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Hasznos és eredményes volt
az elmúlt két hónap
Hasznosnak és eredményesnek ítélte Harrach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetôje az elmúlt két hónap parlamenti munkáját az MTInek adott, ülésszakot értékelô interjújában. A Fidesz–KDNP-kormánynak
nem volt szüksége száz napos türelmi idôre, nagy ütemben és energiával
végezték a munkát. „Igazi nemzeti vágta volt az elmúlt két hónap a magyar
parlamentben” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
Sikerült bebizonyítani, hogy üres kasszával is lehet olyan törvényeket hozni,
amik jelentôsen befolyásolják a polgárok
életét és a nemzet egészének jövôjét.
Vannak olyan dolgok, amiket pénz nélkül
is el lehet és el is kell intézni – mondta a
KDNP alelnöke.
Harrach Péter kiemelkedô fontosságúnak nevezte az eddig elfogadott jogszabályok közül a kettôs állampolgárságról és
a nemzeti összetartozásról hozott törvényt, és kitért a rendészeti területen
alkotott törvényekre is, a „három csapásra”, illetve szabálysértéssel kapcsolatos
módosításokra. Szólt az oktatás területén
hozott kisebb, ám a pedagógustársadalom és a családok számára egyaránt fontos változtatásokról, és a jelentôs módosítások között beszélt a médiavilág
szabályozásáról szóló törvénycsomagról.
Az igazságosság szempontjait érvényesíti
a bankadó, amelynek lényege, hogy nem
a munkavállalók vállára kerül ismét a
teher, hanem ott próbál bevételt realizálni, ahol a nyereségek nagyok – fejtette ki.
A KDNP frakcióvezetôje kijelentette:
bár a tempó az ellenzéket meglepte, de a
kormánypárti képviselôk erre fel voltak
készülve, mint ahogy a pártszövetség
támogatói is ezt várták.
A Fidesszel való együttmûködésrôl azt
mondta, hogy jól mûködnek az egyeztetés fórumai: a frakcióelnökség, az együttes frakcióülések. Ôsszel pedig közös
kihelyezett frakcióülésen tekintik át az
elkövetkezô idôszak feladatait.
Harrach Péter a harminchat tagúra
bôvült KDNP-frakció munkájáról szólva
elmondta: a képviselôcsoportban a felké-

szült politikusok minden szakterületen
képviseltetik magukat, minden bizottságban kellô hangsúllyal jelenítik meg a
Kereszténydemokrata Néppárt által fontosnak tartott célokat és értékeket.
Harrach Péter az ôszi ülésszakról elôzetesen kifejtette: az ôsz már a kormányzati
elôterjesztések ideje lesz. Elsôsorban a gazdasági kérdésekre fog a kormányzat koncentrálni, a második gazdasági akcióterv
részletei mellett a jövô évi költségvetés
elôkészítése határozza meg a munkát. A
KDNP-nek az a szándéka, hogy azok – az
elsôsorban a társadalmi kérdéseket érintô –
területek erôsödjenek meg, amelyek
képviseletét kiemelten fontosnak tartják.
Emellett a munkavállalók és a kisemberek
érdekeinek védelme, a közösségek megerôsítése jelentôs hangsúlyt kapnak majd a
KDNP-s politikusok megszólalásaiban.
kdnp.hu, Forrás: MTI

Megszületett
a Nemzeti Centrum
„Európában a magyarországival rokon és komoly változások történtek. Ennek oka,
hogy a múlt századi ideológiák
csôdöt mondtak, nem tudtak
választ adni az új idôk kérdéseire. Kiderült, azok az országok tudják a gondokat megoldani, ahol létrejött a társadalmi-politikai paletta közepe felé
egy nagy és erôs közösség –
jelentette ki a miniszterelnök.
Az ideológiai kérdések oda
kerültek ahová valók, a »filozófusok asztalára«, helyüket a
józan ész foglalta el. Az elmúlt
évtizedben azok az országok
voltak sikeresek, ahol létrejött
egy erôs centrumközösség, és
amely képes volt a gyökeres
változtatásokat véghezvinni –
tette hozzá a kormányfô. Orbán Viktor az elmúlt két hónap jelentôségét abban látja,
hogy ugyanez a folyamat hazánkban is megtörtént, megszületett a Nemzeti Centrum.
Ennek köszönhetôen az Országgyûlés is más, a »cselekvés
helyszíne lett«.”
2. oldal

Az oktatás új alapjai
„Az oktatásért felelôs államtitkár reményei szerint jövô
ôsszel életbe léphet az új
közoktatási törvény és az
ahhoz kapcsolódó új nemzeti alaptanterv. Hoffmann Rózsa új finanszírozási alapelvet javasol, s bízik abban,
hogy a jövô évi büdzsé lehetôséget nyújt a pedagógusok
bérének gesztusértékû emelésére is.”
8. oldal

Megszületett a Nemzeti Centrum
„A sorjázó eredmények azt a benyomást keltik mintha hónapok óta dolgozna az új Országgyûlés és a kormány, pedig még száz napja sincs” – kezdte
a meghosszabbított ülésszakot lezáró, az új Országgyûlés és a Fidesz–
KDNP-kormány megalakulása óta eltelt idôszakot összegzô beszédét a
miniszterelnök.
Európában a magyarországival rokon és
komoly változások történtek. Ennek oka,
hogy a múlt századi ideológiák csôdöt
mondtak, nem tudtak választ adni az új
idôk kérdéseire. Kiderült, azok az országok tudják a gondokat megoldani, ahol
létrejött a társadalmi-politikai paletta
közepe felé egy nagy és erôs közösség –
jelentette ki a miniszterelnök. Az ideológiai kérdések oda kerültek ahová valók, a
„filozófusok asztalára”, helyüket a józan
ész foglalta el. Az elmúlt évtizedben azok
az országok voltak sikeresek, ahol létrejött egy erôs centrumközösség, és amely
képes volt a gyökeres változtatásokat
véghezvinni – tette hozzá a kormányfô.
Orbán Viktor az elmúlt két hónap jelentôségét abban látja, hogy ugyanez a folyamat hazánkban is megtörtént, megszületett a Nemzeti Centrum. Ennek
köszönhetôen az Országgyûlés is más, a
„cselekvés helyszíne lett”.
A miniszterelnök hangsúlyozta: a
Nemzeti Centrum a józan ész közössége,
amely mindenki felé nyitott és szabad. A
polgári oldal választási sikere hozta létre,
de sok baloldali is ide szavazott. „A
választáson gyôztes erôknek több baloldali szavazójuk van, mint magának a
szocialista pártnak” – jegyezte meg. Az új
kormány a baloldali érékeket vallókat is
képviseli, ezért „baloldali értékvilágú
emberek felkérése és kinevezése jelentôs
és fontos államéleti posztokra és megbízatásokra”, nem politikai gesztus.
Orbán Viktor rámutatott, a Nemzeti
Centrum közösségét a társadalom nagy
többségének közös értékei tartják össze,
úgymint a munka, az otthon, a család, az
egészség és a rend. „Amiért kormányzunk az a Nemzeti Centrum, ahogyan
kormányzunk az a Nemzeti Együttmûködés Rendszere” – jelentette ki.
A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: arra vállalkoztak, hogy ledöntsék
azokat a tabukat, amelyeket a „20. századi ideológiai ipar ránk hagyott”. Ilyen
volt a politikai osztály. A döntések révén
azonban sokkal kevesebb lesz a politikus,
és 2014-tôl kisebb lesz a parlament. Ta-
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bunak számított az adórendszer, valamint a bank- és pénzügyi rendszer is.
Elôbbivel kapcsolatban megmutatták,
hogy lehetséges azonnali, jelentôs adócsökkentés. A bankokról pedig úgy nyilatkozott, „a bankokkal is együttmûködést akarunk”, de a „baj orvoslásából
nekik is ki kell venniük a részüket”. A
bankrendszer megadóztatása tehát nem
tabu. A bankadó szükséges, igazságos,
hatékony, mert az ország és az emberek
érdekeit szolgálja egy nehéz helyzetben –
tette hozzá.
A 29 pontos gazdasági akcióterv múlt
idejûvé tette azt az állítást, amely szerint
nem lehet egyszerre gazdasági növekedést serkentô és a pénzügyi stabilitást
biztosító politikát folytatni. Orbán Viktor rámutatott, meg lehet adóztatni az
állami végkielégítéseket, véget lehet vetni
az állami pazarlásnak, meg lehet védeni
az idôseket és a családokat attól, hogy a
közüzemi szolgáltatások díja az „egekbe
szökjön”, valamint az elszámoltatás is
lehetséges.
Ugyancsak tabunak számított néhány
fontos és konkrét kérdésben vitát folytatni nemzetközi szervezetekkel. A
miniszterelnök emlékezetett rá, hogy az
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a hitel, amelyet 2008-ban Magyarország
felvett, és az ezt megtestesítô szerzôdés
egy rossz gazdaságpolitika eredménye.
Mint mondta: köszönettel tartozunk a
Nemzeti Valutalapnak, hogy amikor
„elôzô kormányok, a nemzeti bank rossz
politikája csôdbe vagy csôd határára
sodorta Magyarországot, akkor volt egy
szervezet, amely kihúzott bennünket a
bajból”. Ugyanakkor felhívta a figyelmet
arra, hogy a szerzôdés 2010 októberében
lejár. Az abban foglaltakat teljesítettük.
A feladat, hogy betartsuk a korábban
kötött szerzôdéseket, a 3,8 százalékos
hiánycélt – fûzte hozzá.
Kijelentette: az Európai Unióval azonban nem vállalás vagy akarat kérdése,
hogy tárgyalunk-e. Egyrészt hazánk az
unióhoz tartozik, másrészt több mint
hat éve, folyamatosan ún. túlzott deficiteljárás alatt van. Helyzetünkön valamit
javít, hogy idôközben a 27 országból lassan 24 jár hozzánk hasonlóan. Tehát, az
EU-nak nem Magyarország, hanem az
egész unió gazdasági gondját kell megoldania. Minden remény megvan arra,
hogy egységes megoldást fog találni,
egyenlô mércével fog mérni, és világossá
teszik, hogy milyen idôre, milyen ütemben kell az elvárt 3 százalékos költségvetési hiányszintet elérni.
Orbán Viktor beszéde végén köszönetet mondott a 29 pont szakmai részleteinek kidolgozásában részt vevô minisztereknek, illetve a kormánypárti képviselôknek a támogatásért, és az ellenzéknek a bíráló észrevételekért.
A miniszterelnök véleménye szerint
az eddigi közös eredmények jó okot
adnak a reménykedésre. Reményre ad
okot a Nemzeti Centrum léte, és hogy
sok komoly közös céljuk és tervük van. A
miniszterelnök zárszavában arra hívta fel
a figyelmet, hogy az ôsz során további
tabukat kell ledönteniük a józan ész
nevében. A kormány legfontosabb feladata, hogy az elsô akcióterv beindítása
után senki se érezze úgy, hogy a változtatások során nem törôdnek vele, nem
gondolnak rá. „Senkit sem fogunk az út
szélén hagyni” – húzta alá a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ôsszel a gazdaságélénkítés, a pénzügyi egyensúly mellett a
szociális biztonságra is figyelmet kell
majd fordítaniuk.
Forrás: kdnp.hu
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Elfoglalta hivatalát Schmitt Pál
Köztársasági elnökként a jelenlegi és a majd megszületô alkotmány alapján
kell az egyensúly szerepét betöltenem a parlamenti pártok, a magyar társadalom, a nemzet különbözô csoportjai között – fogalmazott az új köztársasági elnök a hivatalba lépése alkalmából a Sándor-palota udvarában rendezett ünnepségen. Schmitt Pál hozzátette: egyensúly és nem ellensúly az a
szerep, amit be kíván tölteni és minden erejével azon lesz, hogy a lehetô
legszélesebb körû nemzeti egyetértésen nyugvó, a nép akaratát tükrözô alaptörvénye és törvényei legyenek az országnak. Mint mondta: közhivatalánál
fogva, kellô mértéktartással, aktív részese kíván lenni az alkotmányozás folyamatának, valamint javasolni fogja, hogy az alaptörvény elôszava tartalmazza a kereszténységre történô utalást és a Szent Koronát.
Schmitt Pál új köztársasági elnök szerint
az elnöki feladathoz az alkotmány szövege ad körvonalakat azzal, hogy meghatározza a legfontosabbakat: a nemzet
egységének kifejezését és a demokratikus rend feletti ôrködést. Szerinte Göncz
Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László
korábbi államfôk munkája, egyéniségük,
céljaik és stílusuk mind külön-külön és
együtt csiszolta az elnökséget olyan
intézménnyé, melyre a magyarok még
ma, a bizalmatlanság, a csalódások korában is mély tisztelettel tekintenek, ezért
köszönet illeti ôket. Kiemelte: bízik abban, hogy a következô öt év újabb színnel, újabb fontos értékekkel gazdagítja az
elnökséget. Hozzátette: megnyugtató
alapot ad számára, hogy felkérése e feladatra olyan széleskörû felhatalmazásból született, amely húsz esztendôs

AZ új KÖZTáRSASáGI ELNÖK ÉLETRAjZA
Schmitt Pál 1942. május 13-án született Budapesten.
1965-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem belkereskedelem szakán kapott diplomát, 1992-ben a Testnevelési Egyetemen doktorált, ugyanitt 1994-tôl címzetes egyetemi tanár.
1955-ben párbajtôrvívóként kezdte sportolói pályafutását,
egyéniben kétszer nyert magyar bajnokságot, s 1965-77
között 130 alkalommal szerepelt a válogatottban. A párbajtôrcsapat tagjaként 1968-ban és 1972-ben olimpiai bajnoki
címet szerzett, s 1970-ben, majd 1971-ben világbajnok is lett.
1965-tôl a HungarHotels Vállalatnál kezdett dolgozni, 1976ban kinevezték az Astoria Szálló igazgató-helyettesévé. A szállodaiparból 1981-ben visszatért a sport területére, a Népstadion
és Intézményei fôigazgatójává nevezték ki. 1983-88-ban az
Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökhelyettese volt.
A Magyar Olimpiai Bizottságban 1983-tól fôtitkár, majd
1989 óta a testület elnöke. 1985 és 1990 között a Magyar
Olimpiai Akadémia Tanácsának elnöke volt. 1983-ban beválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjai

demokráciánkban egyedülálló. Schmitt
Pál beszédében kiemelte azt is, hogy aki
az anyanyelvet nem ismeri és szereti, az
igazán más nyelveket, kultúrákat és
népeket sem tud majd megérteni, nehezebben tudja a világban a helyét megtalálni. Közölte: mint olimpiai bajnok
megvív azért, hogy a sport is az alkotmány szövegének része legyen és elnöki
vállalásai között lesz az is, hogy kiáll a
pedagógus életpálya erkölcsi és anyagi
megbecsültsége mellett.
A Himnusz dallamaival kezdôdött
Schmitt Pál köztársasági elnöki hivatalba
lépési ünnepsége; a ceremónia helyszíne a
Szent György térrôl átkerült a Sándor-palota belsô udvarába. Az ünnepség körülbelül
kétszáz meghívott vendége, köztük Orbán
Viktor miniszterelnök és Mádl Ferenc és
Boross Péter, Kövér László házelnök a Sándor-palota belsô udvarában kísérte figyelemmel a ceremóniát. A ceremóniára meghívást kaptak a miniszterek, az államtitkárok, a diplomáciai testület tagjai, a történelmi egyházak képviselôi, a határon túli
magyar szervezetek vezetôi, valamint az
összes volt köztársasági elnök. Sólyom
László volt köztársasági elnök nem ment
el az eseményre, ahogy az MSZP és az
LMP is jelezte, hogy nem vesznek részt az
ünnepségen.

sorába. 1991-tôl a NOB végrehajtó bizottságának tagja lett,
1995-ben a NOB alelnökévé választották, 1999 óta a NOB
protokollfônöke. Emellett 1995-tôl a NOB Sport és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, 1999-2007 között az Olimpikonok Világszövetségének elnöke is volt.
Diplomáciai pályafutása 1993-ban kezdôdött, amikor
kinevezték madridi nagykövetnek, 1995-ben akkreditálták
Andorrában is. 1999-ben Svájcban lett nagykövet, s akkreditálták Liechtensteinben is.
2002-ben független jelöltként az ellenzéki Fidesz és az
MDF támogatásával az önkormányzati választásokon elindult Budapest fôpolgármesteri címéért.
2003-ban belépett a Fideszbe, majd 2003-2007-ben a párt
alelnökeként dolgozott. A 2004-es EP-választáson pártja listavezetôje volt, s az Európai Parlament tagja lett, majd 2009-tôl
az Európai Parlament elnökségének tagja, s egyik alelnöke volt.
2010 áprilisában a Fidesz országos listáján nyert országgyûlési képviselôi mandátumot, majd május elején lemondott
EP-mandátumáról.
2010. május 14-én a parlament alakuló ülésén a képviselôk az Országgyûlés elnökévé választották.
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Ahány identitás, annyi állampolgárság
Anyai ágon erdélyi származású, s ha édesanyja azt akarta, hogy a gyerekek
ne értsék, amit a nagymamával beszélt, románra váltott. Semjén Zsolt családi gyökerei miatt is kötôdik a határon túli magyarsághoz. A nemzetpolitikáért
felelôs miniszterelnök-helyettesként hozzátartoznak a határon túli kérdések,
igaz, az elsô Orbán-kormányban is foglalkozott e területtel. Büszkén említi:
a határon túli egyházi ügyek gazdájaként elérte, a magyarországi egyházak
felújítási költségvetésének tíz százalékát a határon túli magyar egyházi
intézmények kaphassák meg.
– Igaz, hogy csaknem hat éves szünet
után még nyáron összeülhet a Magyar
Állandó Értekezlet (MÁÉRT), illetve
megrendezik a Kárpát-medencei Képviselôk Fórumát (KMKF) is.
– Nyár után összehívjuk a MÁÉRT-et
és a KMKF-et is. Levelet írtam valamennyi korábbi MÁÉRT-meghívottnak.
Kértem ôket, tegyenek javaslatokat, milyen témákat szeretnének megvitatni,
min akarnak változtatni a korábbi gyakorlathoz képest. A beérkezô válaszok
alapján döntünk majd a MÁÉRT és a
KMKF napirendi pontjairól. Szerintem
érdemes volna a MÁÉRT-en az Európai
Unióban már bevált – a szóban forgó
országok alkotmányait tiszteletben tartó
– autonómia-formákról beszélni, de nem
kívánom azt a benyomást kelteni, hogy
mi ex catedra mondjuk meg, mirôl szóljon ez a két fórum.
– Bugár Bélának, a szlovákiai Híd elnökének is küldött levelet. A júniusi szlovákiai választások elôtt Ön és Orbán
Viktor kormányfô vele nem, Csáky Pállal, a Magyar Koalíció Pártjának vezetôjével viszont találkozott. A választási eredmény ismeretében nem gondolja, hibás
taktika volt az egyoldalú támogatás?
– Természetesen Bugár úrnak is küldtem levelet. A kiindulási pont azonban a
MÁÉRT érvényes statútuma, amely értelmében az önmagukat magyar pártként meghatározó politikai szervezetek
kapnak meghívást. Az Bugár Béláék
dolga, hogy ôk miként határozzák meg
magukat, a MÁÉRT alapelve összeegyeztethetô-e az ô politikai identitásukkal.
Nemzetpolitikai stratégiai célokból rendkívül fontosnak tartom, hogy a Kárpátmedence országaiban legyenek etnikai
magyar pártok, ugyanis ezek akadályozhatják meg az asszimilációt, ezek a legalkalmasabbak a magyarság érdekeinek
képviseletére. Természetesen a határon
túli magyarságnak jogában áll ideológiai,
vagy rétegérdekek alapján pártot válasz-
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tania. Ennek is van hozadéka, de szerintem ez a politizálás már sodródás az
asszimiláció felé.
– A szlovákiai választások eredménye
azt mutatja: az etnikai alapú magyar párt
nem jutott be a parlamentbe, a magyarszlovák összefogást hirdetô Híd viszont
kormányzati erô lett.
– A nemzetpolitikai szempontokat
sosem szabad alárendelni aktuálpolitikának. Szlovákiában igenis él akkora
lélekszámú magyarság, ráadásul érte
ôket az elmúlt években annyi sérelem,
ami indokolja egy etnikai alapú magyar
párt létét. Nézze, nem állítanám szembe
azt, ha a határon túli magyarok etnikai
vagy valamilyen más alapon politizálnak. Minden határon túli magyar politikussal szeretnénk kapcsolatot tartani, de
ez a kapcsolat érthetôen más egy etnikai
alapú és például egy ideológia alapú politikai szervezôdés esetében. A Magyar
Koalíció Pártjával egyébként a Fidesz–
KDNP azért is tart fenn szoros viszonyt,
mert az Európai Parlamentben mindkét
párt az Európai Néppárt tagja. Az uniós
konzervatív politikai család tagja még a
Kárpát-medencében az RMDSZ, és Tôkés László is.
– Apropó, RMDSZ. Miniszterelnökhelyettesként az Ön elsô külföldi útja
Romániába vezetett. A látogatás sokak
szerint fordulatot jelent, mivel külön
nem találkozott a Fidesz által korábban
látványosan felkarolt és az RMDSZ-szel
majd Tôkés Lászlóval is konkuráló,
Szász Jenô nevével fémjelzett MPP képviselôivel.
– Az erdélyi helyzet egyértelmû: súlyos
következményekkel jár, ha az etnikai
alapú magyar politika kiesik a bukaresti
parlamentbôl. Amennyiben Romániában
megszûnik a magyar parlamenti képviselet, az a veszély fenyeget, hogy a román
pártok ideológiai alapokon „szívják fel” az
erdélyi magyar értelmiséget. Már régóta
próbálkoznak is a „csábítással”. A magyar
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etnikai politika csak minél szélesebb
magyar összefogással tud bekerülni a
bukaresti törvényhozásba. Iránymutatónak tekintem a Tôkés László által támogatott Erdélyi Magyar Egyeztetô Fórumot,
mert az is az egységet erôsíti. Az összefogás eredménye megmutatkozott például
az Európai Parlamenti választásokon.
Ami az MPP-t illeti, a párt képviselôjével
találkoztam Sepsiszentgyörgyön, ahová a
székelyföldi megyei vezetôket és polgármestereket hívtuk el.
– Vagyis azt üzenik az RMDSZ-szel
rivális MPP-nek: új helyzet van, s jobban
teszik, ha kiegyeznek Tôkéssel és Markóval?
– Azt távolról sem állítom, hogy Erdélyben rendben mennek a dolgok. A
magyar politika támogatottsága egyre
csökken. A negatív trend nem magyarázható pusztán az erdélyi magyarság csökkenésével, mert a szavazatvesztés mértéke ennél nagyobb. Ebben nyilván benne
van a magyar szavazók kritikája az
RMDSZ-rôl, és a magyar szervezetek
marakodása miatti kiábrándultság. A
sokszínû erdélyi magyar politikai élet
összefogása változatlanul stratégiai cél másként nem lehet stabilan átlépni a
parlamenti küszöböt. Minden, ami az
összefogás ellen irányul – akár az egyik,
akár a másik oldalról – az pont az etnikai
magyar politikai érdekképviseletet teszi
kockára. A magyar kormány nem avatkozik bele a romániai magyar szervezôdések ügyeibe. Azt viszont mindenkinek
látnia kell: ha az etnikai magyar érdekképviselet kiesik a bukaresti parlamentbôl, oda roppant nehéz lesz visszakerülni. S még erôsebbé válik a kísértés, hogy
az erdélyi magyar értelmiség ideológiai
alapon integrálódjon a román pártokba.
– Romániában tárgyalva Ön az erdélyi
magyarság nevében is köszönetet mondott Traian Basescu elnöknek a magyarországi kettôs állampolgárságot illetô
pozitív hozzáállásáért. Az autonómia,
különösen a Székelyföld területi autonómiája változatlanul vörös posztó a román politikai elit szemében.
– A mostani romániai utam két legfontosabb aktuális témája a kettôs állampolgárság és az erdélyi magyar oktatás
szempontjából kulcsfontosságú tanügyi
törvény volt. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a kettôs állampolgárság ügyében
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nem állt össze a „kisantant". A hét szomszédunk közül csak egyben, nevezetesen
Szlovákiában tört ki hisztéria. Ami az
autonómiát illeti, mi az EU-ban már
bevált területi és kulturális autonómiaformákat támogatjuk. A magyar-román
viszonyban van egy sor vitatott kérdés,
ilyen az autonómia vagy a ciános aranybányászat. Mindig abban kell elôre lépni,
ahol erre lehetôség nyílik.
– Szlovákiában új kormány lépett
hivatalba. Sokak szerint a megromlott
politikai viszony kölcsönös engedményekkel hozható helyre, milyen gesztusokra kész az Orbán-kormány?
– Naivitás lenne azt hinni, ha más tartalmú kettôs állampolgársági törvényt
hoztunk volna, akkor a szlovák politika,
különösen a Fico–Slota-koalíció nem lendült volna frontális támadásba. Ez az a
koalíció, amely egy sor kérdésben – a
Benes-dekrétumok, Malina Hedvig, a
dunaszerdahelyi rendôri erôszak ügyében, a nyelvtörvénnyel vagy Sólyom
László államfô beutazásának megakadályozásával – egyetemes emberi jogokat
sértett meg. Az Iveta Radicova vezette új
szlovák kormánnyal nyitottak vagyunk a
párbeszédre. Gesztusokra is. Ezzel együtt
az egyetemes emberi jogokból eredô
nemzeti érdekeinket nem tehetjük függôvé egy másik ország politikájától. A
kettôs állampolgársággal olyan törvényt
hoztunk, ami természetes a szomszédok
többségénél. Bukarestben éppen ezért
üdvözöltem, hogy Romániában olyan
kitûnô állampolgársági törvényt alkottak, amely megfelel nekünk is. Semmi
veszélyt nem látok abban, ha egy pilisszentkereszti szlovák felveszi a szlovák
állampolgárságot. Viszont ugyanúgy elvárom, hogy a szlovákok se tekintsék

nemzetbiztonsági kockázatnak, ha valaki Dunaszerdahelyen magyar állampolgárságért folyamodik. Ebben liberális
vagyok, mert azt vallom: mindenkinek
annyi állampolgársága lehessen, ahány
identitása van.
– A szavaiból az tûnik ki, hogy a
Szlovákiától jóval több gesztust és engedményt vár el. A kettôs állampolgárság
pedig alapvetôen érinthetetlen.
– Még egyszer szeretném leszögezni:
Magyarország nem fogadott el olyan törvényt, amely szembe menne az Európai
Unió vagy a környezô országok gyakorlatával. A Fico–Slota-koalíció viszont

mondjuk a botrányos nyelvtörvénnyel
súlyosan megsértette az alapvetô emberi
jogokat. Milyen dolog az, hogy egy felvidéki magyar orvos nem beszélhet magyarul a magyar asszisztensével, s ha mégis
azt teszi, akkor megbüntethetik? Vagy ha
a szlovák állampolgárság elvesztésével
fenyegetik azokat, akik felveszik a magyar állampolgárságot? Úgy látom, az új
szlovák kormány számára is tarthatatlanok ezek a diszkriminációk. A jövôre
nézve jó kiindulási alap lehet, ha az alapvetô emberi jogok érvényesülését tekintjük mérvadónak.
Forrás: nol

XVI. Benedek pápa
elismerte Scheffler jános vértanúságát
Scheffler János 1887-ben született Kálmándon. 1910. július 6-án szentelték
pappá. Ösztöndíjjal Rómában tanult,
ahol kiváló eredménnyel kánonjogi doktori címet szerzett. XII. Piusz pápa
1942-ben nevezte ki szatmári megyéspüspökké.
A II. világháború után hatalomra
került román kommunista kormány
1948-ban felfüggesztette mûködését,
miután visszautasította azt a kérést,

hogy vezesse a pápát el nem ismerô
romániai katolikus egyházat. 1950-ben
megtagadta a békepapi mozgalom megszervezését, ezért elôbb Körösbányára
kényszerlakhelyre vitték, majd 1952.
március 19-én letartóztatták. A Máramarosszigeti börtönbe hurcolták, majd
a zsilavai földalatti, ún. megsemmisítô
tömlöc foglya lett, ahol 1952. december
6-án hunyt el. Jeltelen sírba temették,
de a börtön ortodox lelkésze megjegyez-

te a sír helyét és 1965 ôszén csontjait
titokban megmenekítette Galambos
Ferenc nagyprépost. A vértanú püspök
földi maradványai a szatmárnémeti székesegyház kriptájában nyugszanak.
Boldoggá avatási eljárásának iratait
Márton Áron és Bogdánffy Szilárd ügyével együtt 1996. december 6-án nyújtották be a Szentté Avatási Kongregációhoz.
Forrás: Vatikáni Rádió
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„A politikus nem áll szakszervezeti védelem alatt”
Amikor keresztényszociális gondolatról beszélünk, akkor nemcsak a szegényekrôl, hanem az össztársadalom mûködôképességérôl is szólunk – jelentette ki a Népszabadságnak adott interjújában Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje. A politikus szerint a rászorultsági elv a szociális ellátórendszer
egészében érvényesíthetô, nem feltétlenül a családi ellátások keretében.
Harrach Péter kiáll a romák integrációja mellett, de szerinte ezt a problémakört meg kell szabadítani az ideológiai terhektôl.
– A családi pótlék átalakítását megszavazták, de vajon milyen kísérô törvénymódosítások követik majd ezt? Lesz-e
több gyerekjóléti támogatás? Jobb lesz-e
az iskola, s ha igen, mitôl?
– Egy sokszínû családtámogatási rendszer fontos eleme a családi pótlék. Viszont az elôzô kormány súlyos szakmai
hibát követett el, amikor kizárólagossá
tette. Ezzel negatív hatást ért el. Mondjuk ki: ez a megélhetési gyerekvállalásban jelentkezett. A családok támogatása
a következô években jelentôsen növekedni fog, és ismét sokszínûvé válik, az
iskolákon pedig sokat fog segíteni egy
józan és felelôs oktatási kormányzat.
– A gyerekvállalásnak nem a pénzhez
van köze, hanem a mélyszegénységhez.
Bangladesben is egy fészekalja gyerekük
van a szegényeknek, pedig nincs családi
pótlék. Magyarországon is sokan emlékeznek dédszüleikre, ahol nem volt ritka
a hat–nyolc testvér.
– Magyarországon a Nagycsaládosok
Országos Egyesületét vagy száz értelmiségi házaspár alapította. Ôk tudatosan
vállalták és gondosan nevelik gyermekeiket, az egyesület céljai között pedig szerepel az értékfelmutatás is. A felelôs gyermekvállalás érték, de sajnos létezik az az
életforma is, amelyet a megélhetési gyermekvállalással jellemeztem. Biztos vagyok benne, hogy a családi pótlék kizárólagossá tétele, a munkajövedelemhez
kötött támogatások visszaszorítása ilyen
hatású. Tény, hogy a segélyezési rendszer
alakulása segítette azt az életformát,
amely egy életen át a munkanélküliségre, segélyezésre, alacsony képzettségi
szint elfogadására késztet embereket.
– Nem fordítva van? Nem a rossz
minôségû közoktatási rendszer termeli
tömegével a munkanélkülieket?
– A nyolc általános el nem végzése
nem a képzési rendszer problémája.
Visszatérve: fontosnak tartom, hogy az
iskoláztatási támogatás bevezetését kövessék azok az intézkedések, amelyek a
családtámogatás egészét alakítják át, s
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egyúttal a hátrányos helyzetû gyerekek
ellátásának rendszerét is át kell gondolni. Az átgondolt és átfogó intézkedéseknek minden élethelyzetre megoldást kell
adniuk, vagyis minden gyermeknek valódi esélyt kell nyújtanunk.
– Ez így rejtélyesen hangzik. Tervezike, hogy a szociális törvény ne a lakosságszám, hanem a feltárt probléma alapján
juttassa forrásokhoz az önkormányzatokat? Hiszen most a borsodi falvakban
ugyanannyi gyerekjóléti szolgálatos dolgozik, mint a Rózsadombon.
– 1993-ban, a szociális törvény megalkotásakor egészen más problémákra
kellett válaszokat adnunk. Ezek egy
része ma bürokratikusnak tûnik. A
rendszert egyszerûsíteni kell, és hatékonnyá tenni. Ez vonatkozik a források
elosztására is. A hatékonyságra jó példa
a vállalkozások bekapcsolása a közmunkába. Jelenleg ha az önkormányzat nem
tud élni ezzel a lehetôséggel, akkor az
embereket látszattevékenységre kényszeríti, ami joggal váltja ki az érintettek
és a lakosság tiltakozását. Egy vállalkozás vagy egy állami beruházás alkalmat
teremt az embereknek arra, hogy hatékonyan dolgozzanak. A munka szempontja megjelenik a családtámogatási
rendszer átalakításánál is. A munkajövedelemhez kötött támogatás nem adókedvezmény formájában jelenik meg,
hanem a gyermekneveléshez szükséges
összeg kikerül az adózással terhelt jövedelem körébôl. Csupán az összeg meghatározása a kérdés. Ez kivédi majd a
gazdag, nem gazdag vitát is, hiszen minden gyermek egyforma, és az ehhez
szükséges pénz is ugyanakkora.
– A különbözô jövedelmû családoknak mást jelentenek ezek az állami
támogatások. A gazdag meg sem érzi, a
szegénynek meg létszükséglet. Nem
merült fel, hogy rászorultságelvû legyen
például a családi pótlék?
– A rászorultság kérdése a szociális
ellátórendszer egészében érvényesíthetô,
nem feltétlenül a családi ellátások rend-

szerében. A családpolitika célja a gyermek fejlôdésének és nevelésének biztosítása, illetve a családnak, mint a társadalom legkisebb közösségének a megerôsítése.
– Az árvíz szinte a szociális térképet
követve öntötte el az ország legszegényebb falvait, azokat, ahol az önkormányzatok a fôfoglalkoztatók, és az Út a
munkához program többnyire csak a látszatmunkát finanszírozza. Nem lehetne
ezeket az erôforrásokat államilag koncentrálni, az önkormányzatoktól elvenni
a közcélú munka szervezését, és árokpucolás helyett inkább megerôsíteni a töltéseket?
– Terveink közt szerepel a megelôzô
árvízvédelmi program, ami azt is jelenti,
hogy olyan közmunkaprogramok lesznek, amelyek töltések és tározók építését
célozzák.
– Az Út a munkához keretei között,
vagy inkább átcsoportosítják az ottani
forrásokat, és központilag határozzák
meg a munkákat?
– Az Út a munkához program jó
irányba tett lépés volt, két nagy hibával.
Téves volt a cél, a normál munkaerôpiacra történô visszavezetés. Százezer
ember vett részt tavaly ebben a programban, de csak ezernél bizonyítható, hogy a
munkaerôpiacra vissza is kerültek. Ez
egyszázalékos hatékonyság, ami elfogadhatatlan. Másrészt az önkormányzatokra koncentrál a vállalkozások helyett.
– Kell-e a romáknak egy külön közmunkaprogramot fenntartani?
– A romaintegráció kulcskérdés, romaprogramra szükség van, de önálló
roma-közmunkaprogramra nincs. Ennek
is integráltnak kell lennie, ahogy az oktatásnak is. Az integrált oktatást igenis elô
kell segíteni, de erôltetni, ahogy az elmúlt években történt, nem szabad. Nem
szerencsés, ha a felzárkóztatást szegregációnak nevezik. A felzárkóztatás segítségével a gyereknek önbizalma lesz, nem
válik frusztrálttá, de a közösségben helyt
nem álló, elômenetelt felmutatni nem
tudó gyerek sokkal inkább válik hátrányos helyzetûvé. Vagyis az integráció a
cél, ez a közmunkaprogramokra is igaz.
De ezek a programok ne legyenek ideológiailag terheltek.
– Ön azt nem látja veszélyesnek, hogy
a képesség szerint elkülönített gyerekek
szinte csak szegény cigány diákok?
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– Igen, ez veszély, de kezelhetô, ha a
pedagógus tisztességes, és a célt valóban
meg akarja valósítani. Ha sok a roma gyerek a felzárkóztató képzésben, akkor tételezzük fel, ez nem a megkülönböztetés
miatt alakult így, hanem ténylegesen a felzárkóztatás igénye miatt. Rossz megoldás
az is, ha csak azért kerül ilyen osztályba
egy gyerek, mert cigány származású, de
éppúgy rossz, ha csak azért nem kerül be,
mert cigány származású. Ha kivesszük a
káros ideológiai szempontot, akkor a szakmai standardok érvényesülésében ott rejlik az esélyegyenlôség ôszinte szolgálata.
Az alapvetô emberi együttérzés esélyt akar
adni a roma kisgyereknek is. Így érdemes
szerintem a közmunkaprogramokat is
nézni. A hátrányos helyzetben lévô embereket be lehet vonni ezekbe a programokba. Ha történetesen többségben vannak a
romák ebben a körben, akkor ôk vannak
többségben. Úgy érzem, ha kifejezetten
roma-közmunkaprogramokat szerveznénk, az káros lenne. Annak idején én
megpróbálkoztam ezzel, útépítést és vasútpálya-karbantartást szerveztünk, és a
munkát szervezô roma származású vállalkozó, aki hozta a közmunkásokat,
maga is azt mondta, hogy ha nem kizárólag cigányokkal, hanem vegyesen, azaz a
többségi lakossághoz tartozó közmunkásokkal dolgoznának, az sokkal hatékonyabb lenne.
– Igen, ez lenne az integráció lényege.
Az oktatásban azért mintha ezt mégsem
így látnák.
– A sokat dicsért és sokat is bírált
iskoláztatási támogatásra azért volt szükség, mert az elôzô kormány nem teremtett kiutat a mélyszegény családok gyerekeinek. Márpedig ha az össztársadalmi és
a saját érdekeket nézzük, akkor nem szabad hagyni, hogy egy növekvô réteg tartós és többgenerációs munkanélküliségben maradjon. Elsô lépésként nem feltétlenül az értelmiségi foglalkozások és
értelmiségi lét felé kell terelni ôket.
Egyelôre nagy eredmény lenne, ha minden cigány származású fiatalnak szakmunkás-bizonyítványt tudnánk adni,
mert akkor már megjelenhetnének a
munkaerôpiacon. Nyolc általánossal erre
semmi esélyük nincs.
– Miért nem az érettségi a cél inkább,
ahelyett hogy gyerekrôl már igen kis korban
eldöntjük, mire alkalmas, és mire nem?
– Az érettségi szakma nélkül nem
sokat ér. A szakma akár érettségi nélkül
is többet jelenthet.

– E folyamatban a KDNP ösztönzi
majd az egyházakat? A közpénzen fenntartott egyházi iskolákba ugyanis alig jár
szegény gyerek.
– Szerintem két intézmény segíti a
roma gyerekek esélyeinek növelését. Az
egyik az óvoda, amely szocializációs
terep. Láttam ilyen jól mûködô egyházi
intézményeket, az egyiknek magam tettem le az alapkövét. A másik a kollégium. De harmadiknak említhetjük a
szakképzô iskolákat. Ilyen például a gödi
piarista szakképzô iskola, amely igen
színvonalas. Tény, hogy több hasonlóra
lenne szükség. Szeretnénk az egyházakat
ebbe az irányba terelni, már csak azért is,
mert a cigánypasztoráció szép eredményeket hozott.
– Nem érzi úgy, hogy az örökösödési
adó eltörlése a gazdagokat gazdagítja
tovább? Gyárakat, részvényeket, nagy
értékû ingatlanokat lehet majd anélkül
örökölni, hogy legalább valamekkora
részt visszaadnának a közösbe. Pedig az
evangéliumi tanításból, így a keresztényszociális elvekbôl nem ez következne.
– Amikor keresztényszociális gondolatról beszélünk, akkor nemcsak a szegényekrôl, hanem az össztársadalom mûködôképességérôl is szólunk. Amikor egy
családban vagyon vagy vállalkozás van,
annak átöröklése azt jelenti, hogy a családban marad, biztosítja a tulajdon megmaradását, és ez a családon keresztül épp
a társadalmat erôsíti. A család az alapegység, amely így kapcsolódik a gazdasághoz.
Ebbôl a szempontból közömbös, hogy kis
vagy nagy vagyonról van-e szó. Jó, ha a
tulajdon több generáción keresztül, a felelôsséget jobban megélô család tulajdoná-

ban van. A család szempontja más törekvésünkben is megjelenik, például a szabadvasárnap-mozgalomban is. Ez a munkavállaló és családja védelmét szolgálja.
– Ez GDP-kiesést és munkahelyvesztést jelenthet.
– Ez csak szöveg. A multik ma is többet dolgoztatják alkalmazottjaikat a megengedettnél. Ha a munkaügyi hatóság
jobban odafigyelne, kénytelenek lennének bôvíteni a foglalkoztatottak körét.
– A KDNP sem fog sajtótájékoztatót
tartani vasárnaponként?
– A politikus nem áll szakszervezeti
védelem alatt, a politikai kényszer kiszolgálója.
– Az egykulcsos adóval kapcsolatban
van arra terv, hogyan kompenzálják az
azzal rosszul járókat?
– Azt ígértük, senki nem jár rosszul.
Lesz korrekció.
– Nyugatabbra a kereszténydemokrata pártok a progresszív adózást támogatják.
– Magyarország olyan gazdasági helyzetben van, hogy nehéz ettôl a kényszertôl eltekinteni. Az a változás, amelyet ez
a rendszer hozhat, a jobban rászoruló
rétegeknek is kedvezô lesz.
– A cselédtörvény néven elhíresült
kezdeményezés ellen nem szándékoznak
tenni valamit? Kiszolgáltatott emberekrôl van szó, akiknek a módosítás értelmében nem lesz módjuk biztosításra
szert tenni. Ez pedig legalizálja a kiszolgáltatottságot.
– Nem arról van szó, hogy a fôfoglalkozásban alkalmazott embereknek adómentességét biztosítsunk. Nem akarunk
munkahelyeket kivonni az adózás alól.
Csupán arról van szó, hogy ha mondjuk
valakit megkérek, hogy nyírja le a füvet a
kertemben, és az illetô a saját munkája
után, esetleg szombaton lenyírja, akkor ez
után már ne kelljen adóznunk. Vagy ha
van egy kis gazdaságom, és egyedül nem
tudom leszedni a szôlôt, akkor megkérem
a barátomat, és ô segít. Ennek részletes
kidolgozása nagyon nehéz feladat, mert a
kiskapukat valóban megnyithatja, de nekünk a problémák oldaláról kell közelíteni a kérdéshez. Hasonló kérdés a kalákában végzett munka. A felügyelôség bünteti ôket, holott nem ezekre az emberekre kellene rászállni, és nem a hagyományokban megjelenô társadalmi szokásokat kellene üldözni, hanem a nagyarányú,
üzletszerû adócsalásokat.
Forrás: nol.hu – Ónody-Molnár Dóra
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Az oktatás új alapjai
Az oktatásért felelôs államtitkár reményei szerint jövô ôsszel életbe léphet az
új közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó új nemzeti alaptanterv.
Hoffmann Rózsa új finanszírozási alapelvet javasol, s bízik abban, hogy a
jövô évi büdzsé lehetôséget nyújt a pedagógusok bérének gesztusértékû
emelésére is.
A kereszténydemokrata politikus ki emelte: új alapokra kívánják helyezni
a közoktatást, míg korábban egyfajta
közgazdasági, piaci szemléletû irá nyítás mûködött, az új kormány em berköz pontú szemléletet kíván meg valósítani. Az új nemzeti alap tan terv
(NAT) kidolgozása is meg kezdôdik,
mert a közoktatás mos tani tartalmi
szabályozatlanságát elfogadhatatlan nak tartják. Hozzá tette: a kompetenciák meghatározása fontos, de az tarthatatlan, hogy a NAT a minimális is meretanyagot, a közoktatás köte lezô
tartalmi alapjait ne rögzítse. Isko latípu sonként eltérô, választható ke ret tanterveket adnak majd ki, és a
rémhírekkel ellentétben megtartják a
közoktatási rendszer azon vívmányát,
hogy az iskolák a tudás átadásához az
általuk leginkább helyesnek tartott
utat választ hassák.
Hoffmann Rózsa utalt arra, hogy az
iskolaszerkezet jelenlegi formája húsz
év alatt spontán módon alakult ki, és
ez a rugalmas szerkezet, a hat és nyolc
évfolyamos iskolákkal jó, s elvben
minden gyereknek lehetôséget teremt
arra, hogy megtalálja azt az iskolatípust, ahol eredményesen kibontakoztathatja tehetségét. Az államtitkár
hiányolja azonban azt a jól körülírt feltételrendszert, amelynek a tehetséggondozó iskoláknak meg kell felelniük. Ezek hiányában olyan szerkezetváltó iskolák jöttek létre, amelyek
nem felkutatják és gondozzák a tehetségeket, hanem éppen csak összevadásszák a jobb tanuló gyerekeket.
Tervei szerint a hat és nyolc évfolyamos intézményekkel együttmû ködve szakmai minôségi kritériumokat dolgoznak ki, amelyekhez az iskoláknak fel kell nôniük. Ha ez meghatározott idôn belül nem sikerül, viszszaminôsülnek négy évfolyamos in tézményekké. Az érettségi valamenynyi gimnáziumban egységes lesz, je lezve: a nyolcosztályos gimnázium-
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ban érettségizôk a tudást illetôen
mindenképpen többletet könyvelhetnek el, de ez nem jelent feltétlenül
többletforrást is.
Hoffmann Rózsa kitért arra, hogy a
normatíva alapú finanszírozás megszüntetését célul tûzte ki, mert azt a
köz- és a felsôoktatásban egyaránt minôségellenes elvnek tartja. A kormányzati ciklus végére szeretnék elérni, hogy
a központi költségvetés garantáljon
minden pedagógusi és egyéb dolgozói
bért, s annak járulékait.
Hangsúlyozta: a méltatlanul alacsony pedagógusbérek rendezésének
forrásait ugyan még nem látja, de azt
szeretné, ha a következô költségvetésben már legalább gesztusértékû javítás, azt követôen pedig látványosabb
emelés valósulna meg. E kívánság teljesülése természetesen annak függvénye, hogy az ország jövedelemtermelô
képessége javul-e. A pedagógusokat
oly módon kell megfizetni, hogy tisztes értelmiségi átlagszínvonalon tudjanak megélni fizetésükbôl.
A pedagógusok kötelezô óraszámának csökkentésérôl szólva az államtit-
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kár azt mondta, hogy ennek szintén
komoly költségvetési vonzata van.
Tarthatatlan, hogy a pedagógusok heti
átlagban 51 órát dolgozzanak azért a
nyomorúságos fizetésért, rámutatva
arra: most egyelôre annyit tudnak tenni, hogy áttekintik, a pedagógusok
egyéb munkaterheit miként lehet csökkenteni, kiderült ugyanis, hogy hetente átlagosan 13 órát fordítanak felesleges adminisztrációra. Ezzel együtt az a
véleménye, a heti 22 tanóra azért is
sok egy pedagógusnak, mert nem áll
rendelkezésére olyan oktatási szakaszszisztencia, amely a munkáját segítené. Az államtitkár azt ígérte, mindent
elkövet azért, hogy az oktatási ráfordítások az elkövetkezô években növekedjenek.
A kétszintû érettségiben is lesz változás, az objektivitás megôrzése mellett olcsóbb, egyszerûbb, átláthatóbb
érettségit szeretne. Ugyanaz a tanulási út vezethetne az alap- és az emelt
szintû érettségihez, s mint mondta, el
tud képzelni olyan megoldást, hogy a
vizsgán egy feladatsoron belül legyenek közép- és emelt szintû feladatok,
s ott helyben dönthetne a diák arról,
melyiket választja. A felsôoktatásba
való belépés feltétele azonban az emelt
szintû vizsga lesz.
Tájékoztatása szerint a felsôoktatásban zajlik a magántôke bevonásával kötött szerzôdések felülvizsgálata,
s ha törvénybe vagy jó erkölcsbe ütközônek találják az adott megállapodást,
megteszik a szükséges jogi lépéseket.
A felsôoktatási integráció elmúlt tízéves tapasztalatait is áttekintik, ahol
nem mûkö dôképes a rendszer, ott
újabb integrációs folyamatok indulhatnak el. Az intézmények abszolút
száma csökkenhet, fel kell mérni,
szük ség van-e ekkora intézményi ka pacitásra a hallgatói létszám tükrében. Hoffmann Rózsa szólt arról is,
hogy a hallgatói keretszámok kis mértékû csökkentése várható majd, s
a kereten belül az ország gazdasági fejlôdését szem elôtt tartva egyér tel mûen növelnék a mûszaki és természettudományos szakokon tanuló
hall gatók számát.
Forrás: MTI
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Nemzetstratégiai érdek a magyarság megtartása
A Magyar állandó Értekezlet (MáÉRT) korábbi résztvevôitôl beérkezett eddigi vélemények szerint a magyar szervezetek a MáÉRT statútumát jónak
tartják, és érdemi változásokat nem akarnak. Semjén Zsolt, a nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes megerôsítette, hogy a nyár után összehívják a MáÉRT-et.
Semjén Zsolt felidézte, hogy levélben fordultak mindenkihez, aki valaha a
MÁÉRT résztvevôje volt, amelyben arra
voltak kíváncsiak, milyen esetleges változtatásokat tartanak szükségesnek a
szervezet jövôbeni mûködésében, illetve
milyen témákat szeretnének megvitatni
a MÁÉRT-en. A miniszterelnök-helyettes kiemelte: folyika beérkezett válaszok
feldolgozása. Az eddigi visszajelzésekbôl
az következik, hogy a MÁÉRT-nek olyan
szervezetek fórumának kell lennie, ahol

a magyarság nem egy járulékos jegy,
hanem a lényegadó karakter – fogalmazott.
Az eddigi válaszokból az tûnik ki,
hogy a korábbi résztvevôk is úgy látják, a
MÁÉRT-nek etnikai értelemben magyar
szervezetek fórumának kell lennie. Ha
olyan értekezlet lenne, amelyen nem
magyar szervezetek, hanem olyan tömörülések vesznek részt, amelyeknek van
magyar tagozata is, az már egész más
dolog lenne – fejtette ki.

Az erkölcsi válságon
nehéz lesz úrrá lenni

Kitért arra, hogy különösen nagy az
érdeklôdés a nyugati magyarság részérôl.
Ezzel kapcsolatban kiemelte: alapvetô
nemzetstratégiai érdek, hogy megtartsák
a magyarság számára azokat is, akik már
nem beszélnek magyarul.
Nem reális elvárni, hogy a negyedik,
ötödik nemzedék egy tanácskozáson a
megszokott szinten beszéljen magyarul, ezért számukra angol nyelvû szekció biztosítása elképzelhetô lehet a
különbözô konferenciákon. A nem magyarul beszélô, de magyar származásukra büszke em bereket nem volna
szabad elveszítenie a magyar nemzetnek – tette hozzá a mi niszterelnökhelyettes.
Forrás: MTI

Kiemelt feladat
a Magyar Honvédség megerôsítése
Bár a Magyar Honvédség összességében nincs jó
állapotban, a pilóták felkészültsége magas színvonalú,
hûen tükrözik ezt a kecskeméti repülônap bemutatói
is – jelentette ki Simicskó István, a honvédelmi tárca
kereszténydemokrata parlamenti államtitkára. A politikus hangsúlyozta: a XI. Repülônap és Haditechnikai
Bemutató kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a civilek is
betekintést nyerjenek a Magyar Honvédség képességeibe és a katonák mindennapjaiba.

Erkölcsi téren jelenleg katasztrofális helyzetben van Magyarország, az országot sújtó erkölcsi válságon nehezebb feladat
lesz úrrá lenni, mint a gazdaság
mélyrepülését kezelni – jelentette ki a Nemzeti Erôforrás
Minisztériumának szociális, ifjúsági ügyekért és családpolitikáért felelôs államtitkára kecskeméti sajtótájékoztatóján, a
helyi Piarista Gimnázium pedagógus-továbbképzésén tartott
elôadását követôen. Soltész
Miklós szerint a morális viszonyok javításához elengedhetetlen feladat a fiatalokat visszavezetni
azokhoz az értékekhez, melyek segítik ôket abban, hogy képesek
legyenek túljutni a mindennapok nehézségein.
Különös tekintettel a manapság komoly veszélyforrásként jelentkezô brutális szexualitásra, illetve a legkülönfélébb drogok használatába menekülés megelôzésére. Ehhez azonban a lehetô legszélesebb társadalmi összefogásra van szükség, melyen belül az újonnan
létrejött Nemzeti Erôforrás Minisztériumának struktúrája is lehetôvé teszi az ágazatok eddiginél szorosabb együttmûködését. E
munka fontos sarokköveként említette az iskolákban az etika, mint
választható tantárgy bevezetését. Utóbbi kapcsán rámutatott: az
oktatásnál még az oktatási intézmények falai között is nagyobb szerepet kell kapnia a nevelésnek.
Az esemény végén Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képzô
Központ vezetôje intézett felhívást a megjelentekhez, eszerint
adománygyûjtésbe kezdtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fôiskola megmentéséért.

Simicskó István kifejtette: az új kormánynak hosszabb
távon is célja, a politikai ellenôrzésen túl, a klasszikus értelemben vett civil kontroll erôsítése. Az államtitkár újságírói kérdésekre válaszolva méltatta a magyar pilóták felkészültségét. Hozzátette, „azonban a magyar haderô nincs jó
állapotban”. Rossz üzenetként értékelte a honvédségnél
zajlott leépítéseket, a szervezeten belüli korrupciós ügyeket és bizonyos képességek hiányát. A legfontosabb teendôk kapcsán pedig rámutatott: „elindítottunk egy nagyon
komoly átvilágítást. Elôször ugyanis a fejekben kell a morális rendet megteremteni.”
A kereszténydemokrata politikus szólt arról is, hogy a
kormány kiemelt feladatának tekinti a Magyar Honvédség,
ezen belül a légierô megerôsítését. Ennek részeként kiszámítható katonai életpályára van szükség, és fel kell építeni
a tartalékos állományt, amely jelenleg mindössze tizenhét
katonából áll. E téren fontos szerepet játszhatnak a toborzás és a katonai hivatás népszerûsítése szempontjából is
kiemelkedô jelentôségû kecskeméti repülônapok és az
ehhez hasonló rendezvények – vélekedett a politikus. A feladatok megvalósításához rendelkezésre álló anyagi forrásokra utalva kijelentette: „nem lehet elrugaszkodni a valóságtól, de amire kell, arra lesz pénz”.

Forrás: MTI

kdnp.hu, Forrás: MTI
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Nagyon fontos a keresztény összetartozás
A magyar külpolitikának meghatározója a nemzetpolitika, a határon túli magyarokért felelôsséget kell vállalniuk a fiataloknak és az idôsebbeknek is –
hangoztatta Rétvári Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára Miskolcon,
a fiatal kereszténydemokraták rendezvényén. – A KDNP-nek nem kell a népszerûségért harcolnia, így akár radikálisabb értékeket is képviselhet, mint egy
néppárt – mondta Harrach Péter, a kereszténydemokraták frakcióvezetôje.

Rétvári Bence köszöntôjében kiemelte
azt a politikai esélyt, hogy a kormányban
végre van egy olyan párt, amely a
keresztény értékeket képviseli. Nagyon
fontosnak nevezte a keresztény összetartozást, a trianoni törvény ezért is született meg. Emlékeztetett, a Magyar Közlönyben eddig példa nélküli módon több
nyelven, így román, szlovák, angol, német és francia nyelven jelent meg a trianoni emléktörvény, és fontos, hogy látszódjék mindenki számára, hogy a jövôt
a szomszédokkal történô békés együttélésben képzeli el a kormány, határozott
magyar érdekképviselet mellett.
A politikus kiemelte a határon túl élô
magyarok fontosságát, a tábor százhúsz
résztvevôje között például tízen Kárpátaljáról érkeztek. Hogy mennyire fontos

számukra a nemzeti összetartás az államtitkár szerint a retorikájukon, törvényjavaslataikon kívül abból is látszik, hogy
díszkiadásban jelentették meg az errôl
szóló törvényt. Mivel pedig a keresztény
értékeket képviselik, ezért fontosnak tartják, hogy ezt a kiadványt minél több egyházközséghez eljuttassák. Az államtitkár
azt is megjegyezte, hogy bár az elmúlt
nyolc évben „vörös városnak” könyvelték
el Miskolcot, most pedig Borsod megyét
jobbik fellegvárként emlegetik, de a
KDNP már vezette a várost, és véleménye
szerint most is jó eséllyel indul a párt.
Rétvári Bence tájékoztatása szerint a
fiatal kereszténydemokraták gyûjtenek a
borsodi árvízkárosultak javára, tartós
élelmiszereket, tisztasági szereket juttatnak el hozzájuk.

Molnár Péter, a KDNP miskolci elnöke
azt mondta, ez is mutatja, hogy Miskolcon
újra erôsödik a kereszténydemokrata párt,
keményen készülnek a választásokra, és
jobboldali fordulatra számítanak a városban. Hiszik, hogy a KDNP újra meghatározó erô lesz Miskolc vezetésében.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje szerint az IKSZ miskolci tábora látványosan demonstrálja a generációk közti
szolidaritást, ami a kormányzati munkában is érvényesül. Olyan fordulat következett be 2010-ben, ami régóta váratott
magára, ez pedig több szempontból is
fontos. A frakcióvezetô véleménye szerint
a nemzeti összetartást csak egy olyan
centrális politikai erô képes megvalósítani, mint amilyen most kormányon van.
Ehhez az eredményhez arra is szükség
volt, hogy korábban baloldali érzelmû
választók szavazzanak rájuk. Ôk pedig
ellenfeleiknek is kezet nyújtanak, és több
gesztust is tettek baloldali értékrendet
képviselô pártok, illetve szavazóik felé.
Harrach Péter kifejtette: a KDNP világnézeti pártként jelenik meg a kormánykoalícióban, melynek keretében a saját értékeik erôsebb képviseletére is vállalkoznak
most. Egy néppárt mellett radikálisabb
értékeket is képviselhetnek, mert azzal
szemben nekik nem kell a népszerûségre
törekedni – bár természetesen gyôzni szeretnének. Újságírói kérdésre, hogy milyen
radikális értékek ezek, a frakcióvezetô elmondta, nem különböznek a célok a kormány elképzeléseitôl, csak megfogalmazásukban erôsebbek. Példaként említette
az élet védelmével kapcsolatos kérdéseket,
így például az eutanáziát és az abortuszt.
kdnp.hu
Forrás: MTI, minap.hu

Taizéi találkozó Szarajevóban
Szeptember 3. és 5. között Szarajevóban a tavaly ôszi pécsi rendezvényhez hasonló regionális taizéi találkozó
lesz. Pécsre tavaly egy egész busznyi
boszniai keresztény fiatal érkezett, és
most nagy szeretettel várják a magyarokat is, hogy viszonozhassák a
vendégszeretetet.
Az elmúlt huszonöt év során a Szarajevó és Taizé közötti kapcsolat ápolása
jegyében sok fiatal kereste fel Taizét és vett
részt az év végi európai találkozókon. A
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taizéi testvérek még a háború idején is
minden évben ellátogattak Szarajevóba. A
'90-es évek folyamán pedig sok boszniai
gyermek töltötte a nyarat Taizében.
2009 decemberében Vinko Puljić
bíboros és Nyikolaj metropolita levelet
küldtek a Taizéi Közösségnek, melyben
meghívták a közösséget Szarajevóba, egy
újabb állomást kínálva a bizalom zarándokútjához.
A zarándokokat a keresztény (katolikus és ortodox) egyházközségek fogják

Hazánk

vendégül látni, a közös imák pedig a
város legnagyobb sportcsarnokában, a
Skenderijában lesznek. A háború befejezése óta ez az elsô hivatalos együttmûködés a katolikusok és ortodoxok
között, ezért mindenki nagy várakozással tekint a találkozóra.
A Katolikus Ifjúsági Mozgalom ezúttal is szervez buszt a találkozóra. További
információ: http://taize.kimiroda.hu
vagy taize@kim.katolikus.net
Forrás:Magyar Kurír

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2010. július

Közös célunk a társadalomépítés,
a családok és más közösségek fölemelése
Az elmúlt hat-nyolc év szocialista-liberális, illetve szocialista kormányai voltak
azok, amelyek még csak az érdemi tárgyalások élményéhez sem juttatták az
egyházakat. jegelték a dialógust, még a vatikáni szerzôdést nyomon követô
vatikáni–magyar vegyes bizottság munkáját is megszüntették – mondta
Szászfalvi László egyházügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelôs
államtitkár a Magyar Nemzetben Diszkrimináció után címmel megjelent
interjúban.
„A baloldali-liberalista garnitúra a többi
történelmi egyházzal való kapcsolatot is
mellôzte. Persze így könnyebb volt hátrányos helyzetbe hozni, esetenként ellehetetleníteni a felekezeti közintézményeket. Ezek következtében megszûnt a bizalom az állam és az egyházak
között. Legsürgôsebb feladatunk, hogy
újjáélesszük ezeket a kapcsolatokat és
visszahozzuk a bizalmat. Autonóm
kormányzat és autonóm egyházak
egyenrangú partnerségét kívánjuk megteremteni.”
Az államtitkár leszögezte: „Már régen
nem az a kihívás, hogy az állam és az
egyház szétválasztása mûködjön, hanem
az, hogy az alkotmányosan garantált
szétválasztottság mellett, illetve fölött
hogyan tud ez a két önálló entitás egymásra maradéktalanul számítani a
súlyos 21. századi társadalmi problémák

megoldásában, a közjó munkálásában,
érték- és közösségteremtésben. Közös
célunk a társadalomépítés, a családok és
más közösségek fölemelése. Szellemianyagi erôforrásainkat egyesíteni kell,
méghozzá stratégiai partnerség mentén.”
Szászfalvi reméli, hogy még az ôsszel a
parlament elé vihetik azokat a törvénymódosító indítványokat, „amelyek kiküszöbölik az egyházakkal szembeni diszkriminációt a magyar jogrendszerbôl”.
Tarthatatlan, hogy bizonyos pályázatokhoz egyházi közintézmények nem férnek hozzá, vagy hogy a felekezeti fenntartású szociális és egészségügyi intézmények kiegészítô támogatása nincs rendezve. Akadálymentesítés kell, hogy ne
legyenek többé olyan tényezôk, amelyek
hátráltatják az egyházakat a közszolgálatban. Aztán majd a rendszer „beszabályozza magát”. Azzal kapcsolatban, hogy

az Állami Számvevôszék (ÁSZ) megállapította: a Gyurcsány–Bajnai-kormányok
több mint négymilliárd forintot tartottak
vissza törvénytelenül az egyházi iskolák
kiegészítô támogatásából, az államtitkár
emlékeztetett: „Már ellenzékben azt
mondtuk, a jogállamiságot e téren is
helyre kell állítanunk. Vállalásunk a
következô három-négy évre szóló ütemezett visszafizetésre szól.”
Szászfalvi László arról is szólt, hogy az
általa vezetett államtitkárságon három
projekten is gondolkodnak, hogy segítsék
az állam és az egyház közös értékteremtô munkáját: „Az egyik az egyházak öszszekapcsolódó hitéleti és oktatási tevékenységet serkentené. A másik a hátrányos helyzetû térségekben, a harmadik a
magyar szórványokban bízna a helyi egyházakra mint civilizációs végpontokra
komplex lakosságmegtartó, közösség- és
kultúrafejlesztô feladatokat.”
Természetesen ezek indítási feltétele a
költségvetési alap megteremtése. Szászfalvi László azt is elmondta: a kiskapukat
keresô bizniszegyházakat kiemelik a
rendszerbôl, ôket módszeresen fel akarják számolni.
Forrás: Magyar Kurír

A vallásszabadság a béke útja
Ezt a témát választotta XVI. Benedek
a 2011. január 1-jén esedékes 44.
Béke Világnapra. Az 1968 óta ünnepelt emléknap jövôre a vallásszabadságra összpontosít, amelyet a világ
számos részén korlátoznak vagy elutasítanak.
A vallásszabadság minden ember
egyenlô és vele született méltóságában
gyökerezik, a változatlan igazság keresésére törekszik, tehát jogosan nevezhetô a szabadságok szabadságának.
Akkor valósul meg hitelesen, amikor az
igazság kereséseként élik meg. Alapvetô
kritériumot jelent a vallás és megnyilatkozási formáinak megkülönböztetéséhez. Hiteles meghatározása mély
értelmet ad ennek az alapvetô emberi
jognak, kitágítja az emberiség távlatait
és az ember szabadságát. Lehetôséget
nyújt az önmagunkkal, másokkal és a
2010. július

világgal való mély kapcsolat létrehozására.
A II. Vatikáni Zsinat atyái a Dignitatis Humanae nyilatkozatban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel: „Isten törvényének részesévé teszi az embert, aki
így az isteni gondviselés szelíd irányítása alatt egyre tökéletesebben megismerheti a változatlan igazságot. Ezért
mindenkinek kötelessége s következôleg joga is a vallási kérdésekben az igazságot keresni, hogy alkalmas eszközök
igénybevételével okosan kialakíthassa
magában a lelkiismeret helyes és igaz
ítéleteit.” (D.H. 3.)
Az Istenben való hit, mint alapvetô
emberi jog elôfeltétele az átfogó emberi fejlôdésnek és a közjó, valamint a
béke elômozdításának a világban. A
2011-es Béke Világnap témája a béke
útjának beteljesítését képviseli,
amely re XVI. Benedek számos alka-

lommal felhívta az emberek nagy családjának figyelmét.
„Elfogadhatatlan – hangsúlyozza a
pápa –, hogy a hívôknek meg kellene
tagadniuk önmaguk egy részét – hitüket
–, annak érdekében, hogy aktív állampolgárok legyenek. Sosem lehet
szükségszerû Isten megtagadása ahhoz,
hogy az ember élvezze saját jogait. Az
ember személyiségét nem lehet széttördelni, nem választható szét attól, amiben hisz, mivel hitének hatása van életére és személyiségére.” Annak a társadalomhoz való hozzájárulásnak az
elutasítása, amely a vallási dimenzióban és az Abszolút keresésében gyökerezik, gyakorlatilag egy individualista
megközelítés elôtérbe helyezését jelentené, amely feldarabolná a személy egységét. Ezért tehát a vallásszabadság a
béke útja.

Hazánk

Forrás: Vatikáni Rádió
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Egy romba döntött hazát
kell újra építeni!
A hatalom ab ovo nem ördögtôl való! Hogy áldásként vagy átokként
élik-e meg az emberek, az attól függ, hogy a hatalom gyakorlói mire
használják. áldás, ha embereket szolgál, átok, ha öncélúan az em bereken uralkodik! – jelentette ki Lanczendorfer Erzsébet, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselôje a kdnp.hu-nak adott
interjújában.
– Mit remélt év-, és a mostani ciklus elején?
– Év elején – miközben az egész
országot „bebarangoltam” a Keresz tény Értelmiségiek Szövetsége gyôri
tiszteletbeli elnökeként szervezett
kerekasztal-beszélgetésekkel – bíztam
abban, hogy a Gyurcsány– Bajnai-kormány által végsôkig kivéreztetett
magyar emberek a szavazóurnáknál
kimondják az ítéletet a szocialistákra,
és messze, nagyon messze küldik ôket
a hatalomtól, amellyel visszaéltek. A
hatalom ugyanis ab ovo nem ördögtôl
való! Hogy áldásként vagy átokként
élik-e meg az emberek, az attól függ,
hogy a hatalom gyakorlói mire használják. Áldás, ha embereket szolgál,
átok, ha öncélúan az embereken uralkodik! Ez utóbbi jellemezte a szocialista-szabaddemokrata kormányzás
nyolc évét. Számukra a közérdek ismeretlen fogalom volt; az egyéni – törvénytelen – érdekérvényesítés olyan
méreteket öltött, melynek eredményeképpen – hogy Soltész Miklós államtitkár urat idézzem – lassan nagyobb
lesz a szocialisták börtön-frakciója,
mint a parlamenti.
A ciklus elején erôsen bíztam abban,
hogy megkezdôdik egy erkölcseiben megújuló Magyarország felépítése! Kereszténydemokrataként vallom és tudom,
hogy sem a hit, sem az erkölcs nem
kényszeríthetô ki. De kikényszeríthetô –
mint Barankovics István megfogalmazta
– a jognak megfelelô külsô magatartás.
Erkölcsös törvényekre van szükség, mert
„Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs..!”
– Mivel elégedett, mivel nem?
– Tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy kormánynak csak fiskális
szempontok
szerint
kell
mûködnie! Tévúton járnak azok, akik
nem tartják fontosnak a létezô nemzeti lélek ápolását. Miként az egyén,
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úgy a nemzet is csak erôs lélekkel
képes az elmúlt nyolc év pusztítása
után felállni és újra kezdeni! Ezért
különösen nagy örömömre szolgált,
hogy a parlament által elfogadott elsô
törvények a nemzet lelkiekben való
megerôsödését szolgálták, szolgálják.
Még meg sem alakult a kormány, az
Országgyûlés máris elfogadta a kettôs
állampolgárságról szóló törvényt, ami
2004. december 5-én a határainkon
kívül élô magyar testvéreinken ejtett
sebekre szolgáló gyógyír volt. Lélekemelônek tartom „A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételrôl” úgynevezett Tria non-törvényt is. Ezek
után biztos voltam abban, hogy a
Fidesz–KDNP kormány nem tévesztett célt és sorrendet, megtette, „amit
megkövetelt a haza"!
Mivel nem vagyok elégedett? Azzal,
hogy fontos értékekre való figyelemfelkeltésben restanciám van. Szeretnék
egy parányi mustármag lenni a kereszténydemokrácia értékeinek terjesztésében. Hiszem ugyanis, hogy a keresz-
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ténység, mint egyetemes emberi értékrend a hívôk számára hit is, de a nem
hívôk számára is vállalható erkölcsi és
kulturális érték – a maga gyakorlati,
társadalmi és gazdasági következményeivel. Ennek tudatosításában van mit
tennem.
– Mi tetszett legjobban, s mi riasztotta leginkább?
– A magyar kormányfô és kormány
kemény jellemessége az IMF-fel és az
EU-val történt tárgyalásokon. Végre
minden magyar ember megtapasztalhatta fehéren-feketén, hogy a második
Orbán-kormány érte van. Egyetlenegy
szempont vezérli a Fidesz–KDNP-kormányt: a magyar emberek érdeke!
Ezért az IMF javaslataival ellentétben, az Orbán-kormány nem hajlandó
az embereket újra megsarcolni, ha nem – ahogy a 29 pontos elsô ak ció tervben szerepel – bevezeti a bankadót. A társadalmi igazságosság is ezt
követeli meg!
Riasztott ugyanakkor annak a szocialista ellenzéknek a rikoltozása,
amelynek nyolc éves kormányzati
ámokfutása miatt kényszerültünk tárgyalóasztalhoz ülni a hitelezô IMF és
az EU képviselôvel. Elvárható lenne
egy kissé önkritikusabb szocialista
visszafogottság!
– Egyéni legnagyobb sikere, s bánata?
– Nem volt ilyen.
– Mit vár az ôsztôl: szebb, avagy borúsabb napok köszöntenek ránk?
– Sok munka vár ránk az ôsszel, hiszen egy romba döntött hazát kell újra
építeni, amihez stabil, szakmailag
meg alapozott törvényhozásra van
szükség. Biztosan lesznek szebb és
biztosan lesznek borúsabb napok egyaránt. És lesznek önkormányzati
választások is. Bízom abban, hogy a
magyar embereknek a Fidesz–KDNPkormány iránti bizalma töretlen ma rad. Hívô emberként pedig tudom,
hogy „Hiába az ember iparkodása, ha
nincs rajta Isten áldása." Ezért Füst
Milánnal könyörgök:„Emeld fel még
egyszer a fônket, / Gyûjtsd össze megtört kis erônket!”
Forrás: kdnp.hu
Bartha Szabó József
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Kiváló képviselôcsoport állt össze a KDNP színeiben
A tûzoltást befejeztük, az elmúlt
nyolc év borzalmainak leggyorsabb
eltüntetésén túl vagyunk, de még
nagyon sok munka vár ránk – jelentette ki Rubovszky György, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetô-helyettese, az Országgyûlés
Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló bizottságának
elnöke a kdnp.hu kérdéseire válaszolva.
– Mit remélt az év-, és a mostani ciklus
elején?
– Az év elején, készülve a választásra abban reménykedtem, hogy ez nem
mehet így tovább, vagyis 2010. januári
állapot szerint. Nagyon bíztam a Fidesz–KDNP pártszövetség gyôzelmében. Arról meg voltam gyôzôdve, hogy
az MSZP ellenfelei megnyerik a választást, de nagyon féltem attól, hogy a
pártszövetség esetleg nem tudja megszerezni a szükséges minôsített, azaz a
kétharmados többséget. Ebben az esetben megint tárgyalásra lett volna kötelezve a pártszövetség, amely az önálló
program megvalósítását akadályozta
volna. Év eleji reményem megvalósult,
a pártszövetség megszerezte a minôsített többséghez szükséges mandátum-

számot. A ciklus elején abban reménykedtem, hogy gyorsabban tudunk
haladni. Meglepetésként ért a Jobbik
arrogáns viselkedése és a szocialisták
arcátlansága. Az LMP viselkedése az,
amit vártam, amit megszoktunk az
SZDSZ-tôl.
– Mivel elégedett, és mivel nem?
– Elégedett vagyok a tavaszi ülésszakon elvégzett munka mennyiségével, de
elégedetlen vagyok az általam kifejtett
munka minôségével.
– Mi tetszett a legjobban, és mi riasztotta a leginkább?
– A dinamikus, és gyors munka tetszett a legjobban, az, ahogy a kampányban elhangzott ígéretek megvalósítása
zúdult a parlamentre. Leginkább egy
Jobbikos képviselô arrogáns, szemtelen
és kioktató magatartása és megnyilvánulásai riasztottak. Számomra érthetetlen, hogy az a képviselô a maga jelentéktelensége mellett honnan veszi a bátorságot ehhez a magatartáshoz. Ôszintén
sajnálom frakciótársait. Az egész frakciónak az összes többi képviselô nem tud
annyit ártani, mint ez az egy képviselô.
– Egyéni legnagyobb sikere, s bánata?
– Nincs egyéni sikerem, mert mint
csapattag vallom, hogy a siker és a sikertelenség is közös. Mint csapattag azt

érzem nagy sikernek, hogy összeállt egy
kiváló képviselôcsoport a KDNP színeiben. Minden okom megvan annak feltételezésére, hogy az elôzô ciklushoz hasonlóan, a KDNP frakció remek munkát
fog végezni.
– Mit vár az ôsztôl: szebb avagy borúsabb napok köszöntenek ránk?
– Azt várom, hogy a tavaszi munkához viszonyítottan lassabb, körültekintôbb jogalkotás elé nézünk. Úgy érzem,
hogy a tûzoltást befejeztük! Az elmúlt
nyolc év borzalmainak leggyorsabb
eltüntetésén túl vagyunk, de még nagyon sok munka vár ránk. Meggyôzôdésem, hogy a képviselôk ezt a többletmunkát szívesen végzik el, hiszen
erre készültünk, a Fidesz–KDNP-képviselôcsoportok tagjai mindenképp. Szerintem a Jobbik és az LMP is hasonlóan
gondolkodik. Az MSZP pedig megérdemli a sorsát, bár eddig nem volt igazságos a sors velük, remélem az elszámoltatásnak is eljön a várva várt ideje!
A meggyôzôdésem azon erejével vágok
bele az ôszi munkába, hogy az ország
népének szebb napokat tudunk teremteni! Ennek a célnak szem elôtt tartásával készülök az ôszi ülésszakra.
Forrás: kdnp.hu
Bartha Szabó József

Országjobbítás, nemzeterôsítés a dolgunk!
Politikusként az elégedettség érzetét
csak a tisztességgel elvégzett munka
adhatja – jelentette ki Firtl Mátyás,
Sopron és környéke országgyûlési
képviselôje kdnp.hu-nak adott rövid
interjújában.
– Mit remélt év-, és a mostani ciklus elején?
– Azt reméltem, hogy sikerül megállítani a hazudozást, a rombolást, az ország
tönkretételét. Azt reméltem, hogy elindulhatunk végre azon az úton, amelyen
sikerül hazánkat, a nemzetet egy emelkedô pályára állítani, visszaadva az
embereknek az önbecsülését, a tisztességes munkába és becsületbe vetett hitét, a
jövôbe vetett bizalmát.
– Mivel elégedett, mivel nem?
– Politikusként az elégedettség érzetét
csak a tisztességgel elvégzett munka
adhatja. Az ország jelenlegi helyzetében

a munka elején vagyunk, illetve most
már annak folyamatában, ezért egy
egészséges, a folyamatos munkára ösztönzô elégedetlenség, az elôttünk álló feladatokra való megoldások elindításának
idôszakát éljük.
– Mi tetszett legjobban, s mi riasztotta leginkább?
– A nemzeti ügyeink egyik legnemesebbike pedig éppen a határon kívül szakadt nemzettestvéreinknek a magyar
állampolgárság lehetôségének biztosítása volt. Ezt alapvetô erkölcsi kötelességünknek tartottam mindig is, amelyet
felemelô érzés volt teljesíteni. Sokakhoz
hasonlóan kaptam köszönô sorokat is
ezért, mint „történelmi tettért”.
– Egyéni legnagyobb sikere, s bánata?
– Sikernek tartom, hogy kedvezô fogadtatásban részesült a kormány részérôl minden olyan, a térséget, a régiót
érintô, általam felvetett kérdés, ami az

egész ország elôre menetelét, a gazdaságélénkítést is szolgálja. Például az M9-es
útfejlesztés, a határon átvezetô településközi utak helyreállításának szükségessége. De fontosnak tartom a magyar
polgárok védelmét szolgáló tartalékos
rendszerrel összefüggôen a magyar honvédséget érintô pozitív irányú intézkedéseket is, és minden, az egészséges nemzettudatot erôsítô, a nemzeti ügyeinket
szolgáló változást.
– Mit vár az ôsztôl: szebb avagy borúsabb napok köszöntenek ránk?
– Munkával teli napok köszönnek
ránk ôsztôl is. A választói akarat és felhatalmazás azzal a felelôsséggel jár, amit
az elvégzendô feladatok gyors és hatékony teljesítése jelent, a közjó érdekében, az országjobbítás, nemzeterôsítés
céljával!
Forrás: kdnp.hu
Bartha Szabó József
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Szép új világ
A címmel mintha Huxley szatíráját
idéznénk, de mégsem. Most valóban van
arra esélyünk, hogy egy, a jelenleginél
szebb világot építsünk, elsôsorban Magyarországon, de azt úgy, hogy mások
számára is legalább gondolatébresztô
legyen. Nevezzük mindezt a Széchenyi
terv újraélesztett változatának.
Magyarországon most kezdôdik a harmadik újjáépítés. 1945-ben az országot,
1989-90-ben a politikai-társadalmi rendszert kellett újjáépíteni, 2010-ben a gazdaságot és az erkölcsöt kell.
Mi a mai helyzet? Történelmi csúcsokat
dönt a munkanélküliség, az ország – nem
csak az állam - eladósodott. A cégek elmenekültek az elmúlt nyolc évben Magyarországról, óriási a bürokrácia, amely
megköti a magyar vállalkozói szellemet.
Ezért elôször a romokat kell eltakarítani, ezt szolgálta a 29 pontos gazdasági
akcióterv. Közben a politikai-jogi felelôsség megállapítása, az elszámoltatás megkezdôdött. Következhet az újjáépítés,
amelynek gazdasági szakasza az Új
Széchenyi Tervvel kezdôdik. A Széchenyi
Terv küldetése, hogy lehetôséget teremtsen a magyar reményeknek. Jogos a

magyarok elvárása, hogy terveiket Magyarországon valósíthassák meg, és ne
kelljen ahhoz külföldre menniük – ez egy
mondatban a Széchenyi Terv célja.
A nyugati kapitalizmus válságban
van. A spekulatív kapitalizmusról a beruházó, értékteremtô kapitalizmusra kell
váltani. Az értékteremtés és a munka
mellett versenyelônnyé kell tenni a sajátos magyar gondolkodásmódot is, az
oktatási rendszerben se legyenek parlagon maradt tehetségek. A sajátos észjárást, a magyarok tanulás iránti fogékonyságát értéknek kell tekinteni.
A kormány elsô lépései nyomán
egyszerûbb a kormányszerkezet, csökkent a politikai osztály létszáma, csökkent a társasági nyereségadó, döntés született az egykulcsos adózásról, a túlburjánzó állami cégek vezetô testületeinél
létszámcsökkentés történt, az üzleti élet
korrekt szereplôinek bevonása a Nemzeti
Centrum politikájába.
Az ország pénzügyi helyzete ma stabil
és kiszámítható, jó reményekre ad alapot
ahhoz, hogy a kormány folytassa a szerkezeti átalakításokat és egyúttal beindulhasson a gazdaság növekedése.

A költségvetés összeomlásának veszélyét sikerült elhárítani. Aránylag stabil
helyzetben van az ország, ezért van lehetôség az újjáépítésre. A gazdasági helyzet
stabilitását mutatja, hogy a Nemzetközi
Valutaalappal történô tárgyalások félbeszakadása és az azt követô leminôsítések
(amelyekbôl még várhatóan több is lesz)
csupán idôleges zavarokat okoztak. Ezek
után azonban mind a forint árfolyama,
mind pedig a kötvény-kibocsátási és kötvényeladási kapacitás visszatér arra a
szintre, amelyben az ország mûködése
stabilnak tekinthetô.
A pénzintézeteket érintô bankadó
semmi ahhoz képest, amit az elmúlt hét
hónapban a lakosság szenvedett el: áfa
emelést, nyugdíjkorhatár-emelést, a 13.
havi nyugdíj eltörlését, a közbérek egyhavi csökkentését.
A most tervezett új világban azonban
az erkölcsnek kell uralkodnia. Lehetséges
ez? Lehetséges akkor, ha másutt nem így
van? Oly könnyû erre nemmel felelni.
De elôbb utóbb kiderül: nincs más út.
Akkor pedig, ahogy a mondás tartja: eszi,
nem eszi, nem kap mást.
Surján László

Hatvan százalék felett
a Fidesz–KDNP támogatottsága
A Nézôpont Intézet, a Századvég Alapítvány, a Szonda Ipsos és a Tárki július
második felében végzett kutatásai egyaránt a Fidesz–KDNP szövetség
elsöprô fölényét mutatják. Az országgyûlési választás után emelkedett, az
elmúlt hónapban kissé mérséklôdött, de továbbra is az áprilisinál magasabb
a Fidesz–KDNP szövetség támogatottsága.
A Szonda Ipsos adatai alapján az összes
megkérdezett 37 százaléka a FideszKDNP-t, 12 százaléka az MSZP-t, 9
százaléka pedig a Jobbikot támogatja. Az
LMP 3 százalékon áll. A biztos szavazók
körében 43 százalékos a kormánypártok
elônye: ôket 61, az MSZP-t 18 százalék
választaná „most vasárnap”, míg a
Jobbik 14, az LMP pedig 4 százaléknyi
voksot kapna.
A Tárki mérése szerint a kormánypártokat a teljes népesség 39, a biztos
szavazók 62 százaléka támogatja. Ez
utóbbi ugyan jobb eredmény, mint amit
a Fidesz–KDNP az áprilisi választáson
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elért, alacsonyabb azonban az elmúlt
hónapokban mért 65–70 százalékos
szintnél – hangsúlyozza az intézet. A
Századvég júliusi kutatása azt jelezte,
hogy a kormánypártok támogatottsága a
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négyszerese a szocialista párténak: a
Fidesz–KDNP az összes megkérdezett
46, a biztos szavazók 64 százalékának
voksára számíthat, szemben az MSZP
12, illetve 16 százalékos népszerûségével.
A legnagyobb Fidesz-elônyt a Nézôpont Intézet mérte július második felében: kutatásuk szerint az összes megkérdezett több mint fele (54 százalék) szavazna a kormánypártokra, miközben az
ellenzéki pártok egyike sem lépné át a
tízszázalékos határt.
Az aktív szavazók között a Fidesz 62,
a Jobbik 10, az MSZP 7, az LMP pedig 4
százalékon áll a Nézôpont szerint, amely
tehát az intézetek közül egyedüliként azt
tapasztalta, hogy a szocialisták támogatottsága jelentôsen csökkent a parlamenti választás óta.
Forrás: MTI
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„új útra lépett az ország”
Szent László király korát a maihoz hasonlítva ismét a rendteremtés idejének
és Magyarország nemzetközi tekintélye visszaállításának nevezte a mai idôket
Gelencsér Attila, a Somogy megyei közgyűlés fideszes elnöke vasárnap, a
lovagkirály elsô sírhelyéül szolgáló Somogyvár templomában rendezett
megemlékezésen. Móring józsef Attila a térség, és Somogyvár kereszténydemokrata országgyűlési képviselôje kijelentette: az áprilisi választásokon az
ország új útra lépett, új reményekkel annak érdekében, hogy „az önzés, és
lelketlen egymásra nem figyelés után” összefogjon.
Móring József Attila a térség és Somogyvár kereszténydemokrata országgyûlési
képviselôje, arról beszélt a templomban
megjelent lakosság, horvát fôkonzul,
valamint a horvát, erdélyi és osztrák
testvértelepülések küldöttségei elôtt,
hogy Szent István és Szent László öröksége nem mehet veszendôbe. Az áprilisi
választásokon az ország új útra lépett, új
reményekkel annak érdekében, hogy „az
önzés, és lelketlen egymásra nem figyelés
után” összefogjon, és Európa ismét
Magyarországra, és az új kezdeményezéseire figyeljen. A politikus az eredeti tervek szerint a rendezvényen részt vevô, de
meg nem érkezett Hende Csaba honvédelmi minisztert azzal mentette ki,

hogy egy „problémás minisztériumról
van szó, nagyon sok tennivalóval”.
A somogyvári Szent László napok
keretében tartott megemlékezés után
szentmisét tartottak, majd a helyi történelmi emlékhelyen megkoszorúzták
Szent László lovagkirály elsô sírhelyét.
Somogyvár hajdan a megye székhelye,
jelentôs központ, hiteles levéltár volt,
ahol a középkor jelentôs kultikus és kulturális központja alakult ki. A honfoglalás idején Koppány vezérnek – akit Géza
fejedelem helyezett a somogyi hercegségbe – és nemzetségének ôsi szálláshelyeként szolgált. Késôbb a város földesura 1091-ig maga a király volt. Ekkor
alapította meg Koppány egykori földvára

helyén I. László a Szent Egyed tiszteletére felszentelt bazilikát, melyet saját
temetkezési helyéül rendelt. Ma a hajdani bazilika, bencés apátság helyén
mûködik a somogyvári történelmi emlékhely.
Forrás: MTI

Két KDNP-s jelölt Pécsett
Elfogadta Grob Gábor és Oszoli Dénes
jelölését az Összefogás Pécsért Egyesülettel és a Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel az ôszi önkormányzati választásokon szövetségben induló KDNP pécsi
szervezetének taggyûlése. Grob Gábor
Kertvárosban, a 16. számú, Oszoli Dénes
a Pécs északkeleti részében, a 2. számú
egyéni önkormányzati választókerületben
méretteti meg magát. Amenynyiben
bárki tenni szeretne azért, hogy a keresztény-nemzeti értékek markánsabb
képviselethez jussanak az ôszi önkormányzati választásokat követôen a pécsi
közgyûlésben, jelentkezhet segítônek a
pecs@kdnp.hu címen. Ugyanitt jelezheti
észrevételeit is a pécsi KDNP jelöltjeinek.
Grob Gábor 1983-ban született Pécsett, 2001-ben érettségizett a Leôwey
Klára Gimnáziumban, diplomáját a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán szerezte német nemzetiségi szakon.
A Kereszténydemokrata Néppártba mindössze 20 évesen, 2004 februárjában lépett
be, és akkor még egy parlamenten kívüli
párt újjászervezését kezdte meg. Erre

figyelt fel a párt országos vezetése, aminek
következtében 2006-ban Semjén Zsolt
pártelnök a KDNP dél-dunántúli regionális szervezôjévé nevezete ki. Grob Gábor
2006 óta a párt Baranya megyei ügyvezetô titkára, tagja az országos elnökségnek,
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos alelnöke. Nôs, jelenleg
Kertvárosban él feleségével, akivel elsô
gyermeküket várják.

Oszoli Dénes 1961-ben született
Huszton (Kárpátalja), 1967 óta él Pécsett,
ahol a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Diplomáját 1988-ban Budapesti
Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karán
szerezte, jelenleg Baranya megyei fôépítész. Oszoli Dénes alakulásától fogva tagja
a Magyar Építész Kamarának. 2006-ban
bekapcsolódott a pécsi Szociális Városrehabilitációs Fórum munkájába. Aktívan
vett részt az EKF-Pécs2010 tárgyú konferenciákon, elôkészítô szakmai megbeszéléseken. Gyakorló katolikusként mindig
fontosnak tartotta életében a vallás szerepét. 1994-tôl a NOE Pécs Székesegyházi
Nagycsaládos Egyesület tagja. 1998 óta
részt vesz a „Családok a családokért”
országos lelkiségi mozgalomban feleségével, négy éve mint elôadó házaspár. 2002tôl a Szent István Egyházközség Képviselô
Testületének világi elnöke. 2006-ban
lépett be a KDNP-be, jelenleg az országos
választmány tagja, illetve a párt pécsi szervezetének választókerületi csoportvezetôje. Nôs, öt gyermek édesapja.
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Téves az a szemlélet,
amely nem tekinti értéknek a nemzetet
„Ritka, hogy egy kormány filozófiailag is megalapozza a programját” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar kabinettel összefüggésben a 21. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Rendszerváltás
a nemzetpolitikában – A közösségi autonómiák helye a nemzeti együttmûködés rendszerében címû panelben tartott elôadásán, amely egyben a
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) nyílt ülése is volt.
Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, ha eltûnünk a világból, az
emberiség egésze lesz szegényebb –
hangsúlyozta Semjén Zsolt. A magyar
állam értelme és célja szerinte az, hogy
az emberek életminôsége javuljon, a
magyar nemzet fennmaradjon. A magyar
államnak az egyetemes emberiség iránti
elsôdleges kötelessége, hogy a nemzet
érdekében folytassa politikáját – fûzte
hozzá a KDNP elnöke.
A magyar nemzetpolitikában végbemenô rendszerváltásról szólva arról
beszélt, hogy az új szabályozás közjogilag
is kifejezi a magyar nemzet egységét. Mint
mondta, a kettôs állampolgárság ügyét
szabályozó törvény tulajdonképpen román minta alapján készült, s nem diszkriminatív, hiszen nem etnikai alapon
mûködik. „Egy brassói szász is megkaphatja a magyar állampolgárságot” – említett egy példát a miniszterelnök-helyettes.
A politikus egyaránt tévesnek nevezte
a nacionalizmust és sovinizmust, vala-

mint azt a szemléletet, amely nem tekinti értéknek a nemzetet. Felhívta a figyelmet a nemzet egységére, az ugyanis
három pilléren nyugszik, nevezetesen a

A nyugati típusú kapitalizmus került válságba
A nyugati típusú kapitalizmus került válságba, az a felfogás, hogy a kapitalizmus
majd elhozza a jólétet, az állam pedig tartsa távol magát a gazdaságtól – hangsúlyozta
Orbán Viktor a 21. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) pódiumán
tartott elôadásában.
Mi lesz a magyarokkal a XXI. század következô éveiben? – tette fel a kérdést,
amelyre szerinte a választ az évszázad elsô évtizedében végbement tektonikus változásokban kell keresni. A világból jövô aggasztó hírek közvetlenül is szólnak
rólunk, magyarokról, arról, hogy lesz-e munkánk, hogy versenyképesek leszünk-e
– mondta. Valójában a nyugati típusú kapitalizmus került válságba az elmúlt évtizedben – hangsúlyozta a miniszterelnök. Mint mondta, annak a rendszernek a válságáról van szó, amelyben a spekulatív értékmozgások elônybe kerültek a munkával szemben.
Magyarországon kétharmados forradalom történt – hangsúlyozta a miniszterelnök. Véget vetettünk annak a korszaknak, amikor a rendes, becsületes emberek állandó vesztesekké váltak. Olyan berendezkedést akarunk felépíteni Magyarországon,
amelyben a tisztességes, becsületes ember jobban jár, mint az, aki nem tartja be a törvényeket. A spekulánsok eddigi húsz évével szemben a becsületes, törvénytisztelô
emberek országát akarjuk felépíteni – jelentette ki Orbán Viktor.
Forrás: MTI
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magyarországi, a Kárpát-medencei, valamint a nyugati magyarságon.
Semjén Zsolt kiemelte, Magyarország
nem várhatott az állampolgársági törvényrôl való szavazással, ugyanis a jelenlegi helyzet „kegyelmi állapot” – hiszen
most elôször, nem állt össze a „kis- Antant” hazánk ellen.
„Hiába vártunk volna, a Fico-kormány bármilyen módosításba belekötött
volna” – jelentette ki a miniszterelnökhelyettes a törvény szlovákiai fogadtatásával összefüggésben. A magyar-szlovák
kapcsolatokról szólva elmondta, Budapest kész az együttmûködésre, ám döntéseit nem fogja a szlovákiai belpolitikai
irányvonalakhoz igazítani.
A szlovákiai választási eredményekkel
kapcsolatosan a miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: „nemzetstratégiai
szempontból az asszimilációval szemben
az a legjobb, ha etnikai pártokként jelennek meg a magyar érdekek a határon túli
magyar közösségekben”.
A Magyar Állandó Értekezlettel és a
Kárpát-medencei Magyar Képviselôk
Fórumával összefüggésben elmondta:
mindkettôre szükség van, hiszen az egyik
egyéneket – képviselôket –, a másik pedig
szervezeteket fog össze.
Forrás: kdnp.hu
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