
XVI. Benedek
pápa lemondását
latin nyelven je-
lentette be egy
konzisztóriumon.
Értesülések szerint
a 85 éves pápa arra
hivatkozott, hogy

elfáradt, nem bírja tovább a hivatal ellá-
tásával járó terheket. Federico Lombardi
szentszéki szóvivő jelezte, hogy a pápai
lemondás után kezdetét veszi a „sede va-
cante” („üres trón”) ideje.

Nyilatkozatában XVI. Benedek azt
mondta: „Miután többször is megvizsgál-
tam lelkiismeretem Isten előtt, bizonyossá
vált számomra, hogy előrehaladott korom
miatt már nem vagyok alkalmas arra,
hogy megfelelően ellássam a szolgálatot.”

„A mai, változásokkal teli világban,
amikor az embereket számos, az élet és
a hit tárgykörét mélyen érintő kérdés
foglalkoztatja, az evangélium hirdetésé-
hez mind szellemi, mind testi erőre szük-
ség van. Az elmúlt néhány hónapban
egészségi állapotom olyan mértékben
romlott, hogy be kellett ismerjem, már
nem tudom megfelelően teljesíteni a rám
bízott feladatot” – közölte a pápa.

Emlékeztetett, hogy Róma püspöké-
nek tisztségét 2005. április 19-én bízták
rá a pápaválasztó bíborosok. Jelezte azt
is, hogy leköszönése miatt február 28-án
este 20 órától a pápai trón üresen marad
majd, ezért össze kell hívni a konklávét
az új egyházfő megválasztására. Értesü-
lések szerint a konklávé március köze-
pén ül össze. Vatikáni források azt
közölték, hogy az egyházfői tisztségnek
több várományosa van, de igazán esé-
lyes jelölt nincs.

Lemond 
XVI. Benedek pápa

Át kell alakítani a végrehajtási tör-
vényt, hiszen jelenleg a végrehajtás
alá vont személynek szinte semmi-
lyen joga nem érvényesül – ez az
egyöntetű vélemény alakult ki ja-
nuár 25-én a végrehajtási eljárások
során tapasztalható visszásságokról
tartott egyeztetésen, amelyen Har-
rach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetője civil szer-
vezetek vezetőivel találkozott. Meg
kellene valósítani többek között a
végrehajtási eljárás díjának csök-
kentését és a végrehajtással kapcso-
latos belső ellenőrzés biztosítását.

Lemond tisztségéről február 28-án a
pápa – ezt maga XVI. Benedek jelen-
tette be február 11-én latin nyelven a
Vatikánban. XVI. Benedeket a bíbo-
rosi testület 2005. április 19-én válasz-
totta pápává; 2005. április 24-én
iktatták be. Ő a nyolcadik német pápa
és a 265. az egyházfők sorában. Nyi-
latkozatában a katolikus egyházfő el-
mondta, előrehaladott kora miatt már
nem tudja megfelelően ellátni felada-
tát. A konklávé előreláthatólag már-
cius közepén ül össze.

Megszületett a megállapodás az Európai Unió 2014 és 2020 közötti pénzügyi keretéről a tagállamok állam- és
kormányfőinek brüsszeli tanácskozásán február 8-án. Az egy főre jutó nettó pozíciót tekintve Magyarország  
Litvánia mögött a második – közölte Orbán Viktor a csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón.

– Folytatás a 3. oldalon –
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Elfogadták az EU keretköltségvetését – 
hazánk a második egy főre jutó nettó pozícióban

KDNP.HU –BROCKHAUSER EDIT

A civil szervezetek konkrét esetek
alapján tájékoztatták Harrach Pétert a
végrehajtási eljárás alá került családok
kiszolgáltatott helyzetéről és a végre-
hajtói díjak irreális mértékéről. Szóba
kerültek a törvénytelenül alkalmazott
inkasszók és letiltások is. 

Át kell alakítani a végrehajtási törvényt

„Megszületett a megállapodás! Az
Európai Tanács megállapodott a több-
éves költségvetésről az évtized hátra-
lévő részére. Megérte várni rá” – írta
a belga politikus.

„Úgy látszik, vége... vége! A végkö-
vetkeztetést még formába kell önteni,
aztán puszi, ölelés, sajtó és haza” – erő-

sítette meg a megállapodás tényét Ale-
xander Stubb, Finnország Európa-ügyi
minisztere szintén a twitteren.

Az elfogadott dokumentumban az
uniós kötelezettségvállalások főösz-
szege a kiszivárgott információk sze-
rint nem változott a kora reggeli
javaslathoz képest, az továbbra is 960
milliárd euró a 2014 és 2020 közötti
hétéves periódusra.

Az uniós állam és kormányfők
által megkötött politikai megállapo-
dásról most az Európai Parlamentnek
is döntenie kell. A 2009-ben életbe lé-
pett lisszaboni szerződés értelmében
ugyanis a többéves pénzügyi keret
(multiannual financial framework,
MFF) elfogadásához már az EP hoz-
zájárulása is szükséges.

FORRÁS: MTI, MNO.HU
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– Folytatás a 2. oldalon –
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A fideszes és KDNP-s európai parlamenti képviselők csoportja február 
13-án közleményben szólította fel a magyar szocialista EP-képviselőket,
hogy segítsék a múlt heti EU-csúcson elfogadott uniós keretköltségvetés el-
fogadását az EP-ben. Álláspontjuk szerint az Európai Tanács megállapo-
dása során elért kiemelkedő magyar sikert a szocialisták képtelenek
megemészteni. Magyarország Lengyelország és Románia mögött a har-
madik helyen zárta a tárgyalásokat.

– Folytatás az 1. oldalról –

A 2014 és 2020-ra szóló EU-keret-
költségvetés elfogadott számai alap-
ján a magyar néppárti EP-képviselők
kiemelték: a nettó pozíció – tehát az
egy-egy tagállamba érkező támogatá-
sok és a tagállami befizetések külön-
bözete – tekintetében Magyarország
nagyjából 25 milliárd euróval, Len-
gyelország és Románia mögött a har-
madik helyen zárta a tárgyalásokat. A
bruttó nemzeti jövedelemnek ez 3,6
százaléka, amivel Bulgária után a má-
sodik Magyarország. Az egy főre jutó
nettó pozíciót illetően pedig a litvá-
nok után a magyaroké a második he-
lyezés. Minden magyar állampolgárra
2512 euró (712 ezer forint) jut majd.
Mindhárom mutatóban Magyaror-
szág előre lépett a 2013-ban záruló
hétéves ciklushoz képest – ismerteti a
közlemény. 

A fideszes és KDNP-s képviselők
szerint a szocialisták képtelenek ennek
a közös sikernek örülni. Ehelyett lázas
igyekezettel keresgélnek olyan költ-
ségvetési rovatokat, amelyekben csök-
kentést tudnak kimutatni.

Az európai költségvetés terheit vi-
selő államok a maguk pénzügyi prob-
lémái miatt csökkentették az unió
költségvetését. Ezt helytelenítjük. Ám
mivel ezen a helyzeten az Európai
Parlament változtatni nem tud, durván
sértené nemzeti érdekeinket, ha a ne-
hezen megszületett megállapodás nem
kapná meg az európai parlamenti jó-
váhagyást. Ezért felszólítjuk a magyar
szocialista EP-képviselőket, hogy lép-
jenek túl a pártérdekeiken, és az or-
szág javát szolgálva – korábbi
nyilatkozataikkal ellentétben – segít-
sék a megállapodás törvényerőre eme-
lését – olvasható a magyar néppárti
EP-képviselők közleményében.

Elfogadták az EU keretköltségvetését – 
hazánk a második egy főre jutó nettó pozícióban

Nem tudják a szocialisták 
Magyarország sikerét megemészteni

Az egy főre jutó nettó pozíciót te-
kintve Magyarország Litvánia mögött  a
második a megállapodás értelmében –
közölte Orbán Viktor a csúcstalálkozót
követő sajtótájékoztatón.

Hogy érzékeltesse a 2014 és 2020 kö-
zötti időszakban Magyarországra érkező,
7080 milliárd forintnak megfelelő uniós
forrás mennyiségét, a kormányfő ismer-
tette, hogy forintban ez hat vasúti vagon-
nak megfelelő 20 000 forintos bankót,
euróban pedig egy teljes kocsinak meg-

felelő 500 euróst jelentene. A miniszter-
elnök elmondta, hogy egy főre vetítve
a 2007 és 2013 közötti periódusban
660 ezer forintnyi az uniós támogatás,
a következő periódusban pedig 712
ezer forint jut majd, miközben a teljes
költségvetés összege csökken.

Magyarország azonos bánásmó-
dot kért, az Európai Unió állam- és
kormányfői pedig a csúcstalálkozón
elismerték a magyar emberek által
tett, az adósság és a hiány csökken-
tésére tett erőfeszítéseket – közölte
Orbán Viktor.

Kedvező megállapodás született
A Fidesz képviselőcsoportjának úgy fogalmaz: az adatok azt mutatják,

Brüsszel is elismeri, hogy Magyarország jobban teljesít, mint a Gyurcsány-
Bajnai kormányok idején. „Orbán Viktor miniszterelnök kemény tárgyalá-
sokon, hátrányos pozícióból kiindulva érvényesítette a magyar álláspontot,
és sikerült fordítania, így a következő hétéves időszakra egy országunk szá-
mára rendkívül kedvező megállapodás született” – írta a frakció, amely üd-
vözli az uniós csúcson elért magyar sikert.

Diplomáciai sikerdöntés
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képvise-

lőcsoportjának vezetője az MTI-nek közölte: a KDNP-frakció megnyug-
vással vette tudomásul a brüsszeli döntést. Az Orbán Viktor miniszterelnök
részvételével lezajlott tárgyalások végeredményeképpen megszületett dön-
tést diplomáciai sikernek tartják.Kiemelte: azon túl, hogy a felhasználható
pénzügyi keret a gazdasági életre nézve több lehetőséget jelent Magyaror-
szág számára, az eredmény azt is mutatja, hogy helyzetünk az Európai
Unión belül stabil.

FORRÁS: MTI

A Fidesz bírálja Bajnai Gordont, amiért „a magyar embereket, a magyar
demokráciát hátba döfve, senki által fel nem hatalmazva, senki által sem-
minek meg nem választva” egyeztetett február 4-én Brüsszelben Magyar-
ország következő 7 éves fejlesztési pénzeiről. Surján László, európai
parlamenti képvselő szerint Bajnai „rossz helyen kopogtatott ötleteivel”.
Az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke képmutatónak és hi-
teltelennek nevezte Bajnai viselkedését.

A Fidesz európai parlamenti dele-
gációjának február 5-i közleménye
szerint Bajnai Gordon lobbizni érke-
zett az előző nap Brüsszelbe, azonban
„látogatása leginkább az Orbán-kor-
mány rágalmazásáról szólt”.

„Bajnai Gordon, a Gyurcsány-kor-
mány korábbi minisztereként és ké-
sőbbi miniszterelnökként az első
számú felelőse hazánk eladósításának
és az ország csődbevitelének” – ol-
vasható a közleményben, amely arra
is kitér, hogy „Bajnai Gordon regná-
lása alatt Magyarország az uniós fej-
lesztési források töredékét tudta csak
lehívni”.

A fideszes EP-képviselők szerint
„Bajnai Gordon mint bukott politikus
és mint bukott gazdasági szakember
leginkább azzal szolgálná Magyaror-
szág érdekeit, ha önvizsgálatot tartana,
befejezné az Orbán-kormány alapta-
lan rágalmazását, és tartózkodna a
gazdasági jó tanácsok osztogatásától”.

A közlemény idézte Surján Lászlót,
az EP kereszténydemokrata alelnökét,
aki szerint Bajnai „rossz helyen 
kopogtatott ötleteivel”, ugyanis nem 
Johannes Hahn biztos dönt a Ma-
gyarországnak járó uniós források
nagyságáról. Ebben leginkább Her-
man van Rompuy az illetékes, 
az ő előterjesztése alapján dönthet az
Európai Tanács a 2014-2020-as uniós
keretköltségvetésről és a Magyaror-
szágnak járó pénzekről – hangsúlyozta
Surján.

A volt miniszterelnök azon február
4-i kijelentését, miszerint Magyaror-
szággal ma már „ciki” egy képen mu-
tatkoznia sok európai vezetőnek,
Surján László úgy minősítette, hogy
„Bajnai vélhetően lemaradt Orbán
Viktor miniszterelnök múlt heti brüsz-
szeli útjáról, melynek keretében előbb
Jean-Claude Trichet, az Európai Köz-
ponti Bank volt vezetőjének elnökle-
tével egy kerekasztal-beszélgetésen
vett részt, majd találkozott Herman
van Rompuy európai tanácsi elnökkel,

José Manuel Bar-
roso európai bi-
zottsági elnökkel,
valamint Martin
Schulz európai
parlamenti elnök-
kel. Ezek az euró-
pai csúcsvezetők
elismerően nyilat-
koztak Magyaror-
szág gazdasági

teljesítményéről, a folyamatban lévő
vitás kérdésekről, egyben támogatásu-
kat fejezték ki Magyarországnak a ko-
héziós források megőrzésére irányuló
álláspontjával kapcsolatban”.

Az Európai Parlament alelnöke
képmutatónak és hiteltelennek ne-
vezte, hogy „az a Bajnai Gordon ag-
gódik a magyar költségvetési hiány
miatt, aki először mint a Gyurcsány-
kormány minisztere, majd mint mi-
niszterelnök vett részt hazánk
eladósításában”. Surján emlékeztetett
arra, hogy az MSZP-SZDSZ kormá-
nyok alatt Magyarország államadós-
sága GDP-arányosan a 2002-es 52
százalékos szintről 80 százalék fölé
emelkedett 2010-re, a költségvetés hi-
ányát pedig egyik évben sem sikerült
3 százalék alatt tartani, sőt 2006-ban 9
százalék feletti volt.

„A Gyurcsány-Bajnai kormányok
tevékenységének köszönhetően ha-
zánk 2004-es uniós csatlakozásunk óta
túlzott hiányeljárás alatt van, ez alól az
Orbán-kormány munkájának köszön-
hetően most van esélyünk kikerülni”
– emelte ki Surján László.

Az EP-alelnök megjegyezte: a ma-
gyar GDP 2009-ben 6,8 százalékkal
csökkent, tehát Magyarország vi-
szonylag rosszabb helyzetének és ala-
csony növekedési kilátásainak a
legfőbb oka „a Gyurcsány-Bajnai kor-
mányok által okozott gazdasági ámok-
futás”.

Surján László adatai szerint a 2007
és 2013 között rendelkezésre álló 25,7
milliárd euró fejlesztési forrásból a
Gyurcsány-Bajnai kormányok – a tel-
jesítményüktől függetlenül megkapott
előlegeket nem számítva – 2007-től
2010. április 1-jéig összesen csak 1,4
milliárd eurót hívtak le, miközben idő-
arányosan 7,5 milliárd eurót kellett
volna lehívniuk. A szocialisták három
év alatti teljesítményéhez képest az
Orbán-kormány két év alatt a hétéves
keretből 5,1 milliárd eurót hozott be az
országba – közölte a keresztényde-
mokrata alelnök.

Bajnai Gordon 
Brüsszelben támadta a kormányt

FORRÁS: MTI
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– Folytatás az 1. oldalról –

A Szentföldön tett négynapos látogatást Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes január 30. és február 2. között. A Kereszténydemokrata Nép-
párt elnöke találkozott Fuád Tvál jeruzsálemi latin pátriárkával,
Theofilosz görög ortodox pátriárkával és a január 24-én megválasztott
új örmény apostoli pátriárkával, Nurhan Manougiannal is. Tisztelgett a
holokauszt magyar áldozatai és Raoul Wallenberg emléke előtt, talál-
kozott Jóna Mecger askenázi főrabbival. Betlehemben megbeszéléseket
folytatott Ziad Bandakkal, Mahmúd Abbász palesztin elnök keresz-
tényügyi főtanácsadójával.

Semjén Zsolt az MTI-nek nyilat-
kozva különösen fontosnak ítélte a
Nurhan Manougian örmény pátriár-
kánál tett látogatását, mert – mint
mondta – „Örményországgal és az
örmény közösségekkel volt bizonyos
feszültség az azeri kiadatás ügyé-
ben”. Tájékoztatása szerint a pátri-
árka úgy fogalmazott: ami történt,
megtörtént, és a történelmileg kitűnő
örmény-magyar viszonyt pozitív
irányban tovább kell építeni. A mi-
niszterelnök-helyettes gesztusértékű-
nek nevezte, hogy a pátriárka január
24-i megválasztása után első világi
tisztségviselőként fogadta őt.

A holokauszt magyar áldozatai és
Raoul Wallenberg emléke előtt tisz-
telgett Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes február 1-jén a jeruzsálemi
holokausztmúzeumban. A miniszter-
elnök-helyettes a magyar kormány
nevében koszorút helyezett el a Jad
Vasemben, ahol megtekintette a
Raoul Wallenberg egykori svéd dip-
lomatára vonatkozó dokumentációt. 

Jóna Mecger askenázi főrabbit ta-
lálkozójukon Semjén Zsolt magyar-
országi látogatásra hívta meg, „amit
a főrabbi örömmel fogadott”.

Betlehemben megbeszéléseket
folytatott Ziad Bandakkal, Mahmúd
Abbász palesztin elnök keresztény-
ügyi főtanácsadójával, aki egyben a
Születés Temploma felújításának mi-
niszteri biztosa. Magyarország első-
ként járult hozzá a templomegyüttes
felújításához, és miután más orszá-
gok is bekapcsolódtak, megindulhat
az építkezés.

Semjén Zsolt látogatása a Szentföldön

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A szolgáltatók az ügyfelekkel szemben ne hatóságként lépjenek fel –
mondta Harrach Péter frakcióvezető január 25-én azon a megbeszélé-
sen, amelyet fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel folytatott, kiemelve:
a Kereszténydemokrata Néppárt családvédelmi és szociálpolitikai prog-
ramjába illeszkedően a nehéz helyzetbe került embereknek kíván segí-
teni és védelmet biztosítani a szolgáltatók erőfölényével szemben.

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zetője megbeszélést folytatott fo-
gyasztóvédelmi civilszervezetekkel,
az energiaszolgáltatókkal kapcsola-
tos fogyasztói panaszok hatékonyabb
kezeléséről és a kapcsolódó jogsza-
bályok módosításáról. A tárgyaláson
részt vett Spaller Endre képviselő, az

Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bi-
zottságának a tagja, a Fogyasztóvé-
delmi Egyesületek Országos
Szövetsége részéről Dr. Kispál Edit,
az Energiatudatos Fogyasztók Társa-
dalmáért Egyesület elnöke Felméry
Gusztáv, Dr. Baranovszky György, a
Budapesti Békéltető Testület elnöke
és Pintér István, a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság főigazgatója.

– A KDNP családvédelmi és szoci-
álpolitikai programjába illeszkedően
a nehéz helyzetbe került embereknek
kíván segíteni és védelmet biztosítani
a szolgáltatók erőfölényével szemben
– fogalmazott Harrach Péter. Példa-

ként említette, hogy a szolgáltatók az
ügyfelekkel szemben ne hatóságként
lépjenek fel, illetve a számlakép
könnyen értelmezhető legyen, ame-
lyen elsősorban a fogyasztás, az ár és
az éves általányból felhasznált meny-
nyiség jelenjen meg.

A fogyasztóvédők elmondták, az
uniós ajánlás alapján elkészített
számlák túl bonyolultak, az energia

mértékegysége, a különféle jogcíme-
ken elszámolt díjak nevei nem köz-
érthetők. Európában ugyanakkor
nem alkalmazzák ezeket az ajánláso-
kat, és könnyen értelmezhető szám-
lákat állítanak ki. A fogyasztók
szerint telefonon keresztül nehéz el-
érni a szolgáltatókat, illetve panasz
esetén sokat kell várniuk az ügyfél-
szolgálaton. A mérőórák kikapcsolási
módja és annak díja is túlzó, de a
kötbérek alkalmazása is problémákat
vet fel. Az is szóba került, hogy tár-
sasházak esetében a szolgáltatóknak
az alfogyasztókkal egyenként kel-
lene szerződniük.

A szolgáltatók ne hatóságként 
lépjenek fel az ügyfelekkel szemben

KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

A fenntartható fejlődésről és a kör-
nyezetbarát beruházások támogatásá-
ról tárgyaltak az Európai Unió és a

Latin-amerikai és Karibi Országok
Közössége (CELAC) állam- és kor-
mányfőinek csúcstalálkozóján január
26-án és 27-én Santiago de Chilében.
A rendezvényen Magyarországot
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-

tes, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke képviselte. 

Európai uniós tagságunk elnyerése
óta ez volt a második alkalom, hogy
Magyarország a legmagasabb szinten

vett részt az EU, valamint a
latin-amerikai és karibi tér-
ség csúcsértekezletén, ami
egyúttal jól mutatja a magyar
külpolitika globális nyitását.

Nem mellékes, hogy
Latin-Amerika a világgazda-
ság egyik leggyorsabban fej-
lődő térsége, egyes országai
szabad kereskedelmet foly-
tatnak az EU tagállamaival,
így Magyarországgal is. A
globális nyitás célja egybe-

esik az unió törekvéseivel a latin-ame-
rikai és karibi régióval ápolt kapcsola-
tok fejlesztésére.

Latin-Amerika azért is fontos Ma-
gyarországnak, mert a térségben 100-
150 ezres magyar közösség él.

A fenntartható fejlődésről tárgyalt
Semjén Zsolt Chilében

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Át kell alakítani
a végrehajtási törvényt

A civil szervezetek szerint az egyik
legnagyobb probléma, hogy a végre-
hajtás jogi menetéből a tulajdonost sok
esetben kihagyják, a tartozást a feje fe-
lett adják-veszik, amire a végrehajtók
tucatnyi jogcímen ráteszik a költsége-
iket, így az tetemesen növekszik. Az
árverezésre került ingatlan eladási ára
és a követelés közt fennmaradó össze-
get a tulajdonos nem kapja meg. A
bankok rendszerint nem fogadják el a
tulajdonos által ajánlott vevőt, holott
erre törvény kötelezi őket. A civilek

szerint a büntetési tételek is túl maga-
sak a fizetésekhez képest.

Harrach Péter és a civilek is úgy lát-
ják, hogy át kell alakítani a végrehaj-
tási törvényt, hiszen jelenleg a
végrehajtás alá vont személynek szinte
semmilyen joga nem érvényesül. Meg
kellene valósítani a végrehajtási eljá-
rás díjának csökkentését és maximálá-
sát 2,5 százalékban, a végrehajtással
kapcsolatos belső ellenőrzés biztosítá-
sát, a végrehajtási folyamat pontos el-
számolását. Fontos lenne a végrehajtást
végző személy megfelelő végzettsége,
esetleg köztisztviselői jogállása.
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Az első komoly 
lépések egy 

zöldebb 
Magyarország felé

Az oktatás rendjét 
megzavaró diákfórumoktól nem lesz

minőségibb a felsőoktatás

Az IKSZ támogatja a képzési 
helyettesítési rendszer bevezetését

Február elején Párizsban tartotta
meg munkatalálkozóját az Európai
Unió környezetpolitikusait összefogó,
GLOBE EU elnevezésű szervezet. A
konferencián Magyarországot Azbej
Tristan, az IKSZ országos alelnöke
képviselte.

A kétnapos
munkaértekezle-
ten több mint tíz
európai uniós tag-
állam szakpoliti-
kusai osztották
meg egymással a
fenntarthatóság-

gal kapcsolatos tapasztalataikat. Szóba
került – egyebek mellett – a szén-dioxid
kibocsátás alapú adózás gyakorlata, az
energiaszektor és az épületek energiaha-
tékonyságának ösztönzése, az illegális
hulladék-lerakás elleni kűzdelem mód-
szerei és a szennyvíz újrahasznosításá-
nak lehetősége.

Azbej Tristan előadásában a magyar
hulladék-gazdálkodási reformot mutatta
be, kitérve az új környezetvédelmi ter-
mékdíj-rendszerre. Előadásában rámu-
tatott arra, hogy a magyar kormány –
más területekhez hasonlóan – a környe-
zetpolitika területén sem félt gyökeresen
átalakítani az idejétmúlt, gyengén mű-
ködő rendszereket. Ezért vezették be a
kormánypártok a környezetvédelmi ter-
mékdíjat, amely igazságosan érvényesíti
a „szennyező fizet” elvét, a gyártókat
olyan termékek gyártására ösztönzi,
amelyek után kevesebb hulladék kelet-
kezik és a szelektív hulladékgyűjtés el-
terjedését eredményezi. A magyar
kormányzat felismerte azt az igazságot,
hogy a hulladék nem szemét, hanem
olyan nyersanyag, amely iparágak, mun-
kahelyek megteremtését és az élhető
jövőt alapozhatja meg. Rámutatott arra,
hogy az új termékdíj-rendszer olyan
költségvetési bevételt eredményezett,
amelynek jelentős részét a szelektív hul-
ladékgyűjtés és az új, zöld iparágak fej-
lesztésébe forgatják vissza.

„Mi, fiatal kereszténydemokraták, im-
máron sok éve a legfontosabb értékeink
egyikének tekintjük a környezet védel-
mét: nemcsak azért mert kötelességünk-
nek érezzük a teremtett világ megóvását,
hanem azért is, mert tudjuk, hogy a mai 
fiatalok élhető jövője csak fenntarható
életformával biztosítható. Ezért fektetünk
nagy hangsúlyt a szakpolitikai munkára,
a környezeti problémák feltárására és a
szemléletformálásra. Az IKSZ környezet
és energia munkacsoportja várja minden
olyan fiatal jelentkezését, aki szeretne
tenni az egészséges, élhető jövőért” –
hangsúlyozta Azbej Tristan.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség kiemelt céljának tekinti a
fiatalok közéletben való aktív részvé-
telét, és örvendetesnek tartjuk, hogy a
kormány és a hallgatók között valódi
párbeszéd zajlik a felsőoktatás jövő-
jét illetően.

Ezt bizonyítja, hogy a kormányzat
a hallgatók valamennyi követelésére
nyitott volt az elmúlt időszak tárgyalá-

sai során, a mandátummal rendelkező
szervezetekkel felsőoktatási kerekasz-
tal alakult, a Hallgatói Önkormány-
zatok Országos Konferenciájával rész-
megállapodás aláírására került sor.

A sajnálattal értesültünk azonban
arról, hogy az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karának Múzeum körúti kam-

puszán szinte az összes előadást meg-
szakították a Hallgatói Hálózat ak-
tivistái, elfoglalva az egyetemi elő-
adókat, vitába keveredve hallgatótár-
saik jó részével, akik tanulmányaikat
folytatva, részt kívántak venni a tan-
rendi órán.

Felszólítjuk a Hallgatói Hálózat
aktivistáit, hogy hagyjanak fel az
anarchista akcióikkal és a jövőben a
hallgatók tanuláshoz való jogát és az
egyetemek szabályait tiszteletben
tartva osszák meg véleményüket a fel-
sőoktatásról. Az IKSZ a vélemény-

nyilvánítás azon formáit tartja
elfogadhatónak, amelyek másokat
nem zavarnak jogaik gyakorlásában,
kötelezettségeik teljesítésében.

Álláspontunk szerint nem az okta-
tás rendjét megzavaró diákfórumoktól
lesz minőségibb a felsőoktatás, hanem
a hallgatók által elsajátított magas

szintű, és minél nagyobb mennyiségű
tudástól. Véleményünk szerint a vizs-
gaidőszak és a szorgalmi időszak el-
sősorban a tanulás időszaka, amely
során egy állítólagos hallgatókat kép-
viselő csoport néhány tagjának közé-
leti szerepvállalása és egyes
kormányzati intézkedések elleni cso-
portos demonstrációja nem akadá-
lyozhatja azokat a diákokat, akik az
Egyetem falain belül valóban tanulni
és nem szerepelni akarnak.

A felsőoktatási vitában a HaHa
által kifogásolt hallgatói ösztöndíj-

szerződés egyetlen pontja sem
mondja ki a felsőoktatási hallgatók
röghöz kötését. A hallgatói szerződés
határozatlan időre szól, melyben az
állam vállalja a hallgató képzésének
megfelelő arányú finanszírozását, így
minden tanulni vágyó fiatalnak lehe-
tősége nyílik a továbbtanulásra.

Az ifjúsági munkanélküliség Európa
egyik legnagyobb társadalmi és gazda-
sági problémája, amely Magyarorszá-
gon fokozottan érezteti hatását – erre
hívja fel időről időre a figyelmet a Mun-
kástanácsok Országos Szövetségének
(MOSZ) Ifjúsági Tagozata. Amellett,
hogy rávilágítanak a nehézségekre,
nemzetközi példákkal alátámasztott ja-
vaslatokat is tesznek a bajok kezelésére.

Az IKSZ örömmel támogatja a
MOSZ által szorgalmazott képzési he-
lyettesítési rendszer bevezetését, mint
az ifjúsági munkanélküliség elleni
küzdelem egyik eszközét. A javaslat
lényege, hogy az ideiglenesen mun-
káját végezni nem tudó munkatárs
helyére munkanélkülit alkalmaznak
határozott idejű szerződéssel, akit az
állami foglalkoztatási szervezet rész-
ben vagy egészében fizet. Az ideigle-
nes munkaszünet oka az átképzéseken
való részvétel, amely egyben a mun-
káltatónak is gazdasági érdeke. Csat-
lakozunk a MOSZ javaslatához,

amely a képzési helyettesítés átalakí-
tott rendszerét ajánlja az ifjúsági mun-
kanélküliség kezelésének egyik
eszközéül, összekötve a csecsemő-
gondozásra otthon maradó szülő pót-
lásával.

Az IKSZ üdvözli, hogy a kormány
a Munkahelyvédelmi Akciótervvel, il-
letve a családbarát foglalkoztatást
megkönnyítő intézkedésekkel már
sokat tett a fiatalok foglalkoztatásáért.
Bízunk benne, hogy ezeket a lépése-
ket további intézkedések is követni
fogják, hiszen a fiatalok munkához ju-
tása közös érdekünk.

FORRÁS: IKSZ.NET

STÁGEL BENCE, AZ IKSZ ELNÖKE,
A KDNP ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

PALÓCZ LÁSZLÓ, 
AZ IKSZ ALELNÖKE

STÁGEL BENCE, 
AZ IKSZ ELNÖKE, 

A KDNP ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE 
KOVÁCS PÉTER, 

AZ IKSZ SZERVEZETÉPÍTÉSÉRT 
FELELŐS ALELNÖKE
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Idén is megrendezték a már hagyománnyá vált IKSZ Disznóvágást feb-
ruár 9-10-én Helyszínéül 2013-ban Máriapócsot, Nemzeti Kegyhelyünket
választották.

Hagyományos disznóvágás Máriapócson

A magyar termőföld védelmére, megőrzésére gondot kell fordítani a földvásárlási moratórium 2014. évi megszűnését követően is – hangsúlyozták az
előadók az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) által január 23-án rendezett fővárosi fórumon, ahol kiemelt téma volt a fiatalok mező-
gazdasági tevékenységének, gazdálkodásának támogatása is.

Az IKSZ szakmai fórumot 
rendezett az új földtörvényről

A több mint 20 fős – IKSZ-tagok-
ból és a szervezet iránt érdeklődő fi-
atalokból álló – csapat igazi falusi
disznóvágáson vehetett részt, ahol
mi magunk dolgoztuk fel a sertést.
Nagyon örültünk, hogy a kisvárdai
ikszesek elfogadták meghívásunkat,
és szép számban eljöttek az ese-
ményre, mi több a feldolgozási fo-
lyamatban is közreműködtek.

A szombati nap végén vacsora-
vendégeink érkeztek: Máriapócs pol-
gármestere, alpolgármestere – helyi
KDNP-elnök – és családja, valamint
a költségvetési bizottság egyik tagja
és párja. Vacsora közben kötetlen és
laza beszélgetés alakult ki a helyi po-
litikáról, együttműködési lehetőség-
ről a helyi KDNP-vel, illetve

természetesen szó esett az IKSZ
szervezetéről is.

Vasárnap délelőtt a társaság átsé-
tált a Bazilikába, ahol a Bazilita Har-
madrend lelkigyakorlatán vettünk

részt. Hazaindulás előtt mindenki ka-
pott a „disznóságokból” csomagokat,
nehogy szó érje a ház elejét: mégis-
csak megdolgoztak érte. A résztve-
vőknek ez úton is köszönjük, hogy

eljöttek és kivették részüket a disz-
nóvágásból. Aki nem jött, az sajnál-
hatja, mert így kimaradt egy dolgos,
mozgalmas és ételekben bőséges hét-
végéből.

FORRÁS: IKSZ.NET

Jakab István, az Országgyűlés fi-
deszes alelnöke, a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Országos
Szövetségének (MAGOSZ) elnöke
emlékeztetett arra: 2014-ben a
moratórium megszűnik, és ez
már az Orbán-kormány által
három évvel meghosszabbított
időpont. Hozzátette, hogy Ma-
gyarországnak addigra a föl-
dek nyilvántartásával, a
birtokviszonyok rendezésével,
a termőföld használatával kap-
csolatos összes jogszabályt
meg kell alkotnia. Az új sza-
bályozással összefüggésben a
kiszámíthatóságot, a stabilitást
emelte ki, és jelezte: meghatá-
rozzák majd a birtokmaximu-
mokat, az erről szóló vita most
zajlik. Közölte: egy, az euró-
pai joggal szinkronban lévő,
de a helyben lakó családokat
védő jogszabályt szeretnének
elfogadni, ehhez módosító ja-
vaslatokat nyújtottak be a fia-
tal gazdák kiemelt támogatása
érdekében. A politikus összegzése
szerint a vonatkozó jogszabályok
várhatóan sarkalatos törvényként az
év első felében megszülethetnek.

Stágel Bence kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő az ország-
gyűlés előtt lévő földtörvényt illetően
megjegyezte: igazán jó jogszabályt
akkor tudnak elfogadni, ha a szüksé-
ges társadalmi egyeztetéseket és szak-

mai vitát lefolytatják. Az IKSZ elnöke
üdvözölte, hogy a földhaszonbérleti
pályázatokon kiosztott területek 25
százaléka fiatal gazdákhoz került.
Hangsúlyozta: azt szeretnék, ha a de-

mográfiai földprogram keretében
minél több fiatal gazdálkodó juthatna
birtokhoz.

Sáringer-Kenyeres Tamás, a
KDNP országgyűlési képviselője ki-
emelte, a földvásárlási moratórium

lejártát figyelembe véve minden eu-
rópai tagállam úgy próbálja a saját
földtörvényét megalkotni, hogy azzal
saját állampolgárait hozza előnybe,
erre törekszik Magyarország is. Köz-

lése szerint csak földműveléssel fog-
lalkozók juthatnak majd területhez,
meghatározzák továbbá a tulajdon-
szerzés, bérbeadás lehetőségeit is. Az
új jogszabály a kis- és középvállalko-
zókat kívánja segíteni – hangsúlyozta,
hozzátéve: várhatóan az a 16. évét be-
töltött, életvitelszerűen itt élő fiatal
számíthat majd pályakezdő gazdálko-
dónak, aki az unió más tagállamában
nem rendelkezik földterülettel, és leg-
alább középfokú végzettsége van.

Mikula Lajos, az Agrya Fiatal
Gazdák Magyarországi Szövetségé-
nek ügyvezető elnöke szerint a föld-
törvény nagyon helyes irányt jelöl ki.

Sebestyén Róbert, a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet elnöke
arról beszélt, hogy az állami tulaj-
donú földek haszonbérbe adása 2010
előtt számos esetben diszkriminatív
volt: az egy összegben fizetendő bér-
leti díjak, vagy a 100 hektár feletti
földrészletekre kiírt pályázatok – egy
ízben egy 300 hektáros területet pá-
lyáztattak – a családi gazdaságokat
hátrányos helyzetbe hozták. 2010 ok-
tóbere óta az érintett 65 ezer hektár-
ból már több mint 40 ezret
meghirdettek, ebből mintegy 25 ezer
hektárt őstermelőknek, egyéni vállal-
kozóknak, családi gazdálkodóknak
ítéltek oda.

FORRÁS: IKSZ.NET
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Mit lát, mit ért 
a magyar társadalom?

Lánczi András egyik nemrég megjelent publi-
kációjában (Van-e magyar modell? Heti Válasz,
2013 január 17.) többek között azt írja: „Az új
morál lényege, hogy lehet a politika eszközeivel
az igazságosság legfőbb kritériumát teljesíteni:
mindenki kapja meg azt, amit megérdemel.” Va-
lóban teljesíthető kritérium? Vajon a kitételt, mi-
szerint megkapjuk, amit megérdemlünk, miért
vonatkoztatjuk egy más világra, a másvilágra? Le-
szek Kolakowski lengyel filozófus szerint a világ
szelleme egyáltalán nem az igazságosság után só-
várog, sokkal inkább az irgalmat, a
jóindulatot, a szivélyességet kí-
vánja. Ez persze nem jelenti azt,
hogy ne kellene törekednünk az
igazságosságra és ne értékelnénk
minden egyes apró lépést, amely
közelebb visz hozzá, csak éppen
évezredek vésték a testünkbe, lel-
künkbe, hogy az igazságosság ritka
és sokszor nem is kívánatos jó-
szág, hiszen mindig is voltak és
lesznek akik mások kárára, máso-
kat eltaposva – akárha jogszerűen
is – boldogultak, boldogulnak,
amiért a „vesztesek” a legritkább
esetben kaptak és kapnak erkölcsi
vagy akár anyagi elégtételt. És
mivel a magunk módján mindnyá-
jan esendőek, ostobák vagyunk,
gyakorta többet érünk a megértés-
sel és az irgalommal, mint azzal,
amit valójában érdemelnénk.
Ennek fényében kijelenthető, nem
nehéz félrevezetni és becsapni em-
bereket, tömegeket és társadalma-
kat, nem csodálkozhatunk azon,
hogy a magyar baloldal hosszú
éveken át képes volt fenntartani
igazságtalan rendszerét, miközben
az igazságosság védelmezőjének
álarcában tetszelgett. Amikor Mes-
terházy Attila vagy éppen Bajnai Gor don a mély-
szegénységről, az igazságtalan elosztásról beszél,
sokak elhihetik, hogy érzékenyebb és igazságo-
sabb, mint Mátyás király, holott csak kiválóan mí-
meli a megértőt, az irgalmasat.

„A közéletben esztendők óta sorozatos csaló-
dások intik óvatosságra az erkölcsi bizonyosság-
gal számoló jóhiszeműséget és a logika törvényeit
követő gondoskodást. Szokássá kezd fajulni az a

jelenség, hogy úgynevezett államférfiak a kor-
mányzati formákról és módszerekről vallott igazi
fölfogásukat csak a hatalom átvétele után és csak
ennek gyakorlása által hajlandók elárulni, rend-
szerint rácáfolva arra a politikai arcra, amelyet a
hatalomba vonulás előtt közéleti egyéniségük zárt
formájaként mutattak. Hovatovább egy-egy poli-
tikusnak megvallott programjáról várható csele-
kedeteire következtetni egyáltalában nem lehet. A
nyilvánosan hirdetett programok jelentéktelenekké
kezdenek válni a politikus megítélése szempontjá-
ból, mert valóságos programját csak cselekedetei-
ből lehet kihámozni, s igazi programjára csak cse-

lekedeteiből lehet visszakövetkeztetni. Ez a politi-
kai zsákbamacskajáték súlyos erkölcsi elfajulás,
hiszen a politikában az elhallgatás a félrevezetés-
nek legpopulárisabb fajtája. De mégis, nem jogo-
sabb-e ebből a jelenségből szellemi színvo-
nalsüllyedésre következtetni?

A hatalomra jutottak meggyőződésváltoztatá-
sának és lényeges programcserélésének legvaló-
színűbb oka nem annyira a tudatos eltitkolás és a
célzatos félrevezetés, hanem inkább az a szellemi

gyöngeség, amely, ha hatalomra jut, sikerét egye-
dül a körülményekhez való ügyes alkalmazko-
dásban, a tömegek gyakorta rendetlen vágyainak
szolgai kielégítésében keresi, míg az erőst, a te-
hetségest az a magas igény fűti, hogy magához
alkalmazza a körülményeket. A gyönge alakul, az
erős alakít. Ha igaza van az ifjabb Andrássynak,
hogy a politikát nem az érdekek, hanem az érde-
kekről vallott nézetek irányítják, akkor a tömeg
nézete sohasem lehet az államférfi iránytűje; vi-
szont az államférfiúi igénynek abban kell állnia,
hogy a tömeget valódi érdekeire figyelmeztesse,
azt géniuszával áthassa, szóval államférfiúi prog-
ramját, az érdekekről vallott magas szempontú
nézeteit közölje és közvéleménnyé avassa. A szel-
lemi gyöngeség azonban nem próbálkoz hatik a
géniusz feladataival, tehát nem a hatalmat hasz-
nálja politikai programjának közvéleménnyé ava-
tására és megvalósítására, hanem a tömeg
együttérzését úgy igyekszik megnyerni, hogy prog-
ramját a hatalom megtartásának napi érdekei sze-
rint változtatja. Annál is inkább, mert a hatalomra
alkalmatlan vagy tehetségtelen vezető mindig haj-
lamosabb arra, hogy a tömegnek adjon igazat,

semmint önmagának. A szellemi al-
kalmatlanság a politikai vezetésben
– ritka és rövid életű kivételektől el-
tekintve – szinte mindig erkölcsi el-
aljasodáshoz is vezet, mert az
illetéktelenség csak erkölcstelen
eszközökkel maradhat hatalmon.”

Barankovics István: 
A tömegek lázadása és az

uralmi illetéktelenség

Vajon mire számíthatunk az el-
következendő egy esztendőben?
Határtalan együttérzésre a baloldal
részéről? Gya korta meggondolat-
lan és érzéketlen kommunikációra
a jobboldal részéről? Ki milyen
hangulatot erősít majd? A kor-
mányzat méltányos intézkedései-
ből (közmunkások gyermekeinek
nyaraltatása, adóamnesztia, rezsi-
csökkentés stb.) vajon mit fog fel a
magyar társadalom? Mit fog fel
embertársai jóindulatából? Hiszen
sokan segítenek a rászorulókon,
nap mint nap megéljük embertár-
saink jóságát, „igazságosságát”.
Mit fogunk fel vajon rosszindula-
tainkból, előítéleteinkből? Vajon
lesz-e elég szellemi erő ahhoz,
hogy a társadalmat saját érdekeire

figyelmeztesse a kormány? Vagy marad minden a
régiben és mindegyik fél újra és újra a hangulatra
játszik? A magyar társadalom vajon képes lesz-e
elhinni, hogy valóban (majd’) mindenki azt kapja,
amit megérdemel? Elhiszi-e, hogy eljön az az idő,
amikor a létezés alapvető feltételeihez nem lesz
szüksége mások irgalmára? Szembe tud-e nézni
hibáival, gyengeségeivel, hogy ne befolyásolhas-
sa tovább  a megszokott mó don sóvárgása az 
együttérzésre?

Különösebb jóstehetség nélkül kijelenthető, hogy a politikai ellenzék formációi (MSZP, LMP1,
LMP2, Jobbik, Együtt 2014 és a sufniban készülődő ex Szabad Demokraták) az elkövetkezendő egy
esztendőben „igazságosabbak” lesznek, mint valaha. Ha a magyar országi viszonyokat tekintjük,
ez korántsem véletlen. Egyrészt igen jelentős azok száma, akik az elmúlt huszonkét esztendőt csa-
lódásként, igazságtalanságként élték meg. Másrészt az „igazságosság” letéteményese – legalábbis
szavakban, hangoztatott önmeghatározása szerint – hosszú évek óta a szabadelvű baloldal, és ez
sajnos még akkor is igaz, ha tudhatóan humbug az egész. Vajon miért képes, miért volt képes a bal-
oldal egymás után többször is megvezetni a magyar társadalmat? Miért gondolhatják az emberek
igazságosnak a televízióban nyilatkozó fiatal városi entellektüelt, aki valójában csak hallomásból
ismeri a szükséget, a nyomort? 

FORRÁS: MARKER

„A gyönge alakul, az erős alakít. 
Ha igaza van az ifjabb Andrássynak,

hogy a politikát nem az érdekek, 
hanem az érdekekről vallott nézetek

irányítják, akkor a tömeg nézete so-
hasem lehet az államférfi iránytűje;

viszont az államférfiúi igénynek
abban kell állnia, hogy a tömeget 

valódi érdekeire figyelmeztesse, azt
géniuszával áthassa, szóval 

államférfiúi programját, 
az érdekekről vallott magas 
szempontú nézeteit közölje 
és közvéleménnyé avassa.”
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Amint közeleg a parlamenti választások éve, egyre több szó esik ellenzéki
látomásokban egy reális veszedelemről: A kormány rémuralma diktatúrába tor-
kollik. Az ÉS január 18-i száma már úgyszólván tematikusnak tekinthető ebből
a szempontból. Az írások többsége a diktatúra körül tapogatódzik. Íme, néhány
szemelvény:

A vezércikk megadja az alaphan-
got: „Erős Vezetőnek” titulálja Orbán
Viktort egy kijelentésére hivatkozva,
amely szerint Európa-szerte erős ve-
zetőkre volna szükség. Pontosan idézi
a miniszterelnököt: „Az európai gaz-
daság bajban van… Ha nem sikerül
alapvető változásokat végrehajtanunk
az európai gazdaságban… akkor nem
tudunk kikerülni a válságból … Ma-
gyarországon mi ezt tesszük… nagy
szükség van mindenhol vezetőkre,
erős vezetőkre, akiket támogat a köz-
vélemény, akik elég erősek ahhoz,
hogy függetlenül irányítsanak…”

Talán nem? Fél tucat eladósodott
ország nyakára nemzetközi nyomás
ültetett erélyes pénzügyi szakembere-
ket, akiknek nem kell fél szemmel ál-
landóan a közvéleménykutatókra
sandítaniuk, ha rendet próbálnak tenni
a liberális gazdaságpolitika által le-
züllesztett országokban.

Orbán Viktor a „közvélemény által
támogatott” erős politikusokról be-
szél, nem mások nyakára ültetett elő-
kelő kívülállókról. Melyik a
tisztességesebb? Nem az, akit a köz-
vélemény támogat? Erős egyéniség
kell ahhoz is, hogy egy politikus állja azt a sok mocskot, amit általában a csőd
eltakarítóira a rágalmazók rákennek. És erélyesnek kell lennie, hogy végig tel-
jesítse feladatát, hogy leküzdje az „Erős Recessziót”, hogy „Erős Nemzetgaz-
daságot” hozzon létre, amint a vezércikk gúnyos epiteton ornansként, díszítő
jelzőként játszik az
„erős” szóval. „Az
Erős Vezető országa
erős” – írja, mintha ő
maga nem ennek az
országnak lenne a pol-
gára, vagy legalábbis
lakója, ha már nem is
szolidáris vele. Mert az
erőt és az erélyt nyil-
ván összekeveri a dik-
tatúrák jellemzőjével,
az erőszakkal. Az bez-
zeg tetszett?

A diktatúráról fan-
táziáló kolumnás cik-
kek egyikének címe:
„Tekintély, autoriter
hatalom, zsarnokság”.
Bevezetőben az autori-
ter szó téves, „önké-
nyes hatalom”
fogalmát tisztázza
Hannah Arebdtre hivatkozva, aki szerint az autoritás szó a tekintéllyel azonos
és a tekintély eleve kizárja a külső kényszert, ahol ez történik, ott maga a te-
kintély semmisül meg”.

Itt aztán az írás rátér a lényegre, Orbán Viktor nem tekintély, mert minden-
féle korlátozásokra kényszerül, például a sajtószabadság törvényi korlátozására.
Hogy ez mennyire igaz, az persze a szerző szubjektív ítélete, aki nyilván nem

olvassa, hallgatja a törvénytelenül letiport, betiltott ellenzéki média tekintély-
romboló rágalomáriáit. Még a saját írásában sem, amikor felteszi a kérdést, hogy
a Fideszben is jelenlévő „konzervatív vonulat” mikor érti meg, hogy a kéthar-
mados többség nem állhat tovább Orbán Viktor ámokfutó önkénye mögött. A
konzervatívok nem tolódhatnak a szélsőjobb felé. Ez a „konzervatív vonulat”
akkor szabadulhat az orbáni zsarnokság ámokfutásától, ha felfedezi, hogy Or-

bánnak nincs tekintélye, amelyet valójá-
ban csak a parlamenti többség ad neki.

Egy harmadik írás egyenesen a dikta-
túra mivoltának elemzésébe bocsátkozik.
Idézi a Századvég kérdését, hogy Ma-
gyarország fasiszta diktatúra felé sodró-
dik-e, vagy nem? A válaszadók 67
százaléka szerint nem, 22 százalékuk sze-
rint igen, 11 százalék nem tudja.

A szerző szerint a kérdés nem pontos,
tehát a válaszok sem.  Nem veszi észre,
hogy a számok nagyon érdekesek! Ponto-
san megfelelnek a jelenlegi parlamenti
arányoknak, még ha maguk a leadott sza-
vazatok annak idején nem így alakultak is.

De miért nem jó ez így? Direkt egye-
nes kérdésre direkt egyenes válasz – le-
hetne, ha nem úgy tették volna fel, hogy
„inkább” igen, vagy „inkább” nem. Mi
az, hogy „inkább”? – kérdezhetjük.

A cikkíró maga is megállapítja – és ál-
lítólag az unió is így látja – amíg szabad
választások lehetségesek egy országban,
addig nem lehet diktatúrát, vagy a de-
mokrácia hiányát emlegetni.

De hát persze tudjuk, a formális de-
mokráciában a közvéleményt eltérítheti a
korlátozott média, meg a gazdasági és tár-
sadalmi egyenlőtlenségek, meg még sok
minden, na meg az a fránya parlamenti

erőviszony, de különösen a kétharmad.
Ha egyszer parlament van, szabad választás van, meg kampány van, meg

számtalan minden oldalú befolyásolási lehetőség van és mégis az egyik oldal
győz és nem a másik, akkor mit lehet még csinálni? A győztes többség csak

azért, hogy „igazi” de-
mokrácia legyen, önként
mondjon le a kisebbség
javára? Vagy vegye be a
„hatalomba” a vesztest?
Adja át a kulcspozíció-
kat és húzza meg
magát? Ne a saját prog-
ramját hajtsa végre,
hanem az ellenfélét?
Csak azért, hogy de-
mokratikusabb legyen?
Ez lenne az „igazi de-
mokrácia”?

Mert valójában az fáj
a demokrácia elsiratói-
nak, a diktatúrával meg
miegyébbel vádasko-
dóknak, hogy nem ők
nyertek, hogy nem rájuk
szavazott a többség?
Ezért nincs demokrácia?

A politikai demokrá-
cia alapköve, hogy tiszta, ellenőrzött választáson meg kell szerezni a szava-
zatok többségét. És csak a leadott szavazatok számítanak. Aki nem szavazott,
az utólag ne reklamáljon, és arra nem lehet hivatkozni, mert nem tudható,
hogy kire nem szavazott, aki nem ment el. Senkire sem szavazott, nincs igé-
nye demokráciára.

Erről lenne érdemesebb közvéleményt kutatni.

Arccal a diktatúra felé
D–Y–Ó

„Ha egyszer parlament van, 
szabad választás van, 

meg kampány van, meg számtalan 
minden oldalú befolyásolási lehetőség

van és mégis az egyik oldal győz 
és nem a másik, akkor mit lehet még

csinálni? A győztes többség csak azért,
hogy „igazi” demokrácia legyen, 

önként mondjon le a kisebbség javára?
Vagy vegye be a „hatalomba” 

a vesztest? Adja át a kulcspozíciókat 
és húzza meg magát? Ne a saját 

programját hajtsa végre,
hanem az ellenfélét? ”
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Harrach Péter hangsúlyozta: visz-
sza kell szorítani azokat a túlkapáso-
kat is, amelyeket a szolgáltatók
mellett a bankok és a végrehajtók kö-
vetnek el.

A KDNP alelnöke az első lépés-
nek a rezsiszámlák egyszerűsítését
nevezte, álláspontja szerint ugyanis
itt kezdődik a fogyasztó tiszteletben
tartása. A pénzintézeti és végrehajtói
visszaélések visszaszorítása lesz a
következő lépés.

A frakcióvezető elmondta: a ta-
nácskozáson a kereszténydemokra-
ták ismét előterjesztették, és Orbán
Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök
vállalta is a családi adókedvezmény
kiterjesztését, így nemcsak az adó-
ból, hanem a járulékból is levonhat-
ják az adókedvezményt azok a
családok, amelyeknél a kisebb jöve-
delmük miatt az adó esetében ez nem
teljesül.

Harrach Péter tájékoztatása sze-
rint a családi csődvédelem előkészí-
tésének a munkája jó ütemben halad,
várhatóan még az idei esztendőben
döntés születik róla.

Az újabb rezsicsökkentést ismer-
tetve Rogán Antal jelezte: a víz-, a
csatorna-, a szennyvízelvezetési, a

szemétszállítási, a palackosgáz-, va-
lamint a kéményseprési díjak eseté-
ben is az átlagosan tízszázalékos
mérséklés a cél. A pontos mértéket
azonban az árakban tapasztalható te-
rületi különbségekre tekintettel kell
megállapítani, ugyanis például a víz
esetében van az országban olyan
hely, ahol ezer forintot kell fizetni
érte elszámolási egységenként, míg
máshol csak 180-at.

Az újabb díjcsökkentést egy mun-
kacsoportnak kell kidolgoznia,
amelynek Fónagy János államtitkár,
a fideszes Németh Szilárd és Kósa
Lajos, a kormánypárt ügyvezető al-
elnöke, Debrecen polgármestere lesz
a tagja. A testületnek tavasszal kell
bemutatnia részletes előterjesztését.

A frakcióvezető a tájékoztatón is-
mertette a Központi Statisztikai Hi-
vatal kimutatását, amely szerint
2012-ben egy kétgyermekes átlag-
család havonta több mint 73 ezer fo-
rintot költött rezsire, így ha minden
tételnél megvalósul a tízszázalékos
csökkentés, mintegy 7500 forintot
spórolhat havonta egy átlagcsalád. A
háromnapos évadnyitó frakcióülésen
áttekintették az eddigi rezsicsökken-
tést is, és a résztvevők megállapítot-
ták, hogy sikerült érvényesíteni a
villany-, a gáz- és a távhőárakban a

tízszázalékos csökkentést. Az esetle-
ges újabb ármérséklésről a politikus
közölte: a képviselőcsoport arra
kérte a kabinetet, még a nyár előtt
vizsgálja meg ennek lehetőségét,
hogy a következő fűtési szezon előtt
ismertethesse javaslatát.

Rogán Antal elmondta, a gyulai
tanácskozáson emellett áttekintették
az alaptörvény módosításával kap-
csolatos feladatokat, amelyek abból
adódtak, hogy az Alkotmánybíróság
(Ab) tavaly decemberben megsem-
misítette az átmeneti rendelkezések
több pontját, januárban pedig alap-
törvény-ellenesnek minősítette a vá-
lasztási eljárási törvény egyes

passzusait. A Fidesz-KDNP-frakció
tiszteletben tartja az Ab döntését –
nyomatékosította a frakcióvezető, ki-
jelentve, hogy ennek megfelelően a
Magyarországon állandó lakhellyel
rendelkezők előzetes regisztrációja
sem az alkotmányban, sem más tör-

vényben nem fog szerepelni. A vá-
lasztójogi reformot lezártnak
tekintjük – jelentette ki, majd hozzá-
fűzte azt is, hogy azokat a kérdése-
ket, amelyekkel kapcsolatban az
Alkotmánybíróság nem fogalmazott
meg tartalmi kritikát – eleget téve az
Ab indoklásában szereplő egybe-
szerkesztési kötelezettségnek–, újra
a parlament elé terjesztik.

Törvény kell a közszolgáltatókról
Meg kell kezdeni egy olyan törvény előkészítését, amely a közszolgáltatókról szól,
annak érdekében, hogy a szolgáltatók valóban szolgáltatóként dolgozzanak, és
ne pedig hatóságként – jelentette ki Harrach Péter, a KDNP országgyűlési kép-
viselőcsoportjának vezetője február 7-én a Fidesz–KDNP pártszövetség gyulai
évadnyitó frakcióülése után tartott sajtótájékoztatón. Rogán Antal, a nagyob-
bik kormánypárt frakcióvezetője elmondta, munkacsoport dolgozik az újabb
rezsicsökkentésen.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Családi biztosok segítenék 
az adósságcsapdába került 

családokat
Családi biztosokkal segítenék a hitelcsapdába került családokat. A biz-
tos olyan együttműködést folytat a családokkal, amelynek során öt év
alatt mindenki tisztára mossa magát, és utána tiszta lappal indul – is-
mertette a Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát Pálffy István, a párt
frakciószóvivője az M1 Ma reggel című műsorában január 31-én. Az el-
képzelés szerint a rendszerben több százan, ezren segíthetik majd a ma-
gyar családokat.

Gyorsítaná 
a KDNP az eljárásokat

Pálffy István hangsúlyozta: a csa-
ládi adókedvezmény kiterjesztése
után további védelmet biztosítaná-
nak azoknak a családoknak, amelyek
hitelcsapdában vergődnek vagy
éppen a szélén táncolnak. Ez a csa-
ládi csődvédelem – jelentette ki a
kereszténydemokrata politikus.

Mint mondta: létrehoznák a családi
biztos intézményét. A biztos olyan
együttműködést folytat a családokkal,
amelynek során öt év alatt mindenki le-

dolgozza adósságait, és utána tiszta lap-
pal indul. Kérdésre válaszolva kifej-
tette: a biztos tevékenyen is részt vehet
a családi költségvetés összeállításában.
Ez nem valamiféle a családokra kény-
szerített, felülről irányító biztos, hanem
egy együttműködő partner. Pálffy Ist-
ván elmondta, a biztosnak komplex sze-
repe lenne, menedzselné a hitelt,
amihez jogi, pénzügyi, közigazgatási is-
meretek kellenek.

Az elképzelés szerint a rendszer-
ben több százan, ezren segíthetik
majd a magyar családokat.

Stágel Bence emellett indokolat-
lannak tartja, hogy a nyilvántartási jel-
legű ügykörben is alkalmazandóak
legyenek a törvénykezési szünetre vo-

natkozó szabályok, tekin-
tettel arra, hogy a cégel-
járásban nem érvényesül
a törvénykezési szünet.
Ennek folyományaként
előfordulhat, hogy a kép-
viseleti jog változását a
civil szervezetek nyilván-
tartása csak több hónapos
késéssel követi le, így a
civil szervezet tényleges
képviselője hosszú ideig

nem lesz bejegyezve – mutatott rá a
politikus, aki ezt jogbiztonsági szem-
pontból is aggályosnak tartja.

FORRÁS: HIRADO.HU

Hatvanról harminc napra javasolja lerövidíteni a bíróságok számára ren-
delkezésre álló határidőket a civil szervezetek nyilvántartásba vételével, il-
letve változásbejegyzési kérelmeik elbírásával kapcsolatos eljárásokban
Stágel Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője. A
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011-es törvény módosítására a parlamentnek benyúj-
tott  indítványát a civil szervezetekkel kapcsolatos eljárások felgyorsításá-
nak szándékával indokolta.
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Eddig is szünetelt időnként az
ókori totalitárius államhatalom ke-
resztényellenessége, de csak időn-
ként, mert a békés időszakok után
még nagyobb buzgósággal gyilkol-
ták a keresztényeket, a birodalom
föltételezett ellenségeiként. Most
azonban többről volt szó, mint az ál-
lami erőszak szüneteltetéséről.

A kereszténység elnyerte azokat
a jogokat, amelyekkel a Római Bi-
rodalomban elfogadott minden más
vallás rendelkezett, vagyis bevett
vallássá lett. Híveit többé nem ül-
dözték, azok szabadon gyülekezhet-
tek istentiszteleteik tartása végett, a
hitükért bebörtönzöttek visszanyer-
ték szabadságukat, elkobzott vagyo-
nukat, sőt maguk az egyházi
közösségek is rendelkezhettek va-
gyonnal, elfogadhattak örökségeket.
A megállapodó felek eddigre felis-
merték, hogy a keresztény közös-
ségi tulajdon az egész társadalmat
szolgálja, biztosabban, mint más in-
tézményeké. A kereszténység nem
államvallássá lett, csak bevett val-
lássá. Ennek az önmagában vallási

téren bekövetkezett változásnak
azonban Európa történelmét alapja-
iban befolyásoló következményei
lettek. A keresztény hit szabadsága
együtt járt az e hitből fakadó erkölcs
érvényesülésével, legfelsőbb szin-
ten, vagyis a birodalmi törvényho-
zásban. A birodalom keleti fele
számára Licinius által 313 nyarán
kibocsátott rendelkezést – aminek
lényege nyugaton is megvalósult –
a következő években fontos törvé-
nyek követték: tilossá lett a kereszt-
refeszítés, mint addig bevett

kivégzésmód. Törvény tiltotta, hogy
a bűnözők homlokára bélyeget süs-
senek. A véres cirkuszi játékok tar-
tása, a rabszolgák megölése, az
újszülött csecsemők kitevése, ma-
gára hagyása, megölése, a gyermek-
kereskedelem – hogy csak a
legfontosabbakat említsük –, mind
szigorúan tiltottá vált és idővel
megszűnt társadalmi elfogadott-
sága. A püspökök jogokat kaptak a
házassági szerződések és a rab-
szolga-felszabadítások esetében. E
törvények az emberek egyenjogúsá-

gáról szólnak, korra, nemre, társadalmi
helyzetre való tekintettől függetlenül.

Ezért – Török József történész pro-
fesszor urat követve – joggal tehetjük
fel a kérdést, hogy miként alakult
volna Európa történelme a fenti törvé-
nyek nélkül? A népvándorlással Euró-
pába érkező új népek sztyeppei
törvényei, ha találkoznak Róma em-
bertelen törvényeivel, miként válhat-
tak volna humánusabbá? Megszület-
hettek volna-e egyáltalán az emberi
személy szabadságjogai, amit ma em-
beri jogoknak nevezünk és az erre
épülő európai civilizáció? Aligha.

Ezért történelmi jelentőségű
Nagy Konstantin döntése, amellyel
a kereszténységet bevett, állami tör-
vények által elismert vallássá tette.
És ezért méltó és helyes, hogy erről
1700 év múltával itt a magyar Or-
szággyűlésben is megemlékezzünk!

(Napirend előtti felszólalás, 
elhangzott a Magyar 

Országgyűlésben 
2013. február 11-én.)

Semjén Zsolt

Fordulópont 
az európai népek történetében

Az európai népek története 313 februárjában fordulóponthoz érkezett. A római birodalom társcsászárai, Konstantin és Licinius több napos megbeszé-
lést tartottak, aminek az egyik hatalmi központ, Milánó szolgált színhelyül. Legfontosabb megállapodásuk, amely a Milánói ediktum néven vált közis-
mertté, rendelkezés formájában fogalmazódott meg és folytatta Galerius türelmi politikáját: a keresztények üldözésének megszüntetését jelentette az
egész birodalom területén.

Hazánkban él Közép-Európa legnagyobb lét-
számú zsidó közössége, amelynek virágzó kultúrá-
ja mindig is a magyar kultúra szerves része volt,
és az napjainkban is. A zsidóság 1944-45-ös tra-
gédiája így az egész magyar nemzet tragédiája.    

A magyar kormány erkölcsi és politikai köte-
lességének érzi, hogy következetesen nézzen

szembe a XX. századi diktatúrákkal és az akkor
elkövetett rémtettekkel. Bevezettük a holokauszt
emléknapot minden magyar iskolában, megalapí-
tottuk a Terror Háza Múzeumot, valamint most
már lassan egy évtizede működik a Holokauszt
Emlékközpont Budapesten. 2014 a magyar zsidó-
ság megsemmisítésének 70. évfordulója, ezért a
kormány létrehozta a Magyar Holokauszt 2014
Emlékbizottságot.    

Meggyőződésem, hogy Magyarország egy
olyan ország, ahol soha többé nem fordulhat elő,
hogy embereket származásuk, vallásuk miatt hát-
rány, megaláztatás érjen. Megvédjük az ország
minden polgárát, és ebben nem ismerünk komp-
romisszumot. Nem tűrjük és elítéljük bármely ki-
sebbség megbélyegzését, az antiszemitizmus
minden megnyilvánulási formáját – zárul a nyi-
latkozat.

A magyar kormány fejet hajt az áldozatok előtt
„Megvédjük az ország minden polgárát, és ebben nem ismerünk kompromisszumot. Nem tűrjük és elítéljük bármely kisebbség megbélyegzését, az an-
tiszemitizmus minden megnyilvánulási formáját” – áll Orbán Viktor miniszterelnök a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján tett nyilatko-
zatában. A kormányfő hangsúlyozza: a holokauszt nemzetközi emléknapján Magyarország kormánya fejet hajt az áldozatok előtt. A fájdalmas évforduló
minden jóérzésű magyar embert megemlékezésre késztet. 

FORRÁS: MTI

Emlékezni és emlékeztetni
A holokauszt emléknapja alkalmából kötelességünk felhívni a figyelmét minden jóakaratú embernek, hogy nemcsak a méltó emlékezés a fel-

adatunk, de a felelősségünk vállalása is a jelenben.
Vannak olyan kérdések, amelyek nem lehetnek pártpolitikaiak, még csak nem is politikaiak, mert a gyűlöletkeltés elleni fellépés az alapvetően

értékrendi kérdés. Nemtől, kortól, világnézettől, országhatároktól függetlenül a történelem tanúságait megfontolva kell összefogni és ebben az
ügyben nincs sem jobboldali, sem baloldali alternatíva.

Csak egy dolog létezhet. Emlékezni és emlékeztetni. Közösen fellépni minden esetben, amikor az áldozatok emlékét megsértik akár a Parlament
falain belül vagy azon kívül. Ezzel szolgáljuk a valódi nemzettudatot és ezzel válunk méltóvá elődeinkhez és közös örökségünkhöz.

Kereszténydemokrata Néppárt
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A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta: a házasság és a család-
alapítás nemes cél, amely „mindenki-
nek benne van a génjeiben”, és nem
kell törődni, de lehet küzdeni azok-
kal, akik ezt felül akarják írni.

Soltész Miklós utalt az Észak-
Amerikában és Európában is terjedő
családellenes propagandára és csele-
kedetekre, amelyekre szavai szerint
Európa különböző részeiből, s innen,
a Kárpát-medencéből is azt üzenhet-
jük, hogy a család és annak erősítése
a megmaradás egyetlen lehetősége.
Az államtitkár kijelentette: a csalá-

dért, a családalapításért érdemes
tenni, küzdeni. Példaként a pisai ferde
tornyot említette, amelynek megmen-
téséért nem küzdöttek volna évszáza-
dokon át, az olasz város valószínűleg
nem tett volna szert a mostanihoz ha-
sonló ismertségre, népszerűségre.

Soltész Miklós szólt arról is, hogy
a magyar kormány törekvései is a há-
zasság és a családtámogatás irányába
hatnak, ezt az elmúlt években számos
intézkedés, tévéműsor és egyebek
mellett plakát is bizonyította.

A szociális és családügyi államtit-
kárság arról tájékoztatta az MTI-t,
hogy ezen intézkedéseknek is kö-
szönhetően tavaly az év első kilenc

hónapjában az azt megelőző év ha-
sonló időszakához képest 3,6 száza-
lékkal több gyermek született, és
2012 első tíz hónapjában 5,9 száza-
lékkal csökkent az abortuszok száma,
a nők foglalkoztatottsága pedig a
2010-ben mért 50,6 százalékról 53
százalékra emelkedett.    

Székely Hajnalka, a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének elnöke
annak a véleményének adott hangot,
hogy baj lehet azok önértékelésével,
akiknek lehetőségük lenne rá, de nem
kötnek házasságot. Hozzátette: a há-
zasság bevált életforma, nem szorul
reformra. A rendezvény keretében
Páva Zsolt, Pécs polgármestere lep-

lezte le a házasságot és a családot jel-
képező életfát, egy szőlőt ábrázoló
faragott faoszlopot. Erre a résztvevők
nemzetiszínű szalagokat kötöttek.

A házasság világnapja 1981-ben
Amerikából indult útnak. A február
második vasárnapján megrendezett
kezdeményezéssel a figyelmet arra
próbálják felhívni, hogy noha a há-
zasság a mai világunkban több he-
lyen válságba került, léteznek jó,
boldog és tartós házasságok is.   

Magyarországon 2000-hez képest
2012-re a házasságkötések száma
25,9 százalékkal, mintegy 35 ezerre,
a válásoké pedig 2,7 százalékkal
csökkent.

Fennmaradásunk
egyetlen lehetősége a család

A családot és annak erősítését nevezte a magyarság fennmaradása szempontjából is az egyetlen lehetőségnek az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak szociális államtitkára február 9-én Pécsen. Soltész Miklós a nagycsaládos egyesületeknek a házasság világnapja alkalmából szervezett rendezvényén
azt mondta, hogy a család intézménye az emberek többségénél sikeresen működik. Így azt minden örömével, szépségével, de nehézségével együtt is lehet
vállalni, tanulságait fel kell dolgozni és továbbadni.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Javul Budapest pénzügyi 
pozíciója 

a forrásmegosztással
A pénzügyekért felelős kereszténydemokrata főpolgármester-
helyettes szerint a forrásmegosztási arányok javítják a fővá-
ros pénzügyi pozícióját. Bagdy Gábor január 26-i
sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a parla-
ment a korábbi 47-ről 51 százalékra emelte a főváros részese-
dését a kerületekkel közös bevételéből. A válsághelyzetben
nehéz gazdálkodni, az előző vezetéstől kapott súlyos örökség
miatt megvannak a gondok-bajok, de ezekre a készülő büd-
zsében válaszolni fognak.

Megjegyezte: a főváros kétségkívül nehéz helyzetben van,
ennek oka elsődlegesen az előző vezetéstől kapott súlyos örök-
ség. A politikus hozzátette, hogy válsághelyzetben nehéz -

gazdálkodni, meg-
vannak a gondok-
bajok, ezekre a
készülő büdzsében
válaszolni fognak.

Németh Zoltán,
a Fidesz-KDNP fő-
városi frakcióveze-
tője arról beszélt,
hogy a költségvetést
ahhoz is mérni kell,
mennyi feladata van
az önkormányzat-

nak. Felhívta a figyelmet: most kevesebb van, mint tavaly volt.
Az előző kormányok „csak pakolták a feladatokat az önkor-

mányzatok nyakába" anélkül, hogy forrást biztosítottak volna,
most éppen ellenkező a helyzet – tette hozzá. Kiemelte azt is,
hogy a forrásmegosztásból pluszpénzhez jut a közösségi közle-
kedés is, hiszen az arányokat éppen az ágazat működtetése miatt
változtatták meg, másfelől a kormány is partner a finanszírozás
stabil lábra állításában. Németh Zoltán bírálta a szocialistákat
amiatt, hogy „elfelejtik" az általuk hátrahagyott súlyos örökséget,
gyűlöletkampányt folytatnak a fővárosban és az országban, mi-
közben az MSZP-s plakátokon a bocsánatkérésnek lenne helye.

Hoffmann Rózsa támogatja, 
hogy az alaptörvényben 

rögzítsék a hallgatói szerződést
Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár az oktatásban zajló megújulási folyamat
nagyságával indokolta a felsőoktatási és a köznevelési szakterület szétválasztását. Az ál-
lamtitkár február 13-én a TV2 Mokka című műsorában arra a kérdésre: a hallgatói szer-
ződés az alaptörvénybe kerül-e valóban, ehhez ragaszkodnak-e, jelezte: ezt a parlamentben
támogatni fogja. Hozzátette: a részleteket ugyanakkor törvény szabályozza majd.

Nagyon szoros lesz az együttműködésük
Klinghammer Istvánnal, aki a felsőoktatásért
felelős államtitkár
lesz, és akit ő javasolt
a posztra – erősítette
meg. Kitért arra, hogy
teljes mértékben nem
száll, nem is szállhat
ki a felsőoktatásból,
hiszen sok kérdés ösz-
szefügg a köz- és a fel-
sőoktatásban, utóbbin
a szemét rajta tartja
majd. A megkezdett
folyamatok folytatód-
nak – jegyezte meg.

A keresztényde-
mokrata oktatási szakpolitikus hozzátette:
beszéltek a kormányfővel és a miniszterrel
is a terület szétválasztása előtt.

Kitért arra is, hogy fizikailag sem nagyon
tudott az elmúlt hónapokban a felsőoktatás
ügyeivel foglalkozni. Megjegyezte: Maruzsa
Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes ál-
lamtitkár jól vitte a felsőoktatás ügyeit, de a
Hallgatói Hálózat (Haha) valamilyen oknál
fogva nem „csípte őt”. A demonstrációikkal

összefüggésben kiemelte: közismertté vált,
hogy a hallgatók felkészítése mögött olyan
politikai és pénzügyi csoportok állnak, ame-
lyeknek érdekük, hogy ez a kormány meg-
bukjon. Ez a politikai játszma része, és a

Haha képviselői is elis-
merték, hogy Soros
György magyar szár-
mazású üzletember
által finanszírozott to-
vábbképzéseken vettek
részt – tette hozzá.

Arra a kérdésre,
hogy a hallgatói szer-
ződés az alaptörvénybe
kerül-e valóban, ehhez
ragaszkodnak-e, je-
lezte: ezt a parlament-
ben támogatni fogja.
Hozzátette: a részlete-

ket ugyanakkor törvény szabályozza majd.
Az Oktatásért Felelős Államtitkárság

közölte: a felsőoktatás átszervezését –
Hoffmann Rózsa javaslatára, aki a posztján
maradva a jövőben elsősorban a közneve-
lési rendszer kérdéseivel foglalkozik –
Klinghammer István kinevezésével oldja
meg az emberi erőforrások minisztere.
Klinghammer István korábban az ELTE
rektora volt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, RESOURCEINFO.HU
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Pálffy István szerint a román fél ma-
gatartásával a székely autonómiatörek-
véseket akarja „visszasorolni”,
ugyanakkor a zászlók kihelyezésének
megakadályozásával sokkal inkább fel-
hívják a figyelmet a közigazgatás át-
alakításának tervére, amellyel
megbontanák Székelyföld egységét.

A kereszténydemokrata politikus
példaként említette Barcsot, Óbudát,
Tatát, Somogyvárt, Tökölt, Vácot és
Ceglédet, ahol már kitűzték, illetve a
napokban elhelyezik a székely zászlót
szolidaritásuk jeléül és a nemzeti ösz-
szetartozás kifejezéséül. Az MTI kér-
désére azt mondta, országosan mintegy
két tucat, KDNP által delegált polgár-
mester dolgozik.

Hozzátette: felkérnek minden hazai
önkormányzatot, hogy kövessék az eu-
rópai együttélés normáinak betartására
felhívó mozgalmat.

Pálffy István köszönetét fejezte ki
azoknak, akik a határokon túli telepü-
léseken kitették a székely lobogót, és
„bátran kimutatták szolidaritásukat szé-
kely testvéreinkkel”. Azt kérte, akkor is
segítsenek, amikor a román hatóságok
szankciói majd jogerőre emelkednek.

Pálffy István – aki a sajtótájékozta-
tón a székely mellett a baszk, a szorb, a
lapp népek zászlóját is bemutatta – azt
mondta: Európában több olyan ősho-
nos kisebbség van, amelynek történel-
mileg kialakult, hosszú évszázadokon
át őrzött hagyománya a lobogó tiszte-
lete, és nemzeti identitásuk, önazonos-
ságuk egyértelmű jelképe.

Kiemelte: a román fél magatartásá-

val a székely autonómiatörekvéseket
akarja „visszasorolni”, kulturális érte-
lemben is, ugyanakkor a zászlók kihe-
lyezésének megakadályozásával sokkal
inkább felhívják a figyelmet a közigaz-

gatás átalakításának tervére, amellyel
megbontanák Székelyföld egységét.

Ha ez volt a cél, akkor „köszönjük
szépen, mert ennél jobban felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy mire készül a román
kormányzat, nem lehetett volna” – fo-
galmazott a kormánypárti politikus.

A kibontakozó székelyzászló-moz-
galom nyilvánvalóvá teszi egész Eu-
rópa és az unió számára is, hogy
Romániában semmibe veszik az alap-
vető európai normákat, a közösségek
autonómiáját, és „egy sovén, meghala-
dott, 19. századi szemlélettel tekintenek
rá”.

Pálffy István jelezte: terveik között
szerepel, hogy az önkormányzati szö-
vetségekkel is felvegyék a kapcsolatot,
az egyéb lehetséges lépésekről Semjén
Zsolt nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettes, Martonyi János kül-
ügyminiszter és Németh Zsolt
államtitkár folyamatosan egyeztet.

A kereszténydemokrata 
polgármesterek is kitűzik 

a székely zászlót
Kereszténydemokrata Néppárt által delegált polgármesterek is elhelyezik
településeiken a székely lobogót az elkövetkező napokban – mondta Pálffy
István, a kereszténydemokrata frakció szóvivője február 8-i budapesti saj-
tótájékoztatóján. Hozzátette: azt kérik, hogy azok a települések, amelyek-
nek eddig nem volt székelyföldi testvérvárosi kapcsolata, és szándékukban
áll ilyet létesíteni, minél előbb tegyék meg.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt a székely zászlók
nyilvános használatával kapcsolatban
Románia és Magyarország között az
utóbbi hetekben kialakult helyzetre
utalva azt mondta: nem szándékunk
„bármiféle feszültség erősítése Ro-
mániával”.

A magyar állampolgárságnak a
külhoni magyarok számára történő
könnyített megadásáról szólva kö-
zölte, hogy a kérelmezők száma
közel jár a 400 ezerhez.

Semjén Zsolt elmondta, hogy meg-
ítélése szerint a külhoniak körében ta-
pasztalható asszimiláció megállítása
két dologtól függ. Egyrészt biztosítani
kell a hagyományos, oktatási, kultu-
rális támogatási formákat, másfelől a
honosítással, a teljes jogú állampol-
gárság megadásával olyan erős im-
pulzust kapnak a diaszpórában és a
környező országokban élő magyarok,
amely identitásában is megerősíti a
világ magyarságát. Értékelése szerint
ehhez hathatós támogatást nyújtanak
a KMKF munkájában részt vevők is.

A nemzeti közösségeknek alapvető
joguk szimbólumaik használata

Alapvető emberi jog a nemzeti közösségek szimbólumainak használata –
mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes február 15-én Budapesten,
a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma plenáris munkaülésén. A
kereszténydemokrata politikus köszönetet mondott azoknak a magyaror-
szági önkormányzatoknak, amelyek „erdélyi barátaink melletti szolidari-
tásuk jeleként” kiteszik a székely zászlót.

FORRÁS: MTI

Ehhez azonban „tudnunk kell egy-
másról”, és rendelkezni kell minden
fontos, aktuális információval Magyar-
országról, ezért a kabinet úgy döntött: a
jövőben rendszeresen tájékoztató leve-
let küld a határon túli magyar állampol-
gároknak, hogy bekapcsolódhassanak
Magyarország sorsának alakításába –
jelentette ki Orbán Viktor.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök
sajtófőnökének tájékoztatása szerint
a Miniszterelnökség összesen 160
ezer levelet postázott, a küldemények
előállítása és kézbesítése pedig mint-
egy 45 millió forintba került.

A Miniszterelnökség a polgárok
személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény alap-
ján járt el, illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló törvénynek
megfelelően – mint adatkezelő –
megbízási szerződéseket kötött az
adatfeldolgozásról a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatalával (KEK KH), vala-
mint a Magyar Posta Zrt.-vel.

A sajtófőnök megerősítette, hogy
a kormány a jövőben is küld levele-
ket a határon túli magyaroknak, mert
ők is részei a nemzeti együttműködés
rendszerének.

Orbán Viktor levelet küldött 
a határon túli magyaroknak

Levelet küldött február 9-én a határon túl élő magyar állampolgároknak
Orbán Viktor. „Nagy elégtétel a magyarság számára, hogy az állampolgár-
ság kiterjesztésével immár az anyaország polgárai lehetünk, bárhol is élünk
a világban. Mindez nemcsak elégtétel, hanem lehetőség is egyben. Megszer-
vezhetjük magunkat, újra együtt kormányozhatjuk Magyarországot, és
mindannyian beleszólhatunk a nemzet jövőjébe” – írja a miniszterelnök.

FORRÁS: MTI

Semjén Zsolt a székely zászló kitűzésére buzdított
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes arra biztatta az önkormányzatokat és az egyes intézményeket, hogy tűzzék ki épületeikre a székely
zászlót szolidaritásuk jelképeként. Semjén Zsolt a főváros VII. kerületében rendezett ezredik állampolgársági eskütételen azt mondta: ez kifejezi a Szé-
kelyföld melletti szolidaritást és az egységes magyarság hitvallását. Megjegyezte: az ő hivatali szobájában is ott van a székely zászló a magyar mellett.

FORRÁS: MTI

A kormányfő kereszténydemokrata
helyettese külön megköszönte Erzsébet-
város „nemzethűségét”, az állampolgár-
sági eskütétel intézését. Nemzettársakból
honfitársak lettek a most esküt tevők –
emelte ki az ünnepségen. Semjén Zsolt
rámutatott: a Kárpát-medence, a diasz-
póra és az anyaország magyarsága
ugyanakkor együtt jelenti az egyetemes
magyar nemzetet, hozzátéve: ennek a

történelmi ténynek a következtében a
magyar Országgyűlés múlhatatlan fel-
adata és kötelessége volt, hogy a nem-
zetet közjogi értelemben is egyesítse,
folytatva Szent István országépítő nagy
művét. Azt mondta: a politikában sok
minden változhat, de a nemzetegyesítés
valóban történelem, ezt nem lehet visz-
szacsinálni. Ami most történik, az kicsi-
ben ugyan, de a magyar történelem
legfontosabb pillanataihoz tartozik, és a
magyar történelem aranylapjaira kerül

fel – emelte ki a KDNP elnöke. Semjén
Zsolt jelezte, hogy az állampolgár-
sági kérelmek száma a négyszázezer
felé közelít, és a ciklus végére elérik
a félmillió új magyar állampolgárt.

A főváros VII. kerületében az ezre-
dik állampolgársági okmányt az erdélyi
származású óvodás kislány, Róka Stefá-
nia vehette át. Külön köszöntötték a 19
eskütevő között az erdélyi Miklósvárról
érkező Csiki Gyulát, aki 89 évesen visz-
szahonosítási eljárásban lett ismét ma-

gyar állampolgár. Az új állampolgárok
közül egy Délvidékről, három Kárpátal-
járól, 15 Erdélyből érkezett.

Vattamány Zsolt polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a magyar nép be-
fogadó nemzet. A magyar nemzeti
múlt ismerete és megbecsülése kulcs
a boldogabb jövőhöz, ezért soha ne fe-
ledjék szülőföldjüket sem – fordult az
esküt tevőkhöz, és azt kérte, ne feled-
jék, hogy az állampolgárság felelős-
ségvállalás is.
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Második világháborús emlékművet
avattak Vérteskozmánál

A Vértesben
1945 januárjá-
ban hősi halált
halt magyar
honvédeknek ál-
lítottak emléket
Vérteskozmánál
január 22-én. Az
avatóünnepsé-
gen Semjén Zsolt
hangsúlyozta,
hogy a magyar
katonák a máso-

dik világháborúban is bizonyították vitézségüket, és ezúttal az ő hősies-
ségükre, „fától fáig folytatott egykori kézitusájukra" emlékeznek.
Köszönet mondott mindenkinek, aki a múlt feltárásán munkálkodik és
fontosnak tartja, hogy az utókor elé igazi példaképeket állíthassunk. Em-
lékeztetett arra, hogy a magyar nemzet többször kivívta a világ elisme-
rését, a második világháború után azonban más volt a megítélésünk,
mert a vesztesek oldalán harcoltunk, és „a történelmet mindig a győz-
tesek írják”. 

Ma már szabadon lehet emlékezni és emléket állítani, így kerültek
méltó fejfák a Don-kanyarban elesettek sírjai fölé vagy állítottak ke-
reszteket a Gulág fogolytáboraiban odaveszett honfitársaink emlékeze-
tére – mondta a miniszterelnö-helyettes.

Semjén Zsolt köszönet mondott mindenkinek, aki a múlt feltárásán
munkálkodik és fontosnak tartja, hogy az utókor elé igazi példaképeket
állíthassunk.

A megemlékezésen elhangzott, hogy a második világháború ma-
gyarországi hadszínterein kevés harctér volt, ahol a Magyar Királyi
Honvédség alakulatai eredményes harcot folytattak a megszálló szovjet
hadsereg ellen. A Vértesben az első huszárhadosztály mint az egyetlen
magyar lovas seregtest több mint két hónapig tartotta állásait a túlerő-
ben lévő ellenséggel szemben 1945 elején. /Forrás: kdnp.hu, MTI/

Deák András asztalitenisz emlékverseny hatodszor
Január 19-én ismét megtelt az Ormai László asztalitenisz csarnok a KDNP Sportbizottsága és a Regnum Marianum Sport Egyesület által közösen meghirdetett asztali-
tenisz-versenyen, mely immár hatodik alkalommal adott lehetőséget amatőr és - idén másodszor – regisztrált versenyzők számára, hogy megmutassák játéktudásukat.

Máriapócs az ország egyik lelki központja
Máriapócs az ország lelki értelemben vett egyik központja, de egyben a világ legnagyobb
görög katolikus kegyhelye is – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke a Hajdúdorogi Egyházmegye partnerségével indított magyar-román val-
lásturisztikai beruházás nyitórendezvényén január 22-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei kisvárosban. Semjén Zsolt azt mondta, hogy a település Magyarország fontos vallási
központja, erre tekintettel a kormány is kiemelt figyelemmel fordul Máriapócs felé.

Együtt dolgozik az egyház, a kormány,
a parlament, a megye, a járás, az önkor-
mányzat és a civil szervezetek. Ennek tud-
ható be az is, hogy sikerült előteremteni
azokat a pénzeket, amelyek a kegyhely
fejlesztéséhez, illetve a zarándokútvona-
lak és a zarándoklatokhoz kapcsolódó inf-
rastruktúra kiépítéséhez szükségesek –
fogalmazott a miniszterelnök-helyettes,
hozzátéve: A fejlesztések elsősorban a
város lakóit szolgálják, az itt lévő spiritu-
ális érték ugyanakkor az egész ország ja-
vára válik.

A Mária sugara – Közös vallásturiszti-
kai értékek megőrzése és bemutatása című
projekt a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program kereté-
ben valósul meg. A program során a két or-
szág vallási-turisztikai örökségeinek részét
képező, vagy azok közvetlen környezeté-
ben lévő épületek rekonstrukciója valósul
meg Máriapócson, valamint a romániai
Nagykárolyban és Szatmárnémetiben.

A Hajdúdorogi Egyházmegye – mint
vezető partner – egy zarándokközpont ki-
alakítását valósítja meg a máriapócsi régi
óvoda épületében. A program részeként

felújítják a nagykárolyi görög katolikus
templomot és közvetlen környezetét, a
szintén nagykárolyi Kalazanci Szent Jó-
zsef római katolikus plébániatemplom
épületét, megújul a szatmárnémeti görög
katolikus Popp Aurel kápolna is.

A programhelyszíneken turisztikai in-
formációs pultokat, érintőképernyős ter-
minálokat telepítenek és kiállítótermeket
hoznak létre.

A projekt további célja a Máriapócs-
Szatmárnémeti és a Máriapócs-Nagyvárad
zarándokútvonal alapjainak infrastruktu-
rális kiépítése. A több mint 1,3 millió euró
összköltségvetésű program az Európai
Unió és az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg, a
támogatás összege eléri az 1,1 millió
eurót.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Természetesen a rendezvény legalább ennyire hangsúlyos célja a
közösségi együttlét és az önfeledt játéklehetőség biztosítása volt,
adózva ezzel is Deák András barátunk emlékének.

A versenyen aktívan részt vett Varga Mihály miniszter a kisfiá-
val, Soltész Miklós államtitkár és Szalma Botond, a KDNP Buda-
pesti Szervezetének elnöke.

A megnyitón Sillye Jenő tartott énekes áhitatot, imádságos dalai-
val és közte gondolatébresztő elmélkedéseivel nyújtott lelki táplálé-
kot a nagyjából száz résztvevőnek.

Ezt követően 12 asztalon kezdődtek meg a küzdelmek. De szük-
ség is volt ennyi játékfelület biztosítására, hiszen a nap során 12 ka-
tegória versenyét kellett lebonyolítani. Körmérkőzéses, majd
egyenes kieséses rendszerben zajlottak a találkozók.

A rendezvény késő délutáni órákig tartott. Játék, jó hangulat és
baráti együttlét – ez jellemezte idén is az eseményt, amelyhez ter-
mészetesen hozzátartoztak az izgalmas és küzdelmes csaták, ame-
lyek az igazi sportszerűség szellemében zajlottak.

A győztesek és helyezettek között több, az előző években is si-
kerrel szerepelt játékos neve olvasható, de számos új részvevő is le-
tette névjegyét az idei torna során.

A verseny szervezői ezúton is köszönetet mondanak a KDNP Bu-
dapesti Szervezetének és a Barankovics István Alapítványnak a ver-
seny anyagi támogatásáért.

FORRÁS: KDNP.HU

Eredmények: Regisztrált kategória: Regisztrált női egyéni – 1. Herendi-Szabó Csilla, 
2. Szigeti Szonja, 3. Deák Edit, 4. Horváth Gyöngyi. Regisztrált férfi egyéni – 1. Marossy Dénes,
2. Tóth László, 3. Hethéssy Jenő, 4. Krebs Bálint. Szuper regisztrált férfi egyéni – 1. Krebs Zol-
tán, 2. Tomori Géza, 3. Héjj Ádám, 4. Tyukász Tamás. Regisztrált férfi páros– 1. Marossy Dénes–
Tomori Géza, 2. Tyukász Tamás–Sziráki Gergő, 3. Krebs Zoltán–Krebs Levente, 
4. Pálmai Lajos–Berndt Ágoston. Regisztrált vegyes páros – 1. Krebs Zoltán–Deák Edit, 2. Héjj
Ádám–Herendi-Szabó Csilla, 3. Tóth László–Szigeti Szonja, 4. Sziráki András–Horváth Gyön-
gyi. Regisztrált + amatőr női páros – 1. Herendi-Szabó Csilla–Szigeti Szonja, 2. Deák Edit–Deák
Réka, 3. Zaymus Eszter–Zaymus Timea, 4. Szebedy Odett–Szebedy Medgyesi Hanga.
Amatőr kategória: Ijúsági fiú egyéni – 1. Torma Áron, 2. Horváth Benedek, 3. Szebedy Vajk,
4. Katona Bálint. Női egyéni – 1. Szebedy Odett, 2. Kálnoky Dóra, 3. Lakatos Emese, 4. Zay-
mus Eszter. Férfi egyéni – 1. Kovács Tamás, 2. Hegedűs Márk, 3. Szőnyi Gergely, 4. László
András. Senior férfi egyéni – 1. Marossy Zoltán, 2. Berndt Imre, 3. Novák György, 4. Bródy
Mihály. Férfi páros – 1. Kiss Imre–Kovács Tamás, 2. Marossy Zoltán–Gyöngyösi Zoltán, 3.
Bucsy Levente–Zaymus Vince, 4. Hegedűs Márk–Sziráki András. Vegyes páros – 1. Zaymus
Vince–Zaymus Timea, 2. Berndt Ágoston–Szelőczey Andrea, 3. Szebedy Vajk–Szebedy Odett,
4. Sziráki András–Zaymus Eszter.


