Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja

2009. november

Kormányzásra készen

Házelnöki búcsú
Csépe Bélától
„A Magyar Köztársaság Országgyûlése megrendülten
fogadja a hírt, hogy november 27-én, életének 79. évében elhunyt egykori képviselõtársunk, Csépe Béla.”
2. oldal

Ülésezett a KDNP Országos Választmánya
Jó hangulatban, eredményes évet záró ülést tartott az Országos Választmány
november 28-á
án a Duna Melléki Református Egyházkerület Ráday utcai épületében. A vendéglátó fõtiszteletû Bogárdi Szabó István püspök vezetésével elmélkedés nyitotta meg a napot, azután politikai helyzetértékelés és az alapszabály módosítása jelentette a programot. Szokás szerint ünnepelt is a választmány: három díjazottnak nyújtották át a Barankovics-eemlékérmet.

Nyugalmas szombat délelõtt, csendes esõben érkeztek meg az Országos Választmány tagjai a református hittudományi
akadémia Ráday utcai épületébe. A díszterem nem is bizonyult elég tágasnak, még
a karzaton is ültek. A résztvevõk láttán
csattanós választ kaphatott mindenki, aki
a magyar kereszténydemokráciát öregurak
passziójának képzeli. Az ülésen szép
számmal jelentek meg a kereszténydemokrácia jövõjének zálogát jelentõ ifjú kereszténydemokraták, többségükben egyetemisták, pályakezdõk, és volt néhány középiskolás is.
Az Országos Választmányt a Duna
Melléki Református Egyházkerület püs-

pöke, Bogárdi Szabó István köszöntötte.
Elmélkedésében a 46. zsoltárt idézte:
„Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a
föld.” A mai zajongásban nehéz meghallani Isten hangját, mutatott rá Szabó István, de aki a közösség ügyét elõ akarja
mozdítani, annak el kell jutnia arra, amit
a zsoltár így mond: „Csendesedjetek és
ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!”
Isten hatalmát nem lehet negligálni, aki
valóban jövõépítõ politikát keres, annak
el kell ismernie, hogy Õ a Seregek Ura, és
nincsen más várunk, amely valóban megvéd a bajban.
Továbbiak a 7., 8–9., és a 10. oldalon

A falurombolás
utolsó hónapjai
„Két dolog lehet biztató a
vidékiek számára. Az egyik
az, hogy ennek a kormánynak már csak hónapjai
vannak hátra, így a falurombolás utolsó hónapjait
éljük. A másik pedig az,
hogy ha a polgári kormány
elnyeri a választók bizalmát, akkor biztosak lehetnek abban, hogy valóban
megindul a vidéki Magyarország felzárkóztatása. A
polgári kormány a fejlesztésre szolgáló milliárdokat
nem fogja »nem létezõ
programokra« költeni, vagy
éppen »nagyon is létezõ érdekcsoportok bankszámláira« utalni.”
4. oldal

Az értékek irányába
kell elmozdítani
a társadalmat
„Az oktatás értékteremtõ és
kultúraközvetítõ ágazat, az ország talpra állítását az iskolában kell megkezdeni, és kiemelt hangsúlyt kell fektetni a
nevelésre.”
5. oldal

Házelnöki búcsú Csépe Bélától
A Magyar Köztársaság Országgyûlése megrendülten fogadja a hírt,
hogy november 27-één, életének
79. évében elhunyt egykori képviselõtársunk, Csépe Béla.
Csépe Béla 1931. február 11-én született Szolnokon. Polgári családból származott, édesapja tanárember volt, aki
közéleti szerepet is vállalt: 1947-49ben a Demokrata Néppárt országgyûlési képviselõje volt.
Csépe Béla 1949-ben érettségizett
Miskolcon. Ez az idõszak egybeesett a
magyarországi demokratikus berendezkedés szétverésével. Kereszténydemokrata édesapja állását vesztette, a fiatal Csépe Béla egyetemi továbbtanulásáról szó sem lehetett.
Különféle fizikai munkák és a Magyar
Néphadseregben letöltött kétéves munkaszolgálat után végül pénzügyi pályára
ment. Okleveles árszakértõként a Kisiparosok Országos Szövetségének fõosztályvezetõ-helyetteseként dolgozott. Gazdasági témájú cikkei a Kisiparos címû újságban jelentek meg. 1982-ben a Munka Érdemrend bronz fokozatával tüntették ki.
1991-ben Új Verecke útján címmel
verseskötetet publikált.
A rendszerváltozás hajnalán természetes módon elevenítette föl a családi
ház örökségét, a kereszténydemokrata

közéleti szerepvállalást. 1989. májusban
belépett a Kereszténydemokrata Néppártba. 1989. szeptembertõl 1990-ig a KDNP
Országos Intézõbizottságának a tagja. Az
1990-ben megválasztott új országgyûlésbe a KDNP országos listájáról került be.
Csépe Béla a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõcsoportjában folytatta közismerten fáradhatatlanul a munkát. Pénzügyi képzettsége révén a pénzügyekkel foglalkozó állandó és eseti bizottságokban,
továbbá albizottságokban is tevékenykedett.
Részt vett az Országgyûlés nemzetközi tevékenységében is. Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának,
magyar-cseh és magyar-román baráti

tagozatának a tagja, a magyar-ír tagozatnak pedig alelnöke volt. A KDNP
képviselõcsoportjában is töltött be
tisztségeket. Képviselõtársai 1992-ben
frakcióvezetõnek választották, az
1994-ben kezdõdött ciklusban pedig
frakcióvezetõ-helyettes volt.
A civil szféra újjáélesztésébõl, a civil
társadalom megszervezésébõl is kivette
részét. Tagja volt a karitatív célokat képviselõ Szent Lázár Lovagrendnek, továbbá
a Barankovics Alapítvány kuratóriumának és a Mikó Imre Körnek. Elnökként
szolgálta a Magyar Népfõiskolai Kamarát
és a Keresztény Vállalkozói Kamara alapítói is õt választották a szervezet élére.
Tiszteletbeli elnökévé választotta a Magyar Sportturisztikai Szövetség.
Az 1998–2002 közötti idõszakban
miniszterelnöki fõtanácsadóként segítette Orbán Viktor kormányát.
A sok évtizedes önzetlen, áldozatos
munkavégzés megrendítette Csépe Béla egészségét. Betegsége az utolsó
években megakadályozta abban, hogy
a személyét alapvetõen jellemzõ szorgalommal, lendülettel segíthesse a kereszténydemokráciát.
Csépe Béla emlékét mint a nemzetéhez, hazájához mindig hûséges, önfeláldozóan tevékeny, önzetlen politikus, országgyûlési képviselõ példáját
õrizzük meg szívünkben.

Jelenits István aranymisés
Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából Jelenits István advent elsõ vasárnapján mutatta be aranymiséjét a tabáni plébániatemplomban.
Jelenits István teológus, író, piarista szerzetes, tanár. Berettyóújfaluban született
1932. december 16-án. 1955-ben szerzett diplomát az ELTE BTK magyar szakán; 1959-ben a budapesti Hittudományi Akadémián fejezte be tanulmányait.
1955-ben lépett be a piarista rendbe.
1959-ben tett örökfogadalmat, majd
ugyanebben az évben Egerben pappá
szentelték. 1960-tól 1965-ig a kecskeméti, 1965 és 2003 között a budapesti
piarista gimnáziumban a hittan, illetve a
magyar nyelv és irodalom tanára. A
rendszerváltozás után a rendi hittudományi fõiskolán évtizedekig, majd a

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán a biblikus tárgyak tanára. 1985 és
1995 között a piarista rend magyarországi tartományfõnöke. 1996-tól esztétikát
tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1992-tõl évekig tanított a gödi, illetve 1994-tõl a váci piarista iskolákban,
majd a váci Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán is.
Számos hosszabb és rövidebb írása
jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius, Pilinszky János költészetérõl, irodalomról, nevelési kérdésekrõl és más
témákról, elsõsorban a Vigília és az Új
Ember hasábjain. Összegyûjtött mûveit
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az Új Ember Kiadó 1999 és 2001 között
öt kötetben jelentette meg.
Forrás: Magyar Kurír
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Igazságosabbá tenni a rendszert
A Magyar Katolikus Családegyesület A boldogabb családokért címû püspökkari körlevél megjelenésének tizedik évfordulója alkalmából rendezte
meg november 12–14-ee között a XVI. Családkongresszust. A rendezvény
elõtt néhány nappal Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a konferencia egyik elõadója a családpolitika idõszerû kérdéseirõl
nyilatkozott az Új Ember címû katolikus hetilapnak.
A jelenleg kormányzó politikai erõ intézkedéseinek hátterében nem látható a házasság és a család megerõsítésének szándéka, sõt olyan társadalomkép sincs,
amely az egészséges társadalmat szolgálná – hangsúlyozta Harrach Péter. „Talán
nem túlzok, ha azt mondom, hogy jelenleg nincs is családpolitika. Annak idején
a polgári, keresztény, nemzeti oldal által
vezetett kormány több lábon álló támogatási rendszert épített ki, mára ez egyelemû lett: megszüntették a gyermekek
utáni adókedvezményt, illetve a kiegészítõ családi pótlékot is, amely szándékunk
szerint a szegények támogatását célozta,
a családi pótlékot pedig megnövelték. Ezzel azt érték el, hogy sok esetben azok
válnak kedvezményezetté, akik nem
munkából, hanem a gyermekvállalás
után kapott támogatásból kívánják eltartani a családjukat; a gyermektámogatás
valójában az önfenntartásukat fedezi.
Durván fogalmazva a vendéglátóipari
egységek és a nyerõgépek tulajdonosai
gazdagodnak meg a támogatásokból. Ezzel nem azt mondom, hogy a családi pótlék minden esetben ilyen hatással van a
családokra, mégis sokszor a dolgozni
akaró, magukért is tenni akaró emberek
járnak rosszul” – jelentette ki.
Az Országgyûlés kereszténydemokrata
alelnöke kifejtette: a mostani intézkedé-

sekkel ellentétben a családtámogatási
rendszer alapvetõ feladata, hogy biztosítsa
a családok megfelelõ anyagi helyzetét, a
gyermeknevelés biztonságát, a családi élet
kiszámíthatóságát. „A mi családpolitikánknak is ez a fõ szempontja. Másik lényeges eleme a családbarát társadalmi környezet megteremtése, a családbarát munkahelyek kialakítása. Ide tartoznak azok
az eszmei kérdések is, amelyek a család intézményét erõsítik meg. A hagyományos,
házasságra épülõ családmodellt, amely lehetõséget ad az egyén kibontakozására, a
gyermek fejlõdésére és egészséges felnõtté
válására. Ez nem jelenti azt, hogy a politikának nem kell foglalkoznia a zátonyra fu-

tott családok helyzetével is, de tudnunk
kell, hogy mi az eszmény".
A kormány legújabb intézkedéseinek
sajátossága, hogy a válság kezelésében
nem a nagy nyereséggel rendelkezõ multicégektõl vagy a bankoktól vesz el, hanem a kisemberektõl – mondta Harrach
Péter. „A költségvetés pedig tovább rontja
a helyzetet. Leginkább a nagy problémákkal küzdõ családokat (például a fogyatékos gyermeket nevelõket) sújtja, de maga
a családtámogatás is gyengébb, mint az
elõzõ évben, hiszen a családi pótlékot is
bevonták az adóalapba, ami különösen a
több gyermeket nevelõ családok esetében
jelent hátrányt” – fûzte hozzá.
A következõ kormány elsõrendû feladata: megfelelõ jövõképet felvázolni a
családok számára. A gazdaságélénkítéssel olyan helyzetet lehet teremteni,
amelyben az újraelosztás lehetõségei
megnyílnak a családok felé is – hangsúlyozta Harrach Péter. A kereszténydemokrata politikus a szociálpolitika egészét nézve is elengedhetetlennek nevezte a juttatások célzottságának javítását,
ezáltal pénzt lehet megtakarítani, és
meg lehet mozdítani az önerõt, ami
újabb forrást jelent – tette hozzá.
Igazságosabbá kell tenni a rendszert! A
gazdaságélénkítés kulcsa a munkahelyteremtés, hiszen Magyarországon nagyon
alacsony a foglalkoztatottság. Legalább
egymillió munkahelyre lenne szükség, s
ez olyan mértékû bevételeket jelentene a
költségvetésnek, amelybõl fedezni lehetne a családtámogatás finanszírozását is –
mondta végezetül a KDNP alelnöke.
Forrás: Új Ember

„Nem a család van válságban”
Nem a család, hanem a társadalom van válságban – hangsúlyozta
a XVI. Családkongresszuson felszólaló Farkas Péter szociológus. Úgy
fogalmazott, napjaink igazi válsága
az emberben van, és minden további társadalmi, gazdasági, politikai
zavar innen eredeztethetõ.
Farkas Péter kijelentette: jelenleg a közbeszéd, a rendszer, a társadalom és a
globalizáció válságáról beszélhetünk –
véleménye szerint ez utóbbi a moder-

nitás utolsó szakasza. Mint mondta,
míg nyugaton a modernitás rombolása
mellett legalább kialakult egy, a közjóért
felelõsséget érzõ polgárság, nálunk a Kádár-rendszerrel a csak az önérdeket követõ kispolgárok váltak dominánssá.
Harrach Péter, az Országgyûlés
KDNP-s alelnöke elõadásában a családpolitikán túl, Magyarország tragédiával
fenyegetõ demográfiai folyamatairól beszélt. A kereszténydemokrata politikus
felhívta a figyelmet arra a döbbenetes
statisztikai adatra, hogy jelenleg a 42

éves nõk egyharmadának nincs gyermeke, a házasságok fele válással végzõdik
és 1,3-as az átlag gyerekszám családonként (az önreprodukcióhoz legalább 2,1es mutató lenne szükséges). Hozzátette,
a csupán általános iskolát vagy azt sem
végzettek körében ez a mutató 3-as.
Mint mondta, van egy réteg, amelyik
megélhetési okokból szül gyermeket, az
õ esetükben már nem a gyermekvállalást kell támogatni, hanem a gyermeknevelést és a munkába állást.
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A falurombolás utolsó hónapjai
Medgyasszay László, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje napirend elõtti felszólalásában a falurombolás ellen emelte fel szavát. Beszédének különös aktualitást adott, hogy az EU regionális politikáért felelõs igazgatója kritizálta a magyar vidékfejlesztést.
A kereszténydemokrata politikus felszólalásában felidézte, hogy amikor elõször
hívta fel a figyelmet az országban folyó falurombolásra, kijelentéseit sokan túlzónak gondolták. Emlékezetett rá, hogy a
vidéket sorvasztó intézkedések elleni tiltakozó akciókra, az általa elmondott napirend elõtti felszólalásokra, szakminiszterhez intézett kérdéseire a szocialista
kormány ugyan mindig úgy reagált, hogy
kiállnak a vidék mellett, azonban mára
egyértelmûen bebizonyosodott, hogy az
MSZP és az SZDSZ két kormányzati ciklus alatt nem csökkentette, hanem növelte a korábban is meglévõ területi egyenlõtlenségeket.
Ezt bizonyítják a számok is, míg
2003-ban a vidék adta az összes GDP 56
százalékát, 2007-ben ez az arány már
csak 53 százalék volt. Vagyis a kormány
ígéreteivel ellentétben egyre nagyobb lett
Budapest és Pest megye súlya – mondta
a képviselõ. Kifejtette: bizonyosan nem
egészséges, hogy a magyar nemzeti össztermék csaknem fele a fõvárosban és
vonzáskörzetében jön létre annak ellenére, hogy az országban vidékfejlesztési minisztérium mûködik, és az Európai Unió
deklarált célja a területi különbségek
csökkentése, s e cél megvalósításához a
szükséges forrásokat is a tagországok
rendelkezésére bocsátja.
A mezõgazdaság versenyképessége
nem javult, az ökogazdaságok fejlõdése
lassú, az élelmiszer-feldolgozók bezárnak, a hazai fajták kivesznek, a mezõgazdaság exportja lassan már csak gabona
lesz, a megújuló energiák felhasználásához kapcsolódó beruházások elmaradnak
– sorolta a képviselõ a kormánynak felróható hibákat, hiányosságokat.
Medgyasszay László hangsúlyozta:
nem óriás biomassza-erõmûvet kell építeni, hanem helyi fûtõmûveket, a helyi
élelmiszer-feldolgozók, a helyi piacok támogatásával a hátrányos helyzetû térségekben sok száz, sok ezer munkahelyet
lehetne teremteni. „Hát nem abszurd az,
hogy például egy szabolcsi önkormányzat
lengyel krumplit, szlovák tejet és spanyol
paradicsomot vesz a menza számára, miközben helyben nincs munka és a helyi

gazda nem tudja eladni a termékeit, terményeit?” – tette fel a kérdést.
Mint mondta, a vidéken élõk természetesen nem csodálkoznak azon, hogy ide
jutottunk. Õk pontosan tudták, hogy ide
vezet az, ha helyben mindent bezárnak.
Ma már ott tartunk, hogy a vidéki emberek jó esetben találnak munkahelyet a
közeli városban. A városban dolgoznak,
ott intézik ügyeiket, a helyi intézmények
felszámolása miatt oda járnak postára,
patikába és viszik a gyerekeket reggel a
városi iskolába. A városi hipermarketben
vásárolják az oda néha akár több ezer kilométerrõl szállított árut, amit egyébként
a szomszédtól is megvehetnének, így a
falvakban, kistelepüléseken a kisboltok is
sorra bezárnak – jelentette ki a politikus.
„Bizonyára majd hallani fogunk arról,
hogy hány milliárd jutott a vidékfejlesztési programokra, hány száz és ezer és százezer pályázat érkezett be és hány ezret támogattak. Hallani fogjuk, hogy iskolatej
és iskolagyümölcs program indult és
LEADER közösségek százaiban szervezetek ezrei programok százezrein dolgoznak” – mondta Medgyasszay László.
Számokkal, adatokkal kétségtelenül
kimutatható, hogy sok milliárd forintot
elköltött a kormány, azonban furcsa módon a vidékiek mindezt környezetükben
nem érzékelik. De a helyzet az, hogy a

Hazánk

szubjektív érzékelésen túl, az objektív
mérce, a bruttó nemzeti termék megoszlása sem ezt mutatja, és ez az Európai
Uniónak is szemet szúrt – jegyezte meg.
Medgyasszay László elmondása szerint az Európai Bizottság regionális politikáért felelõs igazgatója a közelmúltban
úgy nyilatkozott, hogy egész Budapesten, illetve a fõvárost körülvevõ térségben hatalmas, virágzó fejlõdést, igen komoly beruházásokat, fejlesztéseket látnak, de nincsenek meggyõzõdve arról,
hogy a régiókban is így alakul a helyzet,
s hozzátette: az EU nem „a fõváros-központúságot szeretné támogatni”. Az
„uniós nyelvet” ismerõk szerint diplomatikus nyilatkozatában a fõigazgató
nagyon kemény és határozott kritikát
fogalmazott meg.
Két dolog lehet biztató a vidékiek számára. Az egyik az, hogy ennek a kormánynak már csak hónapjai vannak hátra, így a falurombolás utolsó hónapjait éljük. A másik pedig az, hogy ha a polgári
kormány elnyeri a választók bizalmát,
akkor biztosak lehetnek abban, hogy valóban megindul a vidéki Magyarország
felzárkóztatása. A polgári kormány a fejlesztésre szolgáló milliárdokat nem fogja
„nem létezõ programokra” költeni, vagy
éppen „nagyon is létezõ érdekcsoportok

bankszámláira” utalni – jelentette ki a
kereszténydemokrata politikus.
Ezeket a forrásokat törvényesen és
gondosan felhasználva megmutathatjuk,
hogy ebben az országban mindenki számára van hely és van jövõ – mondta végezetül Medgyasszay László.
Forrás: kdnp.hu
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Az értékek irányába kell elmozdítani
a társadalmat
A Kereszténydemokrata Néppártnak nem pusztán az az ambíciója, hogy jó
oktatáspolitikát hirdessen, hanem az is, hogy kormányra kerülve az értékek
irányába próbálja elmozdítani az egész társadalmat – mondta Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke az Iskola – erkölcs – tudás címmel rendezett konferencián. „Köszönet illeti a Kereszténydemokrata Néppártot és a
Barankovics Alapítványt, hogy nekiláttak az alapok kiásásának, Szerencsére kiváló segítõk csatlakoznak a munkához: a polgári erõk oktatáspolitikusai mellett számíthatunk a mûveltség iránt elkötelezett, hivatásuknak élõ,
a rossz intézkedések bénító ereje ellenében is dolgozó pedagógusokra” –
írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a tanácskozást üdvözlõ levelében.
Semjén Zsolt kijelentette: ahhoz, hogy az
oktatáspolitika sikeres legyen, mélyreható változásra van szükség a társadalomban és a kulturális környezetben egyaránt. Az oktatásnak a médialobbi nyomása következtében „morális ellenszélben kell hajóznia”. A kereskedelmi média
negatív hatásait részletezve azt mondta:
abban versenyeznek, hogy minél
aberáltabb és perverzebb dolgokat mutassanak be, amelyek egy idõ után vonzó
példaként jelennek meg a társadalomban.
„Egy olyan társadalmi közegben hogy
lehet azt mondani egy gyereknek, ne hazudjon, hogy ne emeljen el egy Sport szeletet a boltból, amelyben a korábbi miniszterelnök önfeledten hazudott az egész országnak, s a kormány a fél országot ellopta?” – tette fel a kérdést a KDNP elnöke.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke levélben köszöntötte a tanácskozást. Orbán
Viktor üzenetét Rétvári Bence, a KDNP
országgyûlési képviselõje ismertette a
hallgatósággal.
„A világ egybehangzó vélekedése szerint az információ korát éljük. De vajon
hol van, s hol lesz holnap az ember, aki
biztos kézzel halássza ki az információtengerbõl a hasznos, jó tudást, és hajítja szemétre a sok ócska limlomot? Sajnos Magyarországon a Gyurcsány–
Bajnai-korszak iszonyatos pusztítást
végzett az oktatás területén is. Minden
nap kétségbe ejtõ hírek özönlenek ránk
az olvasási készségek romlásáról, az
alapismeretek hiányáról, a rossz érettségi eredményekrõl, gyenge nyelvtudásról” – írta a Fidesz elnöke.
„El akarják hitetni velünk, hogy csak
arra a csekély tudásra van szükségünk,
amivel megtaláljuk a bevásárlóközpont
bejáratát és a pénztárcánkat a hitelkártyánkkal a zsebünkben. Az ismereteket
tehernek tekintõ szemlélet – amely alól

fel kell szabadítani a diákokat – intézményesítette a félmûveltséget, a töredékes tudást, amelyhez a munkaerõpiacon használhatatlan diploma is dukál”
– folytatódott Orbán Viktor levele.
„A gyerekeknek »kompetenciája« már
van, csak tudása nincs hozzá. Pedig akinek
nincs megbízható, mindig elõhívható ismeretanyaga az emberrõl, a világról, az
védtelen és kiszolgáltatott, könnyen megvezethetõ lesz. Elveszíti a kritikus szemlélet, a mérlegelés, az okos választás képességét az élet minden területén! Németh László szavaival: »A mûveltség nem egy ünneplõruha, amit hordani kell. A mûveltség a
helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyverzete.« Vagyis olvasni, tanulni kell, mert olvasás nélkül az
ember feje olyan lesz, mint a sorvadó,
gyenge izomzat: nem visz el már minket
semeddig” – hangsúlyozta a pártelnök.
„Hatalmas munka elõtt állunk tehát:
megfordítani a rossz folyamatokat,
rendbe tenni a magyar iskolák dolgát
még nehezebb lesz, mint újraindítani a
gazdaság motorját. Hiszen ez utóbbi egy
jóféle gépezet: okos döntésekkel, jó olajozással csodákra képes. Az elõbbi azonban maga az ember: félelmeivel és reményeivel, rossz beidegzõdéseivel és jóra való hajlamával. Miként azt láthatjuk, rombolni, kitépni, felgyújtani elég
gyorsan lehet, de felépíteni csak gondosan, szakszerûen átgondolva.
Mondják, diófát az unokájának ültet
az ember. Nekünk azonban gyorsabbnak kell lennünk – ültessünk hát mûveltséget, még mielõtt további nemzedékeknek kell lemondania a tudás terméseirõl!” – írta Orbán Viktor.
„Köszönet illeti a Kereszténydemokrata Néppártot és a Barankovics Alapítványt, hogy nekiláttak az alapok kiásásának. Szerencsére kiváló segítõk csatla-

koznak a munkához: a polgári erõk oktatáspolitikusai mellett számíthatunk a
mûveltség iránt elkötelezett, hivatásuknak élõ, a rossz intézkedések bénító ereje ellenében is dolgozó pedagógusokra.
Kívánom, hogy a mai, Iskola-erkölcstudás címû konferencián és fórumon
hasznos, bölcs gondolatokra jussanak!”
– zárul a pártelnök levele.
A tanácskozáson áttekintették a
KDNP készülõ oktatási programjának
fõ téziseit.
Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlési képviselõje kifejtette: a Kereszténydemokrata Néppárt határozott álláspontja, hogy az oktatásügy állami feladat és kötelezettség, nem szolgáltatás,

mint azt a kormány vallja. Az oktatás
értékteremtõ és kultúraközvetítõ ágazat,
az ország talpra állítását az iskolában
kell megkezdeni, és kiemelt hangsúlyt
kell fektetni a nevelésre – tette hozzá.
A kereszténydemokrata szakpolitikus
célként jelölte meg, hogy minden gyermek
képességeinek és adottságainak megfelelõ
iskolába járjon, amihez rugalmas, átjárható iskolaszerkezetre van szükség. Szólt arról is, hogy „vissza kell adni a kistelepülések iskoláit", ahol a szülõk ezt igénylik és
„elfogadható létszámú gyermek van”.
Seregély István nyugalmazott püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke arról beszélt, hogy tudás nélkül nem lehet emberi életet és
alkotó tevékenységet folytatni. A tudás
helyes felhasználását is el kell azonban
sajátítani – mondta.

Hazánk
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Törvényjavaslat a szabad vasárnapról
Benyújtotta az Országgyûlésnek a szabad
vasárnapról szóló törvényjavaslatát a
KDNP öt képviselõje, akik azt kezdeményezik: a vasárnap ismét valódi általános
pihenõnap legyen, és csak azoknak kelljen ilyenkor is dolgozniuk, akiknek a
munkájára ténylegesen alapvetõ társadalmi szükséglet mutatkozik. A Semjén
Zsolt, Harrach Péter, Lanczendorfer Erzsébet, Medgyasszay László és Firtl Mátyás által jegyzett javaslat hivatkozik az
Alkotmánybíróság egy korábbi döntésére
is, miszerint a vasárnapi pihenõnap szokása a hagyományokon alapul, jelenlegi
célja az, hogy az állampolgárok számára
egységes heti pihenõnapot biztosítson. A
kezdeményezéshez eddig 13 politikai, kereskedelmi és civil szervezet csatlakozott.
A vasárnapi munka alkotmányos jogokat érint, érinti a pihenéshez, a szabadidõhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz való alkotmányos jogot, érinti
a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki
egészséghez való alkotmányos jogot, valamint a szabad vallásgyakorlás alkotmányos jogát. A kellõen súlyos társadalmi
érdekkel nem igazolható vasárnapi munka kötelezõ elrendelése sérti a munkavállalóknak a fenti alkotmányos jogait.
Az Országgyûlés honlapján közzétett
javaslat rögzíti, hogy a Munka Törvénykönyve a vasárnapot alapvetõ heti pihenõnapként határozza meg, és a vasárnap
rendes munkaidõben történõ munkavégzés elrendelésének lehetõségét kivételnek tekinti, amelyre csak meghatározott esetekben kerülhet sor. A képviselõk szerint a jelenleg meghatározott esetek azonban olyan széles körben enged-

nek kivételt az általános szabály alól,
hogy az már lényegében megkérdõjelezte az általános szabály érvényesülését, a
vasárnapi munkavégzés kivételes jellegét, megsértve egyúttal a vasárnapi pihenõnappal kapcsolatban kialakult társadalmi szokásokat, hagyományokat is.
A kereszténydemokrata politikusok szerint az éjjel-nappali szolgáltatások jelenlegi
ütemû terjedése, vagy az, hogy azok a hét
minden napján, a nap 24 órájában elérhetõek, társadalmilag nem fenntartható. A
módosítás indoklása utal arra is, hogy a
rendszeresen vasárnap végzett munka
számos esetben tönkreteszi a családi és
társas életet, ellehetetleníti a kikapcsolódást, a feltöltõdést. A vasárnap is munkát végzõknél mérhetõen rosszabbak az
egészségügyi statisztikák is, emellett a
vasárnapi munkaszünetnek komoly környezetvédelmi vonatkozása is van.
A javaslat szerint vasárnapi munkavégzés csak kivétel lehet, amelyet csak az in-

dokolt mértékben és esetekben, szûken értelmezve lehet elrendelni. Az elõterjesztõk
kitérnek arra is, hogy felmérések szerint a
heti kiskereskedelmi forgalomnak mindössze 4 százaléka zajlik vasárnaponként. A
vasárnapi nyitva tartás ma Magyarországon pár tucat multinacionális cég érdeke.
+
A KDNP 2007 júniusában indította el vasárnapi pihenõnapért folytatott harcát, ehhez kapcsolódóan adta ki a Szabad vasárnap chartát, amelyhez eddig több ezer civil
támogató, 13 érdekvédelmi szervezet, valamint több párt is csatlakozott. Az elmúlt
két év alatt a kezdeményezés mozgalommá nõtt, és a KDNP a vasárnapi munkavégzést szabályozó törvényjavaslat kidolgozásán túl, szakmai konferenciákat, valamint sikeres tiltakozó és figyelemfelhívó
akciókat szervezett.
kdnp.hu, Forrás: MTI

A KDNP kiáll az emberi méltóság védelme mellett
A Kereszténydemokrata Néppárt az alapítása óta eltelt több mint hat évtizedben mindig kiállt az emberi méltóság védelme érdekében. A KDNP
ezért csatlakozik a Lomnici Zoltán volt legfelsõbb bírósági elnök kezdeményezte, a történelmi egyházak vezetõi által is támogatott felhíváshoz – tudatta Lukács Tamás közleményében.
A Kereszténydemokrata Néppárt az alapítása óta eltelt több mint hat évtizedben mindig kiállt az emberi méltóság
védelme érdekében. Politikusai keresztény, keresztyén elkötelezettségükbõl
fakadóan, a diktatúrák általi meghurcoltatást is vállalva cselekedtek a sértõ
megnyilvánulások ellen. A keresztény-

demokraták ezért ma is elutasítanak
minden, az egyenlõ emberi méltóság elvét sértõ megnyilatkozást.
A KDNP ezért csatlakozik a Lomnici
Zoltán volt legfelsõbb bírósági elnök
kezdeményezte, a történelmi egyházak
vezetõi által is támogatott, felhíváshoz
– zárul a közlemény.

Hazánk

A Lomnici Zoltán által közzétett dokumentum arra hívja fel a figyelmet,
hogy a társadalomban összefogásra van
szükség a kirekesztõ, az emberi méltóságot sértõ szövegek megjelenésével
szemben. Ide tartozik például minden
rasszista kijelentés, amely sérti a zsidó,
a roma emberek méltóságát vagy a keresztények hitbeli meggyõzõdését.
Az állásfoglalást aláírta mind a négy
történelmi egyház képviselõje és valamennyi parlamenti párt.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Sereg-sszámlát tartott a Választmány
Jelképesnek is szántuk, amikor az advent kezdetére tettük a mostani választmányi ülésnek az idõpontját – mondta
köszöntõjében Latorcai János, az Országos Választmány elnöke. – Holnaptól
nappal új esztendõt kezd a keresztény
világ, és új korszak hajnalát éljük a magyar közéletben is.
Hazánk állapota sajnos rosszabbodott a tavalyi választmányi ülés óta. –
Adósságállományunk nõtt, a munkanélküliség nõtt, ellenben gazdaságunk
teljesítménye csökkent, az ipari termelés volumene tizenöt éve nem látott
mélységbe zuhant. És ami még ennél is
aggasztóbb, hazánk és a világ magyarsága drámai módon fogyott. Megint öregebb lett a lakosság, megint kevesebb
gyermek született. Megint nõtt az adósságteher, ám kisebb lett a reálbér – mutatott rá Latorcai János, hozzátéve: – De
hál' Isten, van jó hírem is, s nem is egy!
– mondta, és a következõkben részletezte is az eredményeket:
Elõször a legfontosabb: hit és elkötelezettség dolgában nem állunk rosszul!
Pártunk sok új taggal gyarapodott az elmúlt években, így örvendetesen fiata-

akár holnap bevezethetõk. Letettük az
asztalra a választható családi jövedelemadózás, az új nyugdíjrendszer, a
földtörvény kidolgozott koncepcióját.
Rövidesen mellétesszük az oktatási
koncepciónkat, valamint az egészségügyi koncepciónkat. A Fidesz – Magyar

lodtunk! Az ellenzékben töltött évek elzártak ugyan a közvetlen országjobbító
tettektõl, de nem tétlenkedtünk! Részletesen kidolgozott törvényjavaslataink

Polgári Szövetséggel készen állunk a
kormányzásra, ha a választók felhatalmaznak rá. Pártunk szellemi erõben,
stratégiai tervekben messze fölülmúlja

az ország állapotát lerontó jelenlegi hatalmi elitet – mondta Latorcai János.
És mi még azt is tudjuk, hogy mindezek javítása nem tûr halasztást, sõt
van még ennél is fontosabb! A legfontosabb, kedves barátaim, helyrebillenteni a „kizökkent idõt”, a megbomlott
közmorált. És mi erre képesek vagyunk! Igen, szövetségi politikánk keretében a Fidesz – Magyar polgári Szövetséggel képesek vagyunk „helyére
rakni” a hitelét vesztett politikát.
Azért vagyunk rá képesek, mert nem
hisszük, hogy bármit meg lehet tenni
büntetlenül. Elsõ feladatunk ezért az
emberek hitének visszaadása lesz,
hogy ismét világos legyen: igenis érdemes becsületesen élni, szorgalmasan
dolgozni, példamutatóan gyermeket
nevelni, közösséget építeni. Sajnos keserves lesz az út, de azt is tudjuk, hogy
a szorgalom, a becsületes, kitartó
munkálkodás meghozza az igazi eredményt – hangsúlyozta az Országos Választmány elnöke.
Hisszük, hogy lehet magyar feltámadás, ha vállaljuk a keserves küzdelmet
érte – zárta köszöntõjét Latorcai János,
akinek hitvallásához nagy tapssal csatlakozott a választmány.
Ezután az elnök Ady Endrét idézte: a
„sereg-számla” ideje van. Ezt fogjuk
most elvégezni. Ebben segítenek nekünk tisztelt vendégeink, kedves barátaink – mondta, köszöntve a választmányi ülés díszvendégeit.

Hazánk
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A Barankovics-eemlékérem idei kitüntetettjei
A Barankovics István Alapítvány és a
KDNP elnöksége idén három díjat adott
ki. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseket, Kövér László képviselõt, a Fidesz
választmányának elnökét és Wendel
Schindele professzort jutalmazták.
Mindhárman személyesen vették át a
kitüntetést.

A bibliás ember számára ismert, hogy életünk úton járás, a találkozásra várva. Aki
tudja és megéli, hogy Isten teremtette, az
az Isten útján jár. Bábel Balázs érsek úr
egész életében az Isten útját járta. Érseki
jelmondata – Pro regno Dei, Az Isten országáért – esszenciálisan fejezi ki fõpásztori küldetését. Az ezeréves magyar katolikus
egyház egyik vezetõjeként sok poszton kell
helytállnia, ám tudja, a fõpásztor nem zárkózhat be a palotába, küldetése a nyájhoz
rendeli. Érsek atya fáradhatatlanul hirdeti,
amit az Úr mondani rendelt. Igehirdetésének szerves része a magyarság sorsa iránti aggódás. Vallja, hogy a magyar nemzeti
lét része Isten teremtõ tervének, a magyarság megõrzendõ érték, tálentum, amellyel
el kell számolnunk a végsõ napon.
Sokan szeretnék az egyházat a sekrestye falai közé szorítani. Szándékuk nem
Istenre veszélyes, hanem a magyarságra.
Tévútra vitték, tévútra viszik a magyarsá-

mer állni a széles nyilvánosság elé és szól
az evangéliumról, Isten üzenetérõl.
A szellemi életet és a politikát évtizedekig terrorizáló kommunista propagandisták, késõbb pedig a liberális megmondóemberek hisztérikusan reagálnak.
Aki igazat szól, annak betörik a fejét; régen ténylegesen is betörték, ma szimbolikusan teszik ezt, kiforgatják az igazságot,
megpróbálják személyét hitelteleníteni.
Emlékezzünk csak, milyen támadást kapott a 2007-ben, Szent István király ünnepén a budapesti Bazilika elõtt elmondott szentbeszédéért. Egyetértünk Érsek
atyával: „Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, hogyan maradhattunk meg. Petõfivel
együtt mondhatjuk: »Isten csodája, hogy
még áll hazánk«.” A Kereszténydemokrata Néppárt ideológiai alapokon álló párt.
Mi tudjuk és valljuk, hogy csak az imádságból fakadó hit, a remény és a szeretet
vezetheti el népünket a szolidaritáshoz, és
csak így újulhat meg a magyarság.
A KDNP eddigi sorsa és a mi élettapasztalatunk is arra tanít, hogy „sSemmi
sem megy úgy, hogy abba komoly erõfeszítést ne tegyen az ember. Ez az erõfeszítés
az, amit igazán megbecsülünk”. Pártunk
sokszor és sokféleképpen tapasztalhatta
meg Érsek atya támogató figyelmét, segítõ
szeretetét. Képviselõcsoportunk tagjai sosem fogják elfelejteni, hogy a helyszínen
hallgathatták meg iránymutatását a ma-

got. Az Isten emberének kötelessége fölemelni a szavát a sorsrontó folyamatok ellen. Nehéz, de nemes döntés, ha Magyarországon, az utóbbi hatvan év eltorzult
közéletében egy pap, kivált egy püspök, ki

gyarság összetartozásának nagy ünnepén,
a csíksomlyói Szûzanya lábánál: „mi minden megosztó szándék ellenére egyetlen
nemzetet alkotunk.” Éppen ezért: „Föl kell
ébrednünk, mert a családokat, fiataljain-

Bábel Balázs, aki az Isten útján jár

Hazánk

kat tudatosan rontják meg. Kihaló nemzetté leszünk, és valóra válik nemzeti
imádságunk szerzõjének, Kölcsey Ferencnek a jóslata, amit Zrínyi második énekében ír: »És más hon áll a négy folyam partjára, / Más szózat és más keblû nép…« Ne
adja Isten, hogy ez beteljesedjék rajtunk!”
Mi, kereszténydemokraták nagyra értékeljük és köszönjük Bábel Balázs érsek
atya támogatását közéleti munkálkodásunkban, és bátor kiállását a magyarság
védelmében.

Kövér László nem ijedõs ember
Vannak emberek, akik a kimondásra születtek. Kövér László ebbõl a fajtából való.
Keménysége akkor vált közismertté, amikor a Fiatal Demokraták Szövetségének
alapítása miatt a diktatúra erõszak-apparátusa megfélemlítéssel próbálkozott. Akkor még sokan meglepõdtek, hogy eredménytelenül. Az elmúlt húsz évben viszont egy ország szokott hozzá, hogy Kövér László nem ijedõs ember.
Két évtizede, a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain, a demokratikus berendezkedés
békés megteremtésekor ismertük meg õt,
aztán 1994 után mind több kérdésben foglaltunk el hasonló, nem egyszer egybehangzó álláspontot. Amikor pártunk lejtmenetbe került, idõvel mind gyakrabban
szembesültünk azzal, hogy nézeteink közelebb állnak a Fidesz hivatalos véleményéhez, mint az egyre vadabb ámokfutásba
kezdõ Giczy–Füzessy-féle pártvezetéséhez.
Miután a pártvezetésben túlsúlyba jutott felelõtlen kalandorpolitika jegyében
megindították a támadást a kereszténydemokrata eszmeiséghez hû tagok ellen, és
elõbb az akkori képviselõcsoport sok tagját
kizárták a pártból, utóbb a frakciónkat is
szétverték, akkor a Fidesz vezetése részérõl
Kövér László vette föl a kapcsolatot a Magyar Kereszténydemokrata Szövetségbe tömörült, politikai téren hontalanná vált kereszténydemokratákkal, azaz velünk.
Kövér László bölcsessége is megtestesült abban a szerzõdésben, amelynek keretében 1997-ben a Fidesz – Magyar Polgári Párt politikai menedéket nyújtott az
eszmeiséget cserbenhagyó, felelõtlen
pártvezetés hibájából parlamenten kívülre szorult kereszténydemokrata gondolatnak. Varga László bátyánk is mindig
számíthatott segítségre ötéves küzdelmében, amelyet a KDNP visszaszerzéséért folytatott.
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A sors tehát idõvel egymás mellé kanyarította útjainkat. Ez törvényszerû, az
igazságkeresõk végül mindig azon veszik
észre magukat, hogy egymás mellett haladnak. A mi közös nevezõnk a nemzeti
gondolat, amelynek középpontjában az a
kérdés áll, hogy ami történik, vajon szolgálja-e a haza, a nemzet egészének épülését vagy sem. A méltatlan, kisstílû politikusok, a perc-emberkék hatalomra jutván
sosem gondolnak a holnaputánra, a nagybetûs Történelemre. Õk csak a mát, legfeljebb a holnapot látják, szimpla személyes érdekük vagy egy-egy szûk klikk
szempontjai kapcsolják õket a többi emberhez. A nagy egészhez, a nemzethez
nem kötõdnek.
Ideje van most a kemény szavaknak. És
ideje lesz a tisztázó igényû múltfeltárásnak,
az elszámoltatásnak, hogy végre helyrebillenjen a világ tengelye, hogy megnyugodjanak a kedélyek. Ehhez jókora adag következetesség szükségeltetik, az elvek melletti
rendületlen kiállás. Márpedig Kövér Lászlót
ezek a tulajdonságok jellemzik leginkább.
A keresztény politikának egy dologban
nem lehet választása: ki kell mondanunk az
igazságot, rá kell mutatnunk az országsorvasztó bûnökre még akkor is, ha ezzel kihívjuk magunk ellen a gonosz erõk haragját. Magyar hazánk és nemzetünk jövõjét csak az
biztosítja, ha mi, igazságkeresõk közösen védfalnak állunk köréje, és akkor, ami egynek lehetetlen, az együttesen sikerülni fog nekünk!

Schindele. Mint árva gyermek a tatai kapucinusokhoz került, náluk töltötte iskolás
éveit. A kolostorok feloszlatása után a Székesfehérvári Gimnáziumba került. Mint kiváló képességû diák tanulmányait a Miskolci Mûszaki Egyetemen folytatta. Azaz
csak folytatta volna, ha nem jött volna az
1956-os forradalom és szabadságharc. Elsõ
éves hallgatóként részt vett a miskolci egyetemisták ellenállásában az orosz megszállók ellen. Sajnos nem közismert, hogy szabályos fronthelyzet alakult ki akkor az egyetemen. A körülzárt egyetemvárost páncélosokkal ostromolták a szovjet csapatok. A diákvezetõ forradalmárokra kivégzés, börtön,
deportálás várt. Ha el akarta kerülni ezt a
sorsot, menekülnie kellett.
A szabad világ a tehetségéhez méltó teret nyitott Wendel Schindelének. A németországi Stuttgartban újrakezdve folytatta egyetemi tanulmányait. A családala-

pítással egy idõben kezdõdött a szakmai
karrierje is. Több neves német vállalatnál
és világcégnél dolgozott, mígnem a legnagyobb gépkocsialkatrész-gyártó társasághoz, az amerikai ITT vállalathoz került.
Tehetségéhez és szorgalmához méltón
emelkedett a ranglétrán, egészen az elnökvezérigazgatói posztig. A gépkocsiipar
egyik legsikeresebb szakembere lett, neve
ott szerepelt a világ vezetõ gyártóinak állandó protokoll-listáján. Rangos konferenciát, szakmai rendezvényt nélküle nem
tartottak. Nevét számos egyetemi szakmai alapítvány is hordozza.
1989-ben, a határnyitás és rendszerváltás után Magyarországon az elsõk között
volt, aki befolyásával, kapcsolataival támogatta hazánk gazdasági fellendülését. A német-magyar ipari együttmûködés érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének polgári tagozatával tüntették ki.
Több nyugati nagyvállalat magyarországi
gyáralapításában vett részt, több ezer munkahely megteremtését neki köszönhetjük
számtalan városunkban, például Móron,
Veszprémben, Vácott, Gyõrött, Debrecenben, Kecskeméten stb. A foglalkoztatásban
elért eredményes tevékenysége elismeréséül
2000-ben a Mór Város Önkormányzata
„Pro Urbe” díjjal tüntette ki.
Indíttatásából fakadóan Münchenben
került kapcsolatba a keresztény egyházak
társadalmi tanítását megvalósító kereszténydemokrata, keresztényszociális politikával, amelynek eszmeisége gondolkodását
meghatározta. Ekkortól kereste a kapcsolatot a nyugati magyar emigráció vezetõivel,
és támogatta annak mûködését. Számtalan
Folytatás a 10. oldalon

Prof. dr. Wendel Schindele
nagylelkû segítõ
Magyarország egyik legszebb vidékérõl, a
Vértes lábánál fekvõ, szorgalmas svábok
lakta Mórról származik Dr. Wendel

Hazánk
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gazdasági és társadalmi elfoglaltsága ellenére, hitébõl fakadóan, életfilozófiájává vált a
segítés. Segíteni a társadalom elesettjeit, az azokat felkaroló egyházak és
intézmények mûködését. Anyagi és
erkölcsi nagyvonalúságát határainkon
innen is tapasztalhattuk. Mindig ráérzett, hol szorít legjobban a szükség.
1989-ben került kapcsolatba az újjászületõ hazai kereszténydemokráciával is.
Tanácsait, áldozatvállalását mi is megtapasztalhattuk. Úgy adott, hogy sohasem
kért bármit is cserébe, mindig visszahúzódott, a reflektorfényt kerülõ adakozóként
viselkedett.
A díjazottak nevében elõször Bábel
Balázs érsek köszönte meg a kitüntetést. Fölelevenítette, hogy családja is
a Demokrata Néppárt aktív résztvevõi
közé tartozott, édesapja például jelen
volt Barankovics Istvánnak a kényszerû emigrációja elõtti utolsó elõadásán. Mint mondta, õ maga, és bizonyosan a többi kitüntetett sem a kitüntetésért munkálkodott, és most
azt kívánja a KDNP-nek, hogy soha
ne tévessze szem elõl a szent célt,
hogy Isten felé megyünk, de gyakorlatiasan tegyen a magyarság, a családok, mindannyiunk érdekében.
Kövér László is szót kapott. Az ország mai állapotát ahhoz hasonlította, mintha az ország egy háborús
pusztítás nyomait viselné magán.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
gazdaságunk romokban van, de nem
a világválság következtében kerültünk ebbe a helyzetbe. A Fidesz választmányának elnöke az ország társadalmi-gazdasági állapotát elemezve
közölte: Szent István több mint ezeresztendõs keresztény állama mára a
csõd szélére, a mûködõképesség határára jutott, amennyiben mûködik
egyáltalán, azt saját polgárai ellenében teszi. A legfõbb ellenfelünk az a
közöny, az a reményvesztettség, ami
az országban a jövõt illetõleg eluralkodott –fogalmazott a jövõ évi választásokra utalva Kövér László. Wendel
Schindele professzor köszönetnyilvánításában sok sikert kívánt a KDNPnek a jövõben.
A díjátadó emelkedett percei után
kezdõdött az érdemi munka. Semjén
Zsolt elnöki beszámolóját többször
szakította meg taps, fõleg akkor, amikor eredményeinkrõl és terveinkrõl
szólt.

Semjén Zsolt:
„…hogy a hazát szolgáljuk”

– Mi végre csináljuk ezt az egészet? – tette fel a kérdést Semjén Zsolt. – Azért,
hogy a hazánkat szolgáljuk, azért, hogy
kivezessük az országot a válságból – válaszolta meg a legalapvetõbb kérdést. –
Konkrétan: támogassuk a családokat.
Ezért hirdettük meg a családi jövedelemadózás programját. Biztosítsuk az egyházak szabadságát – folytatta. – Konkrétan:

Hazánk

szüntessük meg azt a negatív diszkriminációt, amit a jelenlegi kormány folytat
az egyházi intézményekkel szemben.
Erõsítsük meg a nemzeti identitást! Ez
konkrétan azt jelenti, hogy határon túli
nemzettársainknak megadjuk a magyar
állampolgárságot – vázolta a tennivalókat az elnök.
Ny. J.
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Kíméletlen balegyenessel a kormány végleg
padlóra küldi a fogyatékkal élõket
Elfogadhatatlannak tartja a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt,
hogy a kormány 8,6 milliárd forintot vonjon el a fogyatékkal élõk foglalkoztatásának támogatásából a jövõ évi költségvetésben – jelentette ki Soltész
Miklós, az Országgyûlés ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának kereszténydemokrata alelnöke. Mint mondta: 2004-b
ben még mintegy 54
ezer megváltozott munkaképességû embert foglalkoztattak Magyarországon, ami alig 10 százalékos foglalkoztatásnak felelt meg. Ez az arány
2008-rra a szocialisták „áldásos tevékenységének következtében” a kétharmadára csökkent.
A Fidesz–KDNP a frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetõje sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormány
„egy újabb balegyenessel nemcsak megrendíti, hanem végleg földre is küldi” a
fogyatékkal élõket foglalkoztató cégeket,
intézményeket.
A képviselõ az ellen is szót emelt,
hogy a szaktárcánál olyan rendelet készül, amelyik szûkíti a cégek, civil és
szociális intézmények foglalkoztatási lehetõségeit.
A kereszténydemokrata politikus felhívta a figyelmet arra, hogy 2004-ben még
mintegy 54 ezer megváltozott munkaké-

pességû embert foglalkoztattak Magyarországon, ami alig 10 százalékos foglalkoztatásnak felelt meg. Ez az arány 2008-ra a
szocialisták „áldásos tevékenységének következtében” a kétharmadára csökkent.
Annak érzékeltetésére, hogy ez az
arány milyen megdöbbentõen alacsony
elmondta, hogy az Európai Unióban
40–50, de van olyan ország, ahol 60–70
százalékos a különféle fogyatékkal élõ
emberek foglalkoztatottsága.
Soltész Miklós az Állami Számvevõszék októberi jelentését is idézte, amely
szerint adott összegû támogatásból lényegesen több megváltozott képességû

személy foglalkoztatását lehetne megvalósítani. A szakpolitikus minõsíthetetlennek nevezete, hogy a fogyatékos
emberek támogatását célzó közpénzekbõl Gyurcsány Ferenc volt titkárát, és
több más az MSZP-hez kötõdõ levitézlett pártkatonát milliós fizetésekkel vették fel, megváltozott munkaképességû
embereket foglalkoztató cégekhez.
A kereszténydemokrata képviselõ
bírálta a kormányt azért is, mert a fogyatékos szervezetektõl több százmillió forintot vonnak el, így a hallás-, a
mozgás- és látássérült, valamint értelmi fogyatékosok képviseletei jövõre
szinte teljesen ellehetetlenülnek. Hozzátéve, hogy ráadásul a magát szocialistának nevezõ kormányzati többség
részérõl támadás érte azokat az intézményeket is, ahol a fogyatékkal élõket
ápolják, gondozzák, ugyanis jövõre
8–10 százalékkal kevesebb forrásból
kell gazdálkodniuk.
kdnp.hu
Forrás: MTI

A KDNP nem támogatja, hogy
a Belügyminisztériumhoz csatolják a titkosszolgálatokat

Szalma Botond
az Év Embere

Rossz irányt mutatnak azok az elképzelések, amelyek a polgári titkosszolgálatoknak a Belügyminisztériumhoz csatolásáról szólnak – hangsúlyozta
Simicskó István, az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának kereszténydemokrata elnöke a „Titkok és Szolgálatok” címû konferencián.

A Navigátor címû szakfolyóirat évek
óta dönt – a magyar hajózás ügyének
elõmozdításáért végzett tevékenység elismeréseként – az Év Embere Díj odaítélésérõl. A szakmai grémium tagjai
idén Szalma Botondnak ítélték oda a
megtisztelõ címet. Szalma Botond a
magyar hajózás és szállítmányozás kiemelkedõ személyisége, nevéhez fûzõdik az önálló hajózási szállítmányozás
megteremtése és stabilizálása is. Munkáját tisztelet és elismerés övezi itthon
és külföldön egyaránt. A hajósok világszervezete a közelmúltban bizottsági
alelnökké választotta. A díjazott szakmai tevékenysége mellett elkötelezett
kereszténydemokrata politikus, elnöke
a KDNP újpesti szervezetének, valamint a Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanácsnak.
Az Év Embere Díj átadására a közelmúltban megrendezett szállítmányozási konferencián került sor. A
rangos szakmai elismeréshez ezúton
gratulálunk!

A KDNP országgyûlési képviselõje emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás
elõtt a Belügyminisztérium alatt mûködött a III-as fõcsoportfõnökség, s a tapasztalatok azt bizonyították, hogy a
polgári titkosszolgálatok becsatolása a
Belügyminisztériumhoz nem kívánatos
jelenségekhez vezethet.
Mint mondta: mind a rendõrségnek,
mind a titkosszolgálatnak megvan a
maga feladata, és nem lenne jó összekeverni ezt a kettõt. „Tartanék attól, hogy
a (…) rendõrség úgy, ahogy van, megenné a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot
és a Nemzetbiztonsági Hivatalt”, és
azok egyszerûen „eltûnnének a süllyesztõben” – fûzte hozzá.
A szakpolitikus azt sem tartaná jó
megoldásnak, ha az Információs Hivatalt
integrálnák a Külügyminisztériumba.

A katonai szakszolgálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: ha minden kötél
szakad, el tudná képzelni, hogy összevonják a Katonai Felderítõ Hivatalt és a
Katonai Biztonsági Hivatalt, de a teljes
felszámolásukat semmiképpen nem támogatja.
Simicskó István kijelentette: a nemzet biztonságának érdekeit kell mindenképpen szem elõtt tartani, a szervezeti elképzelések szerinte másodlagos
kérdések.
A nemzetbiztonsági bizottság elnökének tájékoztatása szerint jelenleg
mintegy ötezer ember dolgozik az állam
által fenntartott titkosszolgálatoknál –
ezren a katonai, négyezren a polgári
szolgálatoknál.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Hazánk
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Álságos diplomáciai társasjáték
Bizonyára nem jár messze a valóságtól az, aki szervezett akciót vél felfedezni a kilenc ország budapesti nagykövetségének tegnap esti közös nyilatkozata és a kormányszóvivõ villámgyors reagálása között – tudatta a Kereszténydemokrata Néppárt álláspontját Halász Zsuzsa, a párt szóvivõje. A
Kereszténydemokrata Néppárt felhívja a figyelmet: a nemzetközi nagytõke
nem az érzelmi húrok pengetésérõl híres, ha mégis, akkor az kõkemény fenyegetésben merül ki, ahogy ez esetben is tapasztalhatjuk.
Ha a tõke érdeke úgy kívánja, azonnali hatállyal elhagyja Magyarországot,
függetlenül a transzparens vagy nem
transzparens viselkedéstõl. A párt úgy
látja, hogy bizonyos befektetõk jóval
az európai profitráta fölött visznek ki
pénzt hazánkból, s ha ezt a gyakorlatukat veszélyeztetve látják, a nemzetközi politikai nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodnak.
Mint olvashattuk, a nagykövetségek különös aggodalommal figyelik a
nem transzparens viselkedés jelentõs
megnyilvánulásait Magyarországon,
amelyek negatív hatással vannak, illetve lehetnek országaik ideirányuló
befektetéseire.
Mintha csak erre várt volna a miniszterelnök, tizenhárom perccel késõbb már arról értesülhettünk, hogy a
jövõ hét elejére találkozót beszélt meg
a kilenc érintett nagykövettel. A
Transparency International szintén
túlórázott, szûk háromnegyed óra
múltán sietve üdvözölte az egymás
nyakába borulást, nem tudni egyelõre,
hogy a magyar kormány vagy bizonyos üzleti körök megbízásából – írja
a szóvivõ.
A KDNP felhívja a figyelmet: a
nemzetközi nagytõke nem az érzelmi
húrok pengetésérõl híres, ha mégis,

akkor az kõkemény fenyegetésben merül ki, ahogy ez esetben is tapasztalhatjuk. A magyar emberek a mostani
gazdasági válság idõszakában tömeges
gyárbezárások és elbocsájtások formájában a saját bõrükön is megtapasztalhatták, ha a tõke érdeke úgy kívánja,
azonnali hatállyal elhagyja Magyarországot, függetlenül a transzparens
vagy nem transzparens viselkedéstõl.
Sokkal inkább úgy látjuk, hogy bizonyos befektetõk jóval az európai profitráta fölött visznek ki pénzt hazánkból, s
ha ezt a gyakorlatukat veszélyeztetve
látják, a nemzetközi politikai nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodnak. Kíváncsiak volnánk, vajon hogyan reagálnának ezen országok kormányai, ha
odahaza szembesülnének hasonló nyilatkozattal?
A Kereszténydemokrata Néppárt a
magyar emberek érdekeinek képviseletében elkötelezett, amit a következõ kormány résztvevõjeként a gyakorlatban is
bizonyítani fog. Határozott célunk a
korrupció letörése, a gazdasági folyamatok átláthatóvá tétele, a tisztességes verseny körülményeinek biztosítása.
Reméljük, hogy a külföldi befektetõk a fentiekben felsorolt viszonyok
között is megtalálják majd számításukat Magyarországon, amihez ezúton is

jó egészséget kívánunk – zárul a kommüniké.

Az elõzményekrõl
Visszatarthatják a külföldi befektetõket
a magyarországi „nem transzparens viselkedésrõl” szóló jelentések – áll az
Amerikai Egyesült Államok, Belgium,
Franciaország, Hollandia, Japán, NagyBritannia, Németország, Norvégia és
Svájc budapesti nagykövetségeinek közös támogatásával kiadott dokumentumban, amely a brit képviselet honlapján látható.
Különös aggodalommal figyelik „a
nem transzparens viselkedés jelentõs
megnyilvánulásait, amelyek hatással
vannak a befektetõkre a közszolgáltatások, a mûsorszolgáltatás és az országos közlekedési infrastruktúra egyes
területein”. Az errõl szóló jelentések
visszatarthatják a befektetéseket, amelyekért Magyarország, minden más államhoz hasonlóan, verseng – olvasható a nyilatkozatban.
A kilenc ország nagykövetségei emlékeztetnek arra: a Magyarországra
irányuló külföldi közvetlen befektetések túlnyomó része az általuk képviselt országokból származik. Kifejezik
reményüket, hogy a magyar gazdaság
növekedési pályára áll, ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra, hogy sok
múlhat a külföldi befektetõk döntésén. Magyarország barátaiként remélik, hogy olyan befektetési klíma marad, amely „vonzó célállomássá teszi”
az országot.
kdnp.hu

Az Európa Tanács elárulta az Unió ethoszát
Václav Klaus cseh elnök aláírta az Európai Unió alkotmányának szánt lisszaboni szerzõdést. Miközben az Európai Unió fellélegzett, hogy Csehország –
az emberi jogi charta alóli mentességért cserébe – ratifikálta a dokumentumot, a mûvelt világnak mégiscsak el kellene gondolkodnia a történteken.
El kellene gondolkodni azon, hogy a
jelen Európai Uniónak vajon mennyi
köze van az Adenauer, Schuman, De
Gasperi által megálmodott közösséghez, az egyenrangú nemzetek szövetségéhez, ahol érték a család, a szabadság, a béke, a szolidaritás, a keresztény-zsidó kultúra, s ahol az em-

beri jogok sem maradhatnak ki a felsorolásból.
A brüsszeli csúcsértekezleten lényegében a benesi dekrétumok XXI. századi legitimálásáról döntöttek. A tagországok állam- és kormányfõi – beleértve
Bajnai Gordon miniszterelnököt – figyelembe sem vették annak a több mil-

Hazánk

lió ember, köztük több tízezer magyar
emberi jogait, akiket ezeknek a jogszabályoknak a nevében elûztek szülõföldjükrõl, vagyonukat elkobozták s mind a
mai napig nemhogy kártérítést, de
egyetlen bocsánatkérõ szót sem kaptak.
A Kereszténydemokrata Néppárt véleménye szerint azzal, hogy Csehország
mentességet kapott az emberi jogi charta alól, az Európa Tanács olyan fasisztoid törvényeket szentesített, amelyek a
kollektív jogfosztásra épülnek.
a KDNP országgyûlési képviselõcsoportja
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Az európai demokrácia nem bátoríthatja
a kereszténygyûlöletet
Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2009. november 3-á
án kelt ítélete szerint az
olasz iskolákban található feszületek jelenléte sérti az emberi jogokat. Kirill
moszkvai pátriárka levélben biztosította támogatásáról az olasz kormányt
a bírósági határozat elleni fellépésében.
„Az Európai Emberi Jogi Bíróság
2009. november 3-i ítélete (...) kiváltotta az Orosz Orthodox Egyház aggodalmát. Olaszország és Európa más
országainak keresztény örökségét nem
lehet az európai jogvédõ intézmények
vizsgálódásának tárgyává tenni. Az
Európa nyilvános közterein jelen lévõ
keresztény vallási szimbólumok a közös európai identitás részét alkotják,
és nélkülük mind a kontinens múltja,
mind jelene, mind pedig jövõje elképzelhetetlen” – írja nyílt levelében a
pátriárka.
„Az állam világi jellegének biztosítása ürügyén nem szabad vallásellenes ideológiát terjeszteni, amely nyilvánvalóan megbontja a társadalmi békét, és diszkriminálja Európa vallási
többségét – a keresztényeket. Kijelentjük, hogy teljesen és feltétel nélkül támogatjuk Olaszország Kormányát,
hogy fellebbezzen az Európai Bíróság
Nagykamarájánál. Az európai demokrácia nem bátoríthatja a krisztianofóbiát, hasonlóvá válva ezáltal a
múlt vallásüldözõ rezsimjeihez" - idézi az egyházfõ levelét a szimandron.hu internetes portál.

Vörös csillag igen, kereszt nem?!
A Kereszténydemokrata Néppárt és az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
megdöbbenéssel értesült arról, hogy az
Emberi Jogok Európai Bírósága 2009.
november 4-én hozott ítélete szerint az
olaszországi állami iskolákban ezentúl
tilos a feszület kifüggesztése, mondván:
az iskolai kereszt sérti a szülõk jogát ahhoz, hogy saját lelkiismeretük szerinti
nevelést biztosítsanak a gyermeknek,
valamint sérti a gyermek vallásszabadsághoz fûzõdõ jogát is.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága
már korábban is hozott ehhez hasonlóan botrányt keltõ ítéletet, amikor elfogadhatónak minõsítette a legtöbbek
számára rombolást, gyilkosságokat, elnyomást, emberek kizsákmányolását
jelképezõ vörös csillag használatát.
Ma Európa népeinek talán minden
korábbi korszaknál nagyobb szükségük
van közös identitásuk erõsítésére. Az
európai egység három alappillére a keresztény értékek, a római jog és a görög
filozófia. Ha ezek közül az értékek közül bármelyiket elvitatják, akkor elvitatják az európai történelem folytonossá-

gát is. Rendkívül felháborító, hogy a
nemzetközi szervezet mindezt éppen
Olaszországban teszi, ahol e közös európai értékek különösen mély történelmi gyökerekkel rendelkeznek.
A huszadik század tömeggyilkos
diktatúráiban élõ százmilliók számára
sokszor éppen a szeretetet, önfeláldozást, összetartást és egységet jelképezõ
kereszt jelentette az egyetlen vigasztalást. Tûrhetetlen, hogy ennek ellenére
ma van olyan európai intézmény,
amelyik e két évezredes jelkép használatát tiltaná, de a tömegpusztító kommunizmus jelképét, a vörös csillagot
engedélyezné.
Napjaink globalizálódó, válságokkal
terhelt világában különösen fontosnak
tartjuk a közös értékeink megõrzése és
erõsítése melletti határozott kiállást.
Mi, fiatal kereszténydemokraták ezért
élesen tiltakozunk az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete ellen, mert az
európai egység egyik alappillérét próbálja meg lerombolni. Az alapok lerombolásával pedig könnyen ránk dõlhet az
egész építmény. Egyúttal együttérzésünket fejezzük ki a jóérzésû olasz emberekkel, és bátorítjuk õket, hogy álljanak
ki közös értékeink védelmében, és elszántan fejezzék ki tiltakozásukat a szóban forgó ítélet ellen.
Gaál Gergely, az IKSZ alelnök
Törcsi Péter, IKSZ kabinetfõnök

Eltávolíthatja a keresztényeket
Federico Lombardi, a Szentszék szóvivõje a döntéssel kapcsoltban a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában leszögezte: a feszület mindig is az isteni szeretet és az egység jele volt, ezért sajnálatukat fejezik ki, hogy most
a megosztás, a kirekesztés és a szabadság korlátozásának jelképe lett.
Federico Lombardi arra is figyelmeztetett: az ilyen döntések nem fogják
jobban megszerettetni a keresztényekkel az egyesült Európa gondolatát. Mint mondta, úgy tûnik, hogy el
akarják hallgatni a kereszténységnek
az európai identitás kialakulásában
játszott lényeges és tagadhatatlan
szerepét.
A kereszt eltávolítása az osztálytermekbõl intoleráns és sérti a többség érzéseit – fogalmazott Walter Kasper bíbo-

ros, a Keresztény Egység Elõsegítése Pápai Tanácsának elnöke. „Nem engedhetjük meg, hogy a többséget egy kisebbség irányítsa. A pluralista társadalomnak tiszteletben kell tartania más
vallásokat és világnézeteket, ám az emberi jogi bíróság döntése mögött nem a
laicitás, hanem az ideológia áll” –
mondta a bíboros.
Giovanni Battista Re bíboros, a
Püspöki Kongregáció elnöke fájdalommal és meglepetéssel fogadta a hírt.

Fájdalommal, mivel megsértették az
európai katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, anglikánok, kálvinisták
vallási jelképét. A kereszténység sajátossága, eredetisége éppen a feszületen alapul. Az iskolai keresztek eltávolítására vonatkozó döntés meglepõ,
mert a feszület az európai identitás
alapját képezõ értékek jelképe. A kereszténység tette egységessé Európát.
Ez a döntés, amely szerencsére nem
végleges, éppen ellenkezõ irányba mutat, mert nem segíti elõ a földrész népeinek egységét, hanem a széttöredezettséget szolgálja.

Hazánk
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Nagy siker volt a KÉSZ jótékonysági koncertje
Idén tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének gy õri szervezete jótékonysági estjét, amelyen a hagyomá nyoknak megfelelõen átadták a Gyõri Nemzeti Színházért – KÉSZ Alapít vány Szent István-d
díját, amelyet az idei esztendõben Ungvári István vehe tett át.
A koncert szervezõje, Lanczendorfer Erzsébet, a KDNP országgyûlési képviselõje, a KÉSZ gyõri szervezetének tiszteletbeli elnöke Böjte Csaba testvér levelének egy részletét olvasta fel, amelyben a
ferences szerzetes a haza állapotát az
idegen kéz által megbolygatott, össze
nem záró állományú, viharvert erdõhöz
hasonlította.
Koncsol László szlovákiai magyar
író, költõ, mûfordító, az est fõvédnöke
az alábbi beszéddel köszöntötte a megjelenteket:

Tudást és kenyeret!
Méltó az alkalomhoz, hogy Jézusra hivatkozzam. Márk írta Jó hírének 6. részében, a 6. rész 34. versében: „És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és
megszáná õket, mert olyanok valának,
mint a pásztor nélkül való juhok. És
kezdé õket sokra tanítani.” Eddig a 34.
vers. Persze, az evangéliumi események
tovább peregnek: következik az öt kenyér és két hal csodája, a tengeren járás,
a szélvihar lecsillapítása, végül a 6. rész
végén a genezáreti falvak, városok, majorok betegeinek meggyógyítása. Csupa
csoda, és megannyi minta. Hallom belõlük, amit az Úr az utolsó vacsorán
mondott a Tizenkettõnek: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”
Mit is tett Jézus ebben a jelenetsorban? Elõbb megszánta az elesetteket, de
azonmód segített is rajtuk. Elõször lelküket és elméjüket táplálta újszerû tanításával, de mindjárt „sokra” tanította
õket. Látta, hogy nincs a tömegnek
pásztora, aki tartósan összefogná, jó
legelõre, tiszta vízre terelné, és gyógyítaná, védelmezné õket a ragadozó állatoktól és emberektõl; végül földi ember képességeit meghaladó erõvel, isteni erejével jól is lakatta a több ezres sokaságot.
Ez a tömeg nem az ország tehetõs embereibõl verõdött Jézus köré; Õ nem zilálta szét országa társadalmát, nem tört
a gazdagok vagyonára, de hangsúlyosan
a szegények, a peremre szorultak, a
megvetettek, a társadalomból, sõt a

nemzetbõl és vallásból is kitagadottak
pásztora volt. Gyerekkorát a határokon
túl, emigrációban töltötte el, bõrén tapasztalta meg az idegenséget, a kemény
munkát és nélkülözést.
Részvét, tanítás (mai felbontásban:
oktatás és nevelés), táplálék (bontsuk
fel ezt is: lakás, ruha, fûtés, világítás),
gyógyítás (értsd: orvos, kórház, gyógyszer). Ez a jézusi aktus mai üzenete, ezt
kell nyújtanunk a mai magyar szegényeknek.
Nincs olyan társadalmi rendszer,
amely a szegénységet, az ilyen-olyan
okból lecsúszottak nyomorát megszüntetné. Hibás a dologban a gazdaság, a
család, maga az egyed, oka lehet az átöröklés, egy kór, egy válság, egy elemi
csapás, egy elhibázott vagy eleve hazug,
egy ország millióit szegénységbe sorvasztó gazdaság- és társadalompolitika,
hogy az ókori evangéliumi alaphelyzet
XX.-XXI. századi tömeges, látványos,
elborzasztó alakot öltsön. Jó tíz százaléknyi munkanélküli, több ezer kilakoltatott család, sok ezer hajléktalan, évi
háromszáz fagyhalál, nem tudom, hány
magányos, rablógyilkosoknak kiszolgáltatott öreg férfi és nõ, sok tízezer rokkant és fogyatékos ember, több százezer
felkapaszkodni képtelen cigány, sok
százezer olyan kortársunk, aki az utóbbi idõk legsúlyosabb betegségeivel, a
rákkal, a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a depresszióval és más
idegbajokkal küszködik, a rengeteg kábítószeres, dohányos és iszákos férfi és
nõ, sõt gyermek, ötvenezer magyar utcalány, akikbõl nem lesz boldog asszony
és anya, az elváltak tömegei, az apátlanul vagy anyátlanul felnövõ gyermekek
tízezrei, a felnõtt és gyermek bûnözõk ha ez a boldogtalan anyaországi magyar
tömeg összeverõdne egy „puszta helyen”, mint az evangéliumokban, valahol a Hortobágyon, és Jézus megjelenne
köztük, nem szánná, hanem zokogva
siratná õket, és kérdezné: mit tettetek
ezzel a szép országgal, néppel, nemzetetekkel, egymással, magatokkal? Magyarok a magyarokkal?

Hazánk

Jézus azonban nincs közöttünk, magyarok közt testi valójában, csak tanítványai vannak, akikre példáját hagyta, hogy
kövessék: „Ezt cselekedjétek” ne csak az
Úrvacsorában, a Szent Áldozásban, a kenyér és bor vételében, hanem a pásztor
nélküli vagy a csapnivaló, szélhámos, tehetségtelen, harácsoló és korrupt, a rájuk
bízott értékeket elkótyavetyélõ pásztorokkal megvert nyáj felelõs gondozásában is.
Barátaim, én most itt, Gyõrött odaátról, Pozsonyból, szlovákiai magyarként szólok hozzátok. Kiábrándultan
nézzük, miként tették tönkre kormányosaitok anyaországunkat, amely többek között arra volna hivatott, hogy
erõs támaszunk legyen, akire büszkén
néz föl a kétszer is elszakított peremvidékek magyarsága. Volt néhány év, talán évtized is, amikor büszkék voltunk
rátok, amikor jó volt üldözöttként,
megfigyeltként, beszorítottként is magyarnak lennünk odaát, jóllehet anyaországunk lakosainak többsége nem magyaroknak, hanem leginkább cseheknek
mondott bennünket. Az ország önrendelkezésének visszanyerése után fölvirágzást vártunk, de elég volt nyolc év,
hogy visszacsússzatok oda, ahonnan ötven éve kapaszkodni kezdtetek.
Ezt azonban nem a tatár, nem is a török, az osztrák vagy az orosz tette az országgal, nem is az utódállamok kormányai, hanem magatok követtétek el magatok ellen. Nem mondok semmi újat,
mindenki tudja, hogy olyan erõket küldtetek a kormánykerékhez, ismételten,
amelyek gyönge, eleresztett, intim pillanataikban maguk is megvallották, útszéli jelzõk és igék körítésében, hogy hazudtak a nemzetnek, a világnak reggel, délben és este, mert a hatalmat bármi áron
kezükben akarták tartani. Látszatjólétet
kreáltak kölcsönök százmilliárdjaiból,
mint Kádárék, hogy unokáitok is fizessék a kamatokat. Itt minden a külföldnek szól, mindenki a nyugati turistáknak, bankoknak és befektetõknek akar
tetszeni. Hallgatom a hírforrások refrénjét: „Mit szól ehhez meg ehhez a külföldi, a turista, az idegen…? Nem azt kérdik, hogy mit szól a dologhoz, a másik
magyar ember, mit szólok én, az utóbbi
idõben oly gyakran emlegetett határokon
túli magyar, akinek rokonai élnek anyaországában, hanem hogy mit szól hozzá
az elõkelõ nyugati látogató.
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A nyomorba, hajléktalanságba, kábítószerbe, alkoholba, prostitúcióba, rablásba, gyilkosságba, hûtlenkedésbe süppedt tízezrek, a fölkapaszkodni és beilleszkedni képtelen cigányok és munkanélküliek százezrei mind magyarok, s
minden elesett magyar sorsa fáj. Szükségük van a tüneti kezelésre, a meleg levesre, a meleg pokrócra, ruhára, a gorkiji éjjeli menedékhelyek ágyaira, az alkalmi orvosi segítségre – de még fontosabb a megelõzés, a gazdasági, társadalmi, ökumenikus keresztyén összefogás
azért, hogy az ország legalább évszázadunk derekára édesanyja legyen minden
magyarnak. Vegyétek kezetekbe az or-

szág gazdaságát, kereskedelmét, sajtóját, iparkodjatok, és ne hagyjátok, hogy
e kis ország peremvidékei elsorvadjanak, idegenek tulajdonába csússzanak
át. Lakjátok be a kicsivé töpörödött országot, és erõsödjetek, nehogy egy vészes pillanatban, amely biztosan ránk
köszön, valakik tovább zsugorítsák. Ehhez nem rohamosan fogyatkozó, hanem
biztos ütemben sokasodó nemzetre van
az országnak szüksége - és olyan kormányosokra, akik reggel, délben, este a
nemzet anyagi és szellemi gyarapodásán munkálkodnak, és csak az igazat,
mindig csak az igazat mondják odakint
és idebent.

Szánni, sokra tanítani, etetni-itatni,
ruházni, gyógyítani a nemzetet s az ország
minden polgárát a legmagasabb színvonalon, ahogy Jézus kétezer éves példája mutatja. Különösen kötelezi a minta Krisztus
követõit, a keresztyéneket, a felekezetek
diakóniáját és belmisszióját, s köszönöm,
hogy odaátról érkezvén bevezethettem ezt
a szép, ígéretes jótékonysági hangversenyt. Az Úr, látva, hogy szerény földi eszközeinkkel bár, de az Õ példáját követjük,
minden bizonnyal mosolyogva tekint
ránk. Kérjük, hogy úgy legyen – és most
már a zenéé a szó.
kdnp.hu
Forrás: kisalföld.hu

Az igazság tesz szabaddá
Az igazság tesz szabaddá címmel jelent meg Firtl Mátyás országgyûlési
képviselõ könyve, amelynek bemutatóját Sopronban a Pannonia Hotel különtermében tartották. Beszédesek a könyv fejezeteinek címei: A hûség
embere, Kiütéses gyõzelem a második menetben, Hazugságok ellen szólva, Csak térkép e táj?, Cum Deo Pro Patria, Felemelt lélekkel…

Egy politikusi pálya elevenedik meg az
olvasó elõtt, egy olyan hiteles politikusé
és emberé, aki vallja: „Hiszem és vallom,
hogy a keresztény életszemlélet, értékek,
erkölcs és felelõsség érvényesíthetõk a
politikában. Mi több: másként nem is
tartanám érdemesnek politizálni.”
A képviselõ pályáját, politikai és
szakmai tevékenységét bemutató kötetet Molnár Ágnes országgyûlési képviselõ és Rédly Elemér, a Gyõri Hittudományi Fõiskola tanára, pápai prelátus aján-

lotta a teltházas rendezvényen megjelenteknek.
Szükség van arra, hogy a keresztény
emberek tudják, a kereszténységünket
nem csak a templomban kell gyakorolni és megélni, hanem a közéletben, a
mindennapi életben is. Az utolsó ítéletrõl szóló jézusi példabeszédben a bíró
nem azt kérdi, hogy voltál-e templomban, imádkoztál-e, hanem azt mondja:
éheztem és ennem adtál, szomjaztam
és innom adtál, beteg voltam és meglá-

togattál... Azaz a keresztény embernek
a mindennapi életben kell érvényesítenie a szeretet parancsát. A közéletben
is érvényesülnie kell a keresztény erkölcsnek – fejtette ki Rédly Elemér, aki
egészen megdöbbentõnek tartja, hogy
például vallásos falvakban az MSZP kapott többséget a választáson.
A pápai prelátus az ország hitoktatási helyzetét 1949-ig visszamenõleg elemezve szólt arról, hogy az ország mai
felnõtt lakosságának alig egy százaléka
kapott információt a keresztény tanításról, arról, hogy a kereszténység és közéletiség összefügg.
Keresztény emberként a közélet
kérdéseiben is tájékozottnak kell lennem, tudnom kell, hogy hogyan kell
gondolkodnom és cselekednem. Mert
a közélet kérdéseire, a válság megoldására van keresztény alternatíva, amely
mûködõképes, csak kellenek azok az
emberek, akik azt megvalósítják.
Firtl Mátyás könyve ezért fontos, mert
ennek a példáját adja – mint ahogyan
Molnár Ágnes országgyûlési képviselõ fogalmazott: „a könyv Firtl Mátyás országgyûlési képviselõséghez vezetõ életútját
hitelesen mutatja be. Beszédesek a könyvbeli címek. Például: A hûség embere.”
Firtl Mátyás valóban a hûség embere.
Hûséges a Fideszhez, a Kereszténydemokrata Néppárthoz, hûséges Orbán
Viktorhoz, hûséges választóihoz, és hûséges ahhoz a munkához, amire elkötelezte magát. Alázattal végzi a munkáját,
szolgálatot teljesít mindennap – mondta Molnár Ágnes.
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A nép kifejezte politikai akaratát
November 22-én a Józsefvárosban és
Csornán tartott idõszaki választásokon a
nép kifejezte politikai akaratát, amelynek üzenete napnál világosabb mind a
józsefvárosi polgármesteri, mind a csornai országgyûlési eredménybõl. De támogatóink még ne dõljenek hátra karosszékükben, mert Csornán a szocialisták
nyilvánvalóan arra játszottak, hogy ne
legyen elegendõ a részvétel ahhoz, hogy a
Fidesz–KDNP jelöltje mandátumot nyerhessen. A szocialista párt történelmi
mélypontján van, a szétesés küszöbén,
de a potenciális támogatottsága nem
négy százalék. Még senki se dõljön hátra
– jelentette ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke honlapján megjelenõ heti interjújában.
A 2010-es országgyûlési választásokat illetõen a pártelnök hangsúlyozta:
„olyan gátlástalan kampány még nem
volt, mint amilyenre most a szocialista párt készül, miután kormányzati
teljesítményre nem hivatkozhat, és a
korrupciós ügyekbõl magát kimosni
képtelen. Egyetlen lehetõsége marad.
Megpróbál besározni mindent és mindenkit, hogy a végeredmény a fejekben
az legyen: az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; az egyik kutya, a
másik eb”.
Arra a felvetésre, hogy Bajnai Gordon – a Magyarországon zajló folyamatokkal kapcsolatosan aggályaikat kö-

zös közleményben megfogalmazó –
nagykövetekkel folytatott találkozón
kései antikorrupciós intézkedéscsomagját népszerûsítve úgy tett, mintha
a kialakult helyzetért a kormányt nem
terhelné felelõsség, Semjén Zsolt egyértelmûvé tette, hogy a korrupció elburjánzásáért a felelõsség a kormányt
terheli. Nyilvánvalónak nevezte, hogy
nyolcadik esztendeje minden idõk legkorruptabb magyar kabinetjei váltják
egymást.
Mint mondta: „a kilenc nagykövet
felhívása egyfelõl az elégtelen beírása a
szocialista kormány bizonyítványába, hiszen olyan mértékû a korrupció, ami már
a külföldi befektetéseket is veszélyezteti.

A világnak szüksége van a reményre,
és ezt csak Krisztusban találjuk meg
Megkezdõdött advent: ez az idõszak számunkra a Krisztussal való találkozás ideje,
az imádságé és a szeretetcselekedeteké – mondta XVI. Benedek pápa advent elsõ
vasárnapján a déli Mária-ima elmondásakor. A mai világnak elsõsorban reményre
van szüksége, s ezt csak Jézus Krisztusban találja meg.
Megkezdõdött az új liturgikus év, amely adventtõl indul, s amely felkészít bennünket Urunk Karácsonyára. De mi a jelentõsége a liturgikus évnek az ember, a
történelem és a társadalom számára? A választ éppen az adventi lelki felkészülés
adja nekünk. A mai világ mindenekelõtt reményre éhezik: a fejlõdésben lévõ
népeknek, és a gazdagoknak egyaránt szükségük van rá. Egyre inkább észrevesszük,
hogy ugyanabban a hajóban vagyunk és együtt kell megmenekülnünk. Látjuk
összeomlani a hamis bizonyosságokat és rájövünk, hogy megbízható reményre van
szükségünk, amit csak Krisztusban találhatunk meg.
Bárki, aki szabadságra, igazságosságra és békére áhítozik, fellélegezhet és
fölemelheti a fejét, mert Krisztusban közel a szabadulás. Jézus Krisztus nemcsak a
keresztényeket érinti, vagy a hívõket, hanem minden embert. Õ ugyanis, a hit
középpontja, és a remény alapja. A reményre minden emberi lénynek állandóan
szüksége van.

Másfelõl azonban van egy áthallásos
üzenete a kilencek közleményének.
Gondoljunk például a Pécsi Vízmû
ügyére. Világossá kell tennünk, nem engedhetõ meg, hogy a befektetõk Magyarországon magasabb profitrátákkal dolgozzanak, mint az Európai Unió többi
országában. Nem engedhetõ meg, hogy
különbözõ trükkökkel talicskával tolják
ki a profitot az elszegényedõ országból”.
A KDNP elnöke reményét fejezte ki,
hogy a választások utáni Magyarországon, a rendezett és átlátható körülmények között, ezek a befektetõk is megtalálják a helyüket.
kdnp.hu
Forrás: semjenzsolt.hu
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