a jelenlevő gyerekek
között, sokéves tanári tapasztalatom alapján bizton állíthatom,
hogy elenyésző százalékuk tudta volna egyáltalán, miről is van
szó. Füttyögni és hujjogni egy
sportmérkőzésen
mindezidáig

volt, azt igenis látni kell.
Itt van például a rasszizmus: zavarba ejtő gesztus éppen térdepléssel emlékezni a faji diszkrimináció áldozatairól. Az egyperces néma főhajtás és a térdhajtás
gesztusa eltérő szimbolikát hordoz ugyanis. A néma főhajtás a
megemlékezés jele, a térdeplés
azonban az alárendeltség elismerése. Vajon azzal vet véget a világ az előítéletességnek, ha soha
véget nem érő agresszor-áldozat
játszmákba bonyolódik? És vajon a történelem véres vétkeit az
utókor önostorozása jóváteheti?
Tényleg: a pozitív diszkrimináció
nem diszkriminál? Dehogynem.
Akik korábban az áldozatai voltak a történelemnek, nem lesznek

„

Amikor a mérkőzések
elején térdre hullanak a
játékosok, nem az áldozatok
előtt tisztelegnek, hanem a
mindenható ideológiának
hódolnak.
nem volt tabu, hiszen a szurkolás
aktusa eleve nem a magaskultúrát
képviseli – itt mindig is a felfokozott érzelmeké volt a főszerep. És
most hirtelen van egy perc, amikor a felfűtött indulatokból vissza
kell venni, és térdre borulva el
kell csendesedni a rasszizmus áldozatai előtt – szép gesztus, de…
nos, pedagógus legyen a talpán,
aki egy ilyen helyzetben csendet,
rendet és fegyelmet tud parancsolni egy szilaj és izgatott gyerekseregnek. Nem egy osztálynyinak. Egy stadionnyinak…
ahol valaki elkezd füttyögni –
tudva vagy tudatlanul, de elindítva a lavinát a lelátókon. Egy szó,
mint száz: eleve elhibázott koncepcióra eleve elhibázott reakciók
születnek, s nem kell belelátni a
dologba többet, mint ami valójában benne lehetett. De ami benne

mindenható urakká, csak mert
átírjuk napjaink narratíváját. És
hiba, sőt álszent dolog azt képzelni, hogy talmi hajbókolással elérkezünk egy szép, új világba. Ám
aki ezt a narratívát megkérdőjelezi, társadalmi öngyilkosságot
követ el: a közösségi oldalakon
éppen úgy beleáll az utca jól értesült, Netflixen művelt embere,
akárcsak a hivatalos ideológiagyárosok. Vajon ez mennyiben
empatikusabb, elfogadóbb, toleránsabb és haladóbb kánon, mint
a sokat kárhoztatott inkvizíció
volt? Talán annyiban, hogy nem
fizikailag, hanem morálisan lehetetlenítik el azt, akire egyszer
rásütik a rasszista, homo- és/vagy
genderfób jelzőt, s a sor tetszés
szerint folytatható.
Nem mintha ne lenne előítélet. Nem mintha ne lenne meg-

különböztetés vagy rasszizmus.
De a füttyögő futballhuligánok
csak a kisülési pontjai annak az
égbekiáltó társadalmi igazságtalanságnak, melyet a jóléti nyugat
a fogyasztói kultúrával megvalósított. A futballhuligánok barbár
szókimondása csupán rávilágít
arra, amit nem hajlandó elismerni korunk felvilágosultnak
hazudott embere. Az az ember,
aki tele szájjal fröcsögi kommentjeiben a ’woke’ – azaz ’felébredt’ ideológiát, de valahogy
arról megfeledkezik, hogy míg
ő megoszt a közösségi oldalon
egyetlen hozzászólást, addig Afrikában egy ember éhen hal. Miközben a felvilágosult ember, aki
megszerzi a másoddiplomáját,
a saját pezsgőfürdőjében nyomkodva a mobiltelefonját, az ukrajnás profilfilter alatt jól odamond
egyet az oroszoknak és kidobja
a Dosztojevszkij-köteteket. Mert
van, hogy általánosítani mégis ér.
Hogy mi alapján, azt elég nehéz
lenne megmondani, ezért inkább
korunk felvilágosult woke-ja nem
is gondol bele, így észre sem veszi, hogy ugyanolyan sablonos
és bizony gyakran kirekesztő a
gondolkodása, mint amit amúgy
mélyen elítél. S miközben a
szentnek hirdetett ügyek érdekében eszmei harcokat vív, bele
sem gondol, hogy kényelmes kis
élete a Harmadik Világ áldozatai
árán valósulhatott meg. A romantikus lánykérés gyémántgyűrűjéhez csonkolt afrikai gyerekek
vére tapad, a bódító parfümök
többségét állatok kínszenvedései
árán nyerik, s hogy milyen körülmények között gyártják a ruhákat, melyekből sosincs elegendő,
mégis túl sok van a gardróbokban
– nos, ezt kár firtatni. Mert ha
firtatnánk, rájönnénk: jóléti luxusainkat – melyeket persze természetesnek tartunk, mondván:
megdolgoztunk értük –, valójában a Föld kizsákmányolása árán
szereztük. Emberek milliói fölött
basáskodunk gőgösen és vakon,
ha valódi empátiának hisszük
napjaink felszínes toleranciakultuszát. Mert sokkal könnyebb ész
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nélkül letérdelni egy focimeccs
elején, semmint valódi segítséget nyújtani az afrikai éhezőknek, azoknak, akik még a „fekete
kontinens” őslakóiként törzsi
háborúk, pusztító járványok, elmaradott oktatási lehetőségek
közepette élnek. Sokmillióan.
De gondolhatunk Dél-Amerikára, ahol a lakosság életében nyilván nem az a legfájóbb, hogy a
maják és aztékok leszármazottait
még mindig indiánoknak nevezi az angol nyelv, s vele együtt
az egész Óvilág, hanem hogy a
drogkartellek, a favellák, a fegyveres önbíráskodások földjén élnek. És nem beszéltünk Indiáról,
Közel-Keletről… egyszóval a
Föld mostoha vidékeiről, akiket
hovatovább kizsákmányol a fogyasztói társadalom, miközben
krokodilkönnyeket hullat értük,
s aki nem így tesz, azt gyorsan megbélyegzik. Mert erre az
álszent kettősségre nem semmiképpen nem derülhet fény. Így
történik az, hogy amikor a mérkőzések elején térdre hullanak
a játékosok, nem az áldozatok
előtt tisztelegnek, hanem a mindenható ideológiának hódolnak,
melyet az igazságtalanságok elpalástolására gyártott magának a
jóléti világ.
Keresztényként
különösen
visszaás érzés ez: hiszen csak
Isten előtt borulunk térdre. Jézus az utolsó vacsorán ugyan
letérdelt az apostolok előtt, ám
nem talmi alázatoskodából, hanem valódi szolgálatra tanítva
őket: megmosta a lábukat. A
térdelés önmagában: üres és
kimódolt gesztus. A valódi erő
ugyanis abban a szolgálatban
rejlik, melyet figyelmünkkel,
odafordulásunkkal, vagy éppen
nemet mondásunkkal tudunk
megtenni. Ha nem hagyjuk,
hogy bedaráljanak a tömegtermelés gépezetei; ha odafigyelünk az ökológiai lábnyomunkra; ha vesszük a fáradságot és
fair trade termékeket vásárolunk, és még megannyi aprósággal nemet mondunk a hamis
és álszent világmegváltó szólamokra – akkor a térdhajtásunkkal a szenvedő világban
jelen levő Keresztre Feszítettet
ismerjük el egyetlen urunknak,
nem pedig a szépen csengő,
mégis falsul működő ideológiákat. Mi lenne, ha így lenne? Bejutnánk a valódi emberségesség
ligájába.
Vukovári Panna
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Globáliskodók,
rasszistázók,
monarchisták és egyéb
okosak
Megbocsáthatatlan bűn volt a nyugati hatalmak
részéről, hogy a második világháborúban győzelemre segített Szovjetuniónak odaajándékozták
Közép-Európát, és benne hazánkat. Nem először
tettek persze ilyesmit, mert a nyugatiak mindig
is úgy tekintettek a világra, mint birtokukra, ahol
kedvük szerint húzogathatnak országhatárokat,
népeket bélyegezhetnek meg vagy telepíthetnek
ide-oda, vagy társadalmi-politikai rendszereket
erőltethetnek rá másokra. Mégis, a szovjet megszállásnak volt egy olyan haszna, hogy késve érkezett meg hozzánk az a jólétbe belefáradt, kiüresedett világkép, ami jelenleg a nyugati kultúra és
civilizáció önfelszámolásán dolgozik, s amelyik
próbál magával rántani minket is.
A rengeteg méltatlan és igazságtalan támadásnak köszönhetően az erőszakos, minket ellenségnek tekintő gyarmatosító törekvésekkel szemben
kialakult egyfajta nemzeti összetartozás, ami nem
pusztán a negyedik kétharmados parlamenti győzelemben, hanem a mindennapok szintjén is egyre
inkább megnyilvánul.
Kár, hogy még mindig vannak a határainkon belül, az ideiglenesen hazánkban állomásozó ideológusok, politikusok között nem kevesen, akik nem
hajlandók ennek a közösségnek a lelkét és indulatait, szándékait és vágyait megérteni, és folyamatosan bombáznak bennünket rosszindulatú állásfoglalásaikkal.
Még abban sem sikerül konszenzust teremteni
velük, hogy egy futballmérkőzés kiskorú szurkolóit legalább ne rasszistázzák le (ráadásul köztük lehetnek az ő gyerekeik, rokonaik, a tanítványaik is)
vagy legalább az ország szétdarabolásának gyásznapján ne mondjanak olyan hülyeségeket, hogy
Szlovákiában és Romániában jobb dolguk van az
elcsatolt magyaroknak, mintha maradtak volna
Hungáriában (copyright by Niedermüller Péter).
Mint cseppben a tenger mutatja meg N. Kósa Judit cikke a Népszavában, mennyire más világban, a
magyar valóságtól elrugaszkodottan élnek a baloldal szimpatizánsai. A számunkra értelmezhetetlen
gesztust, a saját lelkiismeretükkel való viaskodást a
letérdepeléssel ránk tukmáló angol focisták kifütyülését ürügyül használva a szerző elhenceg vele, hogy
tízévesen ő szovjet pionír nyakkendőt kért a Moszkvába induló anyukájától. (Rövid Google-kereséssel
kiderül, hogy ez az anyuka Kósáné Kovács Magda,
maga a legsötétebb kádárizmus, aki még az ezredforduló parlamentjében is jelen lehetett, és azzal a
kijelentésével vétette észre magát, hogy „erkölcsi
alapon nem lehet törvényeket hozni”). Ezek a mai

gyerekek viszont Orbánisztánban a „kihaénnem
magyarkodás”-t tanulták meg.
Túl azon, hogy a nyelv ellen elkövetett erőszak
bűntettéért mindenkit kalodába kellene zárni, aki
le bír írni egy olyan szót, hogy „magyarkodás”,
tisztelettel jelzem, hogy igen, ráérzett, ez a mi
hitünk. A nemzeti közösséghez tartozás felemelő
boldogsága, amiben egyszerre van jelen a történelmünk, hagyományaink, anyanyelvünk, kultúránk,
szokásaink, genetikánk, múltunk, jelenünk és jövőnk. És aki ezek iránt teljesen érzéketlen, az ne
akarjon számunkra újságot írni, kerületet vezetni
vagy irodalmat tanítani.
Arra pedig, hogy miként képesek a kettős mércét, a hazánk elleni mérhetetlen gyűlöletet a külföld iránti imádattal ötvözni, álljon itt egy másik
példa. Sebes György az angol királynő jubileumi
ünnepségét mint valami grandiózus példát állítja
elénk, amiből igazán tanulhatnánk. Érdekes, hogy
azok, akik már azon kiakadnak, ha a magyar miniszterelnökért misét mondathatnak, vagy ha százezres tömeg skandálja a nevét, most elalélnak, ha
egy tényleges hatalom nélküli, jelentéktelen öregasszonyt napokig ünnepel egy valamikori világbirodalom saját dicsőségének komikus roncsain.
Azok, akik minden alkalommal fájdalmasan vonítanak, ha valaki felveti a közel ezer esztendeig
létező királyság visszaállítását idehaza, leborulnak
a kiüresedett brit monarchia öntömjénezése előtt.
De a legviccesebb mondata a szerzőnek kétség
kívül az volt, amikor egy senki által soha meg nem
választott, posztját hetven (!) éve betöltő államfő
kapcsán a „demokrácia” szót dörgöli az orrunk alá.
Nekünk, akik négyévente újra és újra elsöprő többséggel megerősítjük „diktátorunkat”.
Az osztrák közszolgálati csatorna egyik munkatársa félreérthető (igazából félreérthetetlen) bejegyzéséből, amelyben a magyar miniszterelnök
halálát kívánta, nagy botrány kerekedett, az újságírót ki is rúgták a munkahelyéről. Szerintem kár
volt. Hagyni kell őket, hadd beszéljenek, hadd írjon
N. Kósa és Sebes, lássuk azt a mérhetetlen zagyva
gyűlöletet, amit éreznek, mert így a mi immunrendszerünket is karban tartják.
Ungváry Zsolt (Vasárnap.hu)

Az itt megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
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A kadétok a honvédelem letéteményesei
A Honvédelmi Sportszövetséget azért hozta létre az Országgyűlés, hogy a hazaszeretetet, a legalapvetőbb honvédelmi ismereteket és képességeket a gyermekek a sporton keresztül sajátítsák
el – mondta a Magyar Hírlapnak Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke május utolsó hétvégéjén Bánkon.

A Honvéd Kadét-kupa évadzáró versenyét követően a politikus
hangsúlyozta: olyan nívós sportesemények megvalósításában van
kitüntetett szerepe a szövetségnek,
mint a Honvéd Kadét Akadályfutó-verseny.

„A honvédelmi miniszterségem
idején elindított Honvéd Kadét
Program célja, hogy a tanulóknak olyan tudás és kompetenciák
megszerzésére nyújtson lehetőséget, amelyek által a modern kor
veszélyeivel, próbatételeivel szem-

ben is sikeresen tudnak
helytállni
annak érdekében, hogy
az
ország
védelme,
biz tonsága
még inkább
szavatolható
legyen” – fogalmazott a
sportvezető.
Simicskó István a közeljövő
egyik kiemelt feladatának nevezte a Honvédelmi Sportközpontok
hálózatának létrehozását, hogy a
legtöbb járásban elérhető legyen
egy küzdősportokra, sportlövészetre, honvédelmi és technikai sportokra specializált közösségi tér.
„A világ hosszú évekig stabil
biztonsági rendje megingott, a világgazdaság átalakulóban van, a
környezeti hatások is kezdenek egy-

re inkább kiszámíthatatlanok lenni.
Ebben a bizonytalan helyzetben a
mi feladatunk, hogy legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a felnövekvő nemzedékek jövőjét, és a magyar
fiatalok következő generációit felkészítsük az előttük álló kihívásokra,
hogy felelős állampolgárként, tenni
akaró hazafiként a megfelelő kompetenciákkal felvértezve, optimistán
tekinthessenek az jövőbe” – fogalmazott Simicskó István.

Új tornaudvarral gazdagodott a
nyírbátori római katolikus iskola
Átadták a Báthory István Katolikus Általános
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 170
millió forintból épült új sportudvarát május
20-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Nyírbátorban.

Palánki Ferenc
püspök labdába rúg
az új sportudvar
átadási ünnepségén.
Háttérben Soltész
Miklós államtitkár
és Simon Miklós,
a térség fideszes
országgyűlési
képviselője

A sportnappal egybekötött eseményen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára, a KDNP alelnöke
a jelenlévő tanulókhoz szólva
úgy fogalmazott: mindazt, amit
a gyerekek, illetve általuk az
egész társadalom megkaphat az
egyházi iskolákban, azt életük
valamelyik pillanatában feladatként is megkapják. Ebben az értelemben szinte mindegy, hogy
ki mennyire jó és szorgalmas
tanuló, életük során elő fog jönni

az a sok-sok tanítás, a közösségi
együttlét, amely csak az iskolában szerezhető meg – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve,
ez a tudás egyben felhatalmazza
majd a gyerekeket arra is, hogy
egyfajta „követek” legyenek a
kereszténységben, a békesség
megteremtésében és a szeretet
továbbadásában.
Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője
emlékeztetett, a 33 települést
magában foglaló választókerületben nemrég épült ki teljesen a
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Simicskó István az Öttusa Szövetség élén
Simicskó Istvánt választotta meg
elnöknek május 16-án a Magyar
Öttusa Szövetség (MÖSZ) tisztújító közgyűlése. Elődje, Bretz Gyula,
aki 2016 decembere óta irányította a hazai szövetséget, a legutóbbi
elnökségi ülésen egészségi okok
miatt lemondott. Helyére egyedüli
jelölt volt az eddig a MÖSZ-ben alelnökként tevékenykedő Simicskó
István, akit a közgyűlés egyhangúlag választott meg. A 71 voksolásra
jogosult tag közül 59 volt jelen, és
59 támogató szavazat érkezett az új
elnökre. Megbízatása az olimpiai
ciklus végéig szól.
Simicskó István az MTI-nek
nyilatkozva arról beszélt, hogy nagyon nehéz helyzetbe került a nagy
hagyományokkal és sikerekkel rendelkező öttusa, mivel a megszokott,
tradicionális versenyszámok átalakulnak, és ha nem tud megújulni a
sportág, a párizsi olimpia után már
nem lesz rendezett a helyzete. Emlékeztetett rá, hogy a változásban
nézettségi követelményeknek, televíziós elvárásoknak és valamiféle
költséghatékonyságnak is szerepet
kell játszania. „Ilyenkor az ember,
ha tud, szívesen segít” – mondta a
tizenkét intézményből álló
egyházi oktatási-nevelési
és szociális rendszer.
„A legütőképesebb és
legjobb intézményeket az
egyházak működtetik” –
fogalmazott Simon Miklós, megjegyezve, ennek
az intézményrendszernek
a kialakítására az elmúlt tizenkét évben nyolcmilliárd
forintot fordítottak a felekezetek és a kormány.
Rácz Tiborné intézményvezető az MTI-nek elmondta, a 170 millió forint
értékű fejlesztés keretében
az 535 diákot oktató és 74
óvodást nevelő többcélú
intézményben alakítottak
ki egy teljesen felszerelt
sportudvart és egy kültéri
sportpályát. A beruházást a
fenntartó Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye finanszírozta.
Az ünnepségen hálaadó szentmisét celebrált
Palánki Ferenc megyéspüspök, majd megáldotta
és megszentelte az elkészült fejlesztést.

Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, aki a tisztújítást megelőző rendes közgyűlésen
megköszönte a küldöttség tagjainak a megtisztelő jelölést.
Kiemelte: az elnöknek és az elnökségnek az a dolga, hogy megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy
a sportolók minél kulturáltabb és
jobb körülmények között tudjanak
készülni a versenyekre, illetve a
klubok minél színvonalasabban
működjenek.
Hozzátette: a cél az, hogy „az öttusasport eredményességét tartsuk
meg vagy erősítsük, függetlenül
attól, hogy átalakul”.
A közgyűlésen Darwint idézte,
aki azt mondta, nem a legerősebbek, nem a legokosabbak élik túl a
változásokat, hanem azok, akik fogékonyak ezekre és alkalmazkodni
tudnak. „Én azt mondtam, a magyar
öttusa annyira erős, olyan nagy múltú, hogy törekedjünk alakítani is ezt
a változást” – hangsúlyozta.
Úgy vélte, hogy a tervek alapján
erősödni fog a sportág katonai jellege, és jelezte, bízik benne, hogy
volt honvédelmi miniszterként, a

Soltész Miklós államtitkár
(KDNP) futballozik az iskola
diákjaival a pályaavatón
(Fotók: MTI / Balázs Attila)

Honvédelmi Sportszövetség elnökeként is tudja majd segíteni a
sportág erősödését és fejlődését.
Beszélt arról is, hogy korábbi
versenyeken többször találkozott
Klaus Schormann-nal, a nemzetközi szövetség elnökével, több megbeszélést folytatott vele, legutóbb, a
budapesti világkupa alkalmával az
alelnök, Juan Antonio Samaranch
is itt volt, és az egyeztetések alapján
úgy véli, jó a viszony.
„Ha meg akarjuk menteni az öttusát, nagy kérdés, hogy meddig
lehet elmenni változtatások terén.
A nemzetközi öttusaszövetségben
hatalmas többséggel a lovaglással

szemben léptek fel. Ha már
átalakulás van, ez a döntés
született a nemzetközi világban, nekünk meg kell próbálnunk részben alkalmazkodni, de részben alakítani
is a folyamatokat. Szakmailag szóljunk hozzá, érvényesítsük a magyar szempontokat a lehetőségekhez
mérten” – mondta.
A megüresedett alelnöki
pozícióba az elnökségből
Vidoven Árpád került, az ő
helyére pedig Beke Zsuzsát,
a Richter Gedeon kormányzati
kapcsolatok- és pr-vezetőjét választották az elnökségbe.
A 82 éves Bretz Gyula versenyzőként, klubvezetőként, nemzetközi és magyar szövetségi pozícióiban
hatvanhat éven át tevékenykedett a
sportágban. A közgyűlés határozatlan időre tiszteletbeli elnöknek
kérte fel, amit ő elfogadott, majd a
küldöttek meg is szavazták.
A részleges tisztújítás előtt a
MÖSZ az évi rendes közgyűlését
is megtartotta, melyen a küldöttek elfogadták a beszámolókat,
jelentéseket.
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A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK LAPJA ● ALAPÍTVA 1945-BEN ● 2022. MÁJUS-JÚNIUS

Az angol–magyar 0-4,
kereszténydemokrata
szemmel…
Történelmi sikert ért el a magyar labdarúgó-válogatott Anglia ellen a Nemzetek
Ligája-küzdelmekben. Másfél hét leforgása alatt – kapott gól nélkül – egymás
után kétszer győzte le az angol válogatottat, június 14-én ráadásul a szigetországban 4-0-ra, amihez fogható vereséget hazai pályán 1928 óta nem szenvedtek el a
„háromoroszlánosok”.
A Kereszténydemokrata Néppárt politikusai a diadalt követően a közösségi médiában is hangot adtak örömüknek, ebből válogattunk.
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