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Bemutatkoztak a jövő évi parla-
menti választáson a Fidesz-KDNP
színeiben induló kereszténydemok-
rata képviselőjelöltek december
17-én a Parlamentben. A KDNP ki-
lenc, jelenleg is országgyűlési kép-
viselője méreti meg magát a
frakciószövetség jelöltjeként tavasz-
szal. Harrach Péter a Magyar Táv-
irati Iroda kérdésére elmondta: a
listáról még nem született döntés,
de arra kaptak ígéretet, hogy a je-
lenlegi arányokat tartani tudják.

A mostani 37 kereszténydemokrata
képviselő a 386 tagú parlamentben
10 százalékos arányt képvisel.

Törődést és békét sürgetett
a világban a Szentatya
karácsonyi üzenetében

– Folytatás a 3. oldalon –

Bemutatkoztak a kereszténydemokrata jelöltek

A közösségek összefogásának erejé-
ről beszélt Harrach Péter január
12-én Kismaroson, a málenkij ro-
botra elhurcoltak emlékére tartott
ünnepi misét követően. A KDNP
frakcióvezetője, a térség országgyű-
lési képviselője kijelentette azt is,
hogy istentelen és embertelen hata-
lom nem kerülhet az ország élére.
Mint mondta: a két őrült eszme
egyikének, a kommunizmusnak a fő
bűne az emberi szabadság lábbal
tiprása volt, ami életeket is követelt.

Az 1945. január 2-án Nagymaros-
ról, Kismarosról, Zebegényből és a
környék más településeiről kényszer-
munkára vitt emberekről megemlé-
kezve a politikus azt mondta: a két
őrült eszme egyikének, a kommuniz-
musnak a fő bűne az emberi szabad-
ság lábbal tiprása volt, ami életeket is
követelt. Istentelen és embertelen po-
litikai hatalom nem kerülhet az or-
szág élére – jelentette ki a KDNP
alelnöke.

A nemrég felújított, és most zsú-
folásig megtelt kismarosi római ka-
tolikus templomban – ahol Beer

Miklós megyés püspök celebrált há-
laadó misét – Harrach Péter nemcsak
a Nagymarosról, Kismarosról és Ze-
begényből málenkij robotra hurcolt
604 emberről, hanem hozzátartozó-
ikról is szólt.

A kényszermunkán tengődők
„soha nem feledkeztek meg arról,
hogy egy közösség tagjaiként vannak
ott (...), így nem csupán saját túlélé-
sükért tettek, hanem társaikat is segí-
tették” – emelte ki. Magatartásuk azt
üzeni a mának, a hazatért kevesek-
nek, illetve hozzátartozóiknak és
minden családnak: egymás felé kell
fordulnunk - mondta a keresztényde-
mokrata politikus. Az itteniek ösz-
szetartozása a nemzet egészéhez való
tartozást is jelképezi – nyomatékosí-
totta Harrach Péter. Hozzátette: ez az
összetartozás adhat mindenkor erőt a
nehéz helyzetek túléléséhez is.

A családok ezreinek életét meg-
nyomorító internálás helyi történései-
ről a kétezres Pest megyei község la-
kosainak nevében Poldauf Gábor
(független) polgármester beszélt.
Mint mondta, Kismaroson az is elég
volt az elhurcoláshoz, hogy valakinek
német hangzású neve legyen.
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– Folytatás a 12. oldalon –

Istentelen és embertelen
hatalom nem kerülhet az ország élére

Szíriától a Kongói Demokratikus
Köztársaságig a világ számos há-
ború dúlta térségében sürgetett
békét Ferenc pápa december 25-én
a Szent Péter bazilika lodzsájáról
mondott beszédében, melyben sze-
retetet és törődést szorgalmazott a
társadalom peremén élők iránt is.
Békét és örömöt kért a fiataloknak
és családoknak, szegényeknek és ki-
közösítetteknek, betegeknek és
szenvedőknek és azoknak is, akik
őket segítik.

– Folytatás a 11. oldalon –
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A Szent Péter bazilika lodzsájára ki-
lépett Ferenc pápa úgy fogalmazott, a
betlehemi pásztorokkal virrasztó em-
berek jobb világban reménykednek,
amelyben „másokkal törődünk alázato-
san végezve dolgunkat”.

A pápa karácsonyi üzenete a békéről
szólt. Az igazi béke nem az ellentétes
erők közötti egyensúly. Nem szép arcu-
lat, mely mögött ellentét és megosztás
rejlik. A béke mindennapos, két kézzel
teremtett elkötelezettség – mondta az
egyházfő. Hozzátette: a háborúk legtöré-
kenyebb áldozatai a gyermekek, de „ne
feledkezzünk meg az idősekről, a bántal-
mazott nőkről, a betegekről… a háborúk
sok életet szakítanak meg és sebeznek
meg”.

Az egyházfő megszólította a nem hí-
vőket is, akiknek szerinte szintén feladata
a világban való békére való törekvés.

Akonfliktusok felsorolását a „gyűlö-
letet és bosszút tápláló” szíriai háború-
val kezdte arra szólítva fel a szemben
álló feleket, hogy vessenek véget az
erőszaknak és tegyék lehetővé a huma-
nitárius segítséget.Az egyházfő megelé-
gedését fejezte ki, amiért a szíriai békét
a különböző vallások képviselői közö-
sen szorgalmazzák.
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Ez is szerepet játszott abban,
hogy az Országgyűlés, január 19-ét
az elhurcolt, hazá-
juktól, vagyonuktól
megfosztott magyar-
országi németség
emléknapjává nyil-
vánította – tette
hozzá a keresztény-
demokrata politikus.

Latorcai János fel-
idézte, hogy a ma-
g y a r o r s z á g i
németeket ugyan
nagyhatalmi döntés
nyomán, a Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizott-
ság döntése alapján
űzték el szülőföldjükről 1946-ban,
ám később a kommunista hatalom is
kihasználta a döntést. A Rákosi-kor-
szakban hazaárulóknak, osztályide-
geneknek bélyegezték a németség
azon tagjait, akik itthon maradtak;
internálták, kényszermunkára hur-
colták őket, a német iskolákat be-
zárták, sokszor még a német nyelvet
is fasiszta nyelvnek bélyegezték.

Mindezt a kollektív bűnösség jogi
abszurditása alapján - fogalmazott
az Országgyűlés alelnöke.

Németh Szilárd (Fidesz) ország-
gyűlési képviselő arra emlékezte-
tett, hogy 1945-ben 55-60 ezer
magyarországi németet hurcoltak el
málenkij robotra a Szovjetunióba,
majd 1946-ban 200-220 ezer német

ajkú magyart telepítettek ki Német-
ország amerikai megszállási öveze-
tébe. Soroksárról 5-6 ezer embert
szállítottak marhavagonokban Né-

metországba, ahol mintegy 230 te-
lepülésen leltek új hazára - sorolta
az adatokat a képviselő. Bejelen-
tette, hogy kezdeményezi egy olyan
munkacsoport felállítását, amely hi-
telesen feltárja a csepeli és a sorok-
sári németség kitelepítését.

Weinmann Antal, a Soroksári
Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke azt hangsúlyozta: a helyi né-

metség nem értette, hogy miért veti
ki magukból őket az a haza, amelyet
építettek, amelyért dolgoztak, és
amelyért, ha kellett, harcoltak is. A
megemlékezés végén a résztvevők
megkoszorúzták a vasútállomás
falán azt a márványtáblát, amely a
soroksári németség tragédiájára em-
lékeztet.

Soha többé ne történhessen olyan
szörnyűség, mint a magyarországi

németek kitelepítése!

Malina Hedvig kálváriája felkiáltójel a szlovák
társadalom és az uniós bürokrácia felé is

Felvette a magyar állampolgárságot, és januárban családjával Győrbe költözik
Malina Hedvig, akit 2006-ban Nyitrán két férfi megvert, állítása szerint azért,
mert magyarul beszélt az utcán – számolt be az Új Szó december 20-án. Sem-
jén Zsolt az esettel kapcsolatban közölte: Magyarország természetes kötelessé-
gét teljesíti azzal, hogy a magyar állampolgárság és a magyarországi letelepedés
által menedéket biztosít Malina Hedvignek és családjának.

Mindent el kell követni azért, hogy soha többé ne történhessen olyan ször-
nyűség, mint a magyarországi németek kitelepítése - jelentette ki Lator-
cai János a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének
emléknapján, január 19-én a soroksári vasútállomáson vasárnap tartott
megemlékezésen. Az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: a magyarok
tudják, hogy mit jelent a kollektív bűnösség, hiszen sok helyen jutott
nekik is osztályrészül ez a bélyeg.Nem az el-

lene Szlováki-
ában hamis
tanúzás vádjá-
val folytatott
ügyészségi el-
járás és az

esetleges per elől akar menekülni, csak
gyermekeit akarja megóvni az őt érő fo-
lyamatos rendőri zaklatástól – mondta az
Új Szónak a kétgyermekes nő, aki kifej-
tette, azután jutott erre a döntésre, hogy
az ellene folytatott vizsgálatot vezető
ügyész, Katarína Sonderlich Roskoványi
október végén rendőrökkel kézbesíttette
neki az idézést a pszichiátriai vizsgálatra.

Kényszer hatása alatt döntöttem, a
szlovák hatóságok kényszerítettek arra,
hogy elhagyjam az otthonomat, mert itt
már nem élhetek szabadon – mondta a
nő, aki a magyar nagykövetségtől kért se-
gítséget. Elmondtam nekik, hogy az
utolsó menedékemet, az otthonom biz-
tonságát is elvették tőlem, ezért nincs
maradásunk. Megértették az indítékaimat
és nagyon segítőkészek voltak – jelen-
tette ki. Hozzátette: férje szlovák nemze-
tiségű, ezért ő szlovák állampolgár

marad, gyermekeik viszont magyar ál-
lampolgárok, és a jövő év elején mind-
annyian Győrbe költöznek. Malina
Hedvig Borkai Zsolt győri polgármester
előtt tette le az állampolgársági esküt.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke az esettel kapcsolatban
az MTI-vel azt közölte: Magyarország
természetes kötelességét teljesíti azzal,
hogy a magyar állampolgárság és a
magyarországi letelepedés által mene-
déket biztosít Malina Hedvignek és
családjának. Magyarország minden
magyarnak hazája, és így megbecsü-
léssel fogadja Malina Hedviget. Malina
Hedvig nehéz döntése ugyanakkor ön-
magában vádirat a szlovák politika és
hatósági zaklatás embertelenségével
szemben – írta az MTI-nek eljutatott
közleményben Semjén Zsolt.

A kereszténydemokrata miniszterel-
nök-helyettes szerint Malina Hedvig
emberi jogainak durva és sorozatos
megsértése okozta azt, hogy kényszer-
ből el kell hagynia szülőföldjét. Az ő
kálváriája felkiáltójel a szlovák társada-
lom és a kisujját nem mozdító európai
uniós bürokrácia felé is – fogalmazott
Semjén Zsolt.
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A házasság egy férfi és egy nő egyedi kapcsolata
A házasság intézményének védelmében alkotmánymódosítást kezdeményez a
szlovák ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom. A pozsonyi parlament leg-
erősebb ellenzéki pártja két mondatból álló kiegészítést szeretne rögzíteni a szlo-
vák alkotmányban, azzal a bevallott céllal, hogy megakadályozzák, hogy a
törvényhozás a jövőben a homoszexuálisok házasságát lehetővé tevő jogszabályt
fogadjon el. A kereszténydemokraták javaslatukat márciusban terjesztik elő.

A jelenleg hatályos szlovák alkot-
mány kimondja, hogy a házasságot, a
szülőséget és a családot védi a törvény.A
KDH politikusai szerint javaslatuk,
amely kimondaná, hogy a házasság egy
férfi és egy nő egyedi kapcsolata, nem
változtatna a jelenlegi jogi helyzeten,
csupán megerősítené azt. Ján Fígel, a
KDH elnöke elképzelésük szükségessé-
gét egyebek mellett azzal indokolta, hogy
arra szükség van „a társadalmon belül
uralkodó viszonyok egészségessé tételé-
hez”. „Ajavaslatban tett megfogalmazás
egyértelműen meghatározná, mit jelent a
házasság. Ebből logikusan következne,
hogy mi nem az” – szögezte le Ján Fígel.
Rámutatott: kezdeményezésük távolról
sem példa nélkül álló, hiszen a házasság
intézményének hasonló definícióját már
Magyarország, Lengyelország és Litvá-
nia is beépítette a saját alkotmányába.

A szlovák alkotmány módosításához
háromötödös többségre, vagyis 90 plusz

egy képvi-
selő szava-
zatára van
szükség a
150 fős
pozsonyi
parlament-
ben, így a módosítás a baloldali kor-
mánypárt, a Robert Fico vezette Irány –
Szociáldemokrácia (Smer-SD) képvi-
selőinek voksai nélkül megvalósítha-
tatlan. A kormánypárt eddig nem
reagált a javaslatra, amely elkészítésé-
nek tervét a kereszténydemokraták már
tavaly ősszel beharangozták, ám Ficó-
éknak az ellenzéki javaslatokhoz való
eddigi viszonyulását tekintve nem
tűnik valószínűnek, hogy támogatnák.
Az pedig, hogy a módosítás előterjesz-
tését a KDH a parlament márciusi
ülésének kezdetére, vagyis az államfő-
választás hetére időzítette, többek kö-
zött olyan szándékot sejtet, hogy a párt
a választási kampány részévé kívánja
tenni a javaslatot.
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Reményeik szerint a 199-re csök-
kentett létszámú parlamentben húsz-
fős frakció alakulhat. Ehhez azonban
arra is szükség van, hogy a mostani-
hoz hasonló összetételű legyen az Or-
szággyűlés – jelezte Harrach Péter.
Hozzátette: ha ennél gyengébb ered-
mény születik, akkor a KDNP-frakció
is kisebb lehet.

A sajtótájékoztatón a képviselő-
jelöltek egyenként is bemutatkoz-
tak. Harrach Péter azt mondta,
szeretnék, ha a nyilvánosság is meg-
ismerné a következő ciklus, „bizto-
san bejutó kereszténydemokrata
képviselőit”.

Aradszki András – aki Pest megye 1.
számú választókerületének egyéni je-

löltje lesz – ki-
emelte: a
2010-ben célul
kitűzött mun-
kát elvégezték,
és ezt reményei
szerint ebben a
dinamikusan
fejlődő válasz-

tókerületben értékelni fogják az em-
berek. Példaként említette Érdet és
Tárnokot, ahol fokozottan figyelni kell,
hogy körzetben lakók életkörülményei
javuljanak, és érezzék a megkezdett
gazdasági fejlesztések eredményeit.

Firtl Mátyás, aki Győr-Moson-
Sopron megye 4. számú választókerü-
letében indul, megköszönte, hogy a
választópolgárok eddig háromszor

juttatták a par-
lamentbe. Azt
kérte, hogy a
tavaszi válasz-
táson is adja-
nak neki
bizalmat, s azt
ígérte, hogy

„Orbán Viktor kormányfő értékmeg-
őrző politikáját folytatják majd Ma-
gyarország újjáépítése érdekében”.

Földi László Pest megye 12. számú vá-
lasztókerületében, Cegléden méreti meg
magát.Akereszténydemokrata politikus

azt mondta:
minden politi-
kával foglal-
k o z ó
k é p v i s e l ő t
annak kell ve-
zérelnie, hogy
tegyen a vá-

lasztópolgárokért, és az ország egész
népéért. Bízik benne, hogy 2014-20-as
uniós költségvetéséből Pest megye ezen
része megfelelőképpen részesül majd.

H a r g i t a i
János, aki Ba-
ranya 3. számú
választókerü-
letének jelölt-
j e k é n t ,
M o h á c s o n
indul, jelezte:
választókerü-

lete Villány és Mágocs térségével
bővül, s szeretné ezt a nagyobb terü-
letet többször megjeleníteni a parla-
mentben.

Harrach Péter, Pest megye 4.
számú választókerületének jelöltje, aki

15 éve ország-
gyűlési képvi-
selő úgy
fogalmazott:
hálás a válasz-
tóknak, hogy
négyszer adtak
neki mandátu-
mot. Ezt, mint

mondta, arra tudta felhasználni, hogy
országos ügyekben nemzeti érdekeket
képviseljen és helyi ügyekben azoknak
a településeknek és polgáraiknak az ér-
dekeit, akik megválasztották, és azokét
is, akik nem rá szavaztak. Jelezte: ötö-
dik alkalommal is ugyanezt fogja tenni.

Móring József
Attila Somogy
megye 3.számú
választókerületé-
ben indul, bemu-
t a t k o z á s á n
kiemelte: a dél-
nyugat Balaton

és „Somogyország” észak-nyugati
csücskének 72 települését kívánja kép-
viselni. Gyógypedagógusként különös
figyelmet szeretne fordítani az elesett
emberek problémáinak megoldására.

Seszták Miklós,
aki Szabolcs-
Szatmár-Bereg
megye 3. számú
választókerüle-
tében Kisvárdán
indul, rámuta-
tott: az ország

egyik legkeletibb választókerületének je-
löltje. Itt a hétköznapok megéléséhez is
csoda kell, és azért, hogy ezek sikeresek
legyenek, jó csapatra és összefogásra van
szükség – jelentette ki. Szavai szerint
2010-ben elkezdtek egy munkát és
ezt az összefogás erejében bízva foly-
tatni szeretnék.

S i m i c s k ó
István, a fővá-
ros 2. számú
választókerüle-
tének (XI. ke-
rület) egyéni
jelöltje az em-
berek iránti

szolgálatot emelte ki életük jobbítása ér-
dekében. Reméli, hogy a jövőben is él-
vezheti az újbudaiak bizalmát – mondta.

Szászfalvi László, Somogy megye
2. számú választókerületének je-
löltje kiemelte: a KDNP az egész or-

szágot lefedi.
A keresztény-
d e m o k r a t a
p o l i t i k u s
megköszönte
a somogyi vá-
lasztók eddigi
támogatását,
és hozzátette:

az a célja, hogy továbbra is őket, 77
település lakóit képviselje és szol-
gálja az Országgyűlésben. Azt is cél-
ként jelölte meg, hogy a Dráva
mentének kulturális, sport és spiritu-
ális fejlődését segítse, szolgája a
horvát-magyar együttműködést a
határ mentén.
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Bemutatkoztak a kereszténydemokrata jelöltek
– Folytatás az 1. oldalról –

Csatlakozás a Segítő Kezek
az Idősek Biztonságáért programhoz

A Segítő Kezek az Idősek Biztonságáért egy kereszténydemokrata kezde-
ményezésű program, amelyhez csatlakozhatnak az önkormányzatok. A
programhoz való csatlakozás feltétele, hogy Jeneiné dr. Rubovszky Csilla,

a KDNP budapesti alelnöke részére a szándéknyilatkozatot megküldjék.
A szándéknyilatkozatot az alábbi e-mail címekre kell elküldeni:
c.rubovszk@belvaros-lipotvaros.hu
csilla.rubovszky.jeneine@emmi.gov.hu

Budaörsön december 19-én tartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét a
KDNP Pest megyei szervezete. Harrach Péter frakcióvezető, a szervezet el-
nöke ünnepi beszédében az advent és az ünnep legfontosabb üzenetéről szólt
az egybegyűlteknek.

A bukott balliberális oldalon minden
és mindenki ugyanaz, mint 20 éve.Az
ál-baloldali és ál-liberális vezetők
ismét saját egzisztenciális érdekeiket
helyezték a közérdek elé, a saját he-
lyüket biztosították be a pártlistán,
mint tették ezt bukásuk után az ameri-
kai ösztöndíjakkal. Az új MSZP–
SZDSZ-koalíció kísértetiesen emlé-
keztet a régire, a baloldali megújulás
pusztán szöveg és marketing.

Az újak álarca mögött a régi balli-
berális garnitúra bújik meg, vezetőik
pedig most már nyíltan is színt vallot-
tak: ha voltak is elveik, azokat felad-
ták a pozíciókért.

Nem is várható más ettől a társa-
ságtól, mint a bankok ismételt fel-
karolása, a nemzetközi tőke
érdekeinek szolgálata. Semmibe
fogják venni azt a tehermegosztást,

ami az utóbbi 4 év eredményeként
az emberek válláról jelentős terhe-
ket rakott a bankok hátára. A Fidesz-
KDNP viszont tovább kívánja
enyhíteni a családok terheit és a de-
vizahitelesek megvédése során
ismét számon kéri a bankokat.

Felszólítjuk a bukott balliberális
együttest, hogy azonnal hozzák
nyilvánosságra, hány százmilliár-
dot akarnak visszafolyatni a ban-
kokhoz? Hozzák nyilvánosságra,
hány százmilliárdot fognak ebből
fizetni a magyar emberek? Hozzák
nyilvánosságra, hogy miben egyez-
tek meg a régi szocialisták és a régi
szabad demokraták az emberek feje
fölött?

Budapest, 2014. január 15.
Kereszténydemokrata Néppárt

A bukott balliberális oldalon minden
és mindenki ugyanaz
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Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Miskolc Városi Szervezete december 18-án Miskolcon, a Mésztelep utcai „Férfiak Mentálhigiénés Otthona”
lakóinak, és dolgozóinak ajándékozott bibliai tartalmú könyvet és csokoládé mikulást az intézmény a karácsonyi ünnepségén.

„Az evangéliumot is vitték a
szenvedélybetegeknek a miskolci IKSZ-esek”

FORRÁS: IKSZ.NET

Az otthon 2006-ban kapta meg
Miskolc Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatától a működési engedélyt.
Az intézmény dolgozói napi 24 órás
szolgálatban látják el az ott élőket,
akik főként alkoholproblémával, és
gyógyszerfüggőséggel küzdenek.

Az ünnepségen Váraljai Zoltán, a
miskolci IKSZ elnöke szeretettel kö-
szöntötte az ottlakókat és a dolgozó-
kat, majd elmondta: „Az IKSZ egy
keresztény értékeket képviselő poli-
tikai szervezet. Nagy örömünkre
szolgál, hogy együtt ünnepelhetjük a
karácsonyt. A könyv, amelyet az itt
lakóknak és a dolgozóknak hoztunk,

a lelkük táplálékául fog szolgálni,
hiszen Jézus Krisztusról tesz bi-
zonyságot, akinek születését ünne-
peljük most, s aki otthagyva az Ő

dicsőségét kicsiny lett értünk, meg-
született értünk, és ajándékba adta
Önmagát a mi számunkra.” Az ün-
nepségre az otthon lakói karácsonyi

versekkel készültek. Igét hirdetett
Dudás László görög katolikus lel-
kész, majd Jobbágy Bertalan refor-
mátus lelkész.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Karitatív Munkacsoportja és Nemzetpolitikai Munkacsoportja közös karácsonyi jótékonysági akciót
szervezett. A kárpátaljai Ráton található Szent Mihály Gyermekotthon lakói számára gyűjtöttek ajándékokat és személyesen adták át azokat.

Politikai megfélemlítés Fehéroroszországban

FORRÁS: IKSZ.NET, MTI

A belorusz politikai foglyok szaba-
don bocsátását sürgette a Keresztényde-
mokrata Néppárt és az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) január 6-án budapesti sajtótájé-
koztatóján. Rétvári Bence államtitkár, a
KDNP alelnöke a belorusz nagykövet-
ség előtt úgy fogalmazott: Fehérorosz-
ország az utolsó európai diktatúra. Egy
olyan rendszer működik az unió határán,
ahol sem a sajtószabadság, sem a politi-
kai véleménynyilvánítás szabadsága
nem garantálható, ahogy a választások
tisztasága sem.

Kitért arra is, hogy a legutóbbi vá-
lasztások előtt az állami médiában nem
vagy csak kismértékben jelenhettek meg
ellenzéki politikusok, akik nem fejthet-
ték ki elképzeléseiket. Szólt arról, hogy
amikor a választási visszaélésekre, csa-

lásokra lehetett volna felhívni a figyel-
met, a hatóságok blokkolták több helyen
a mobilinternet szolgáltatást, a külön-
böző közösségi portálokat.

Rétvári Bence utalva az ortodox ka-
rácsonyra azt mondta: sok család azért
nem lehet egységes, mert a belorusz ha-
talom egyik eszköze, hogy ellenzéki ve-
zetők családjából mesterségesen
kiszakítják a gyerekeket és gyámság alá

helyezik. Ez a politikai
megfélemlítés része – tette
hozzá. Kiemelte: ismerős
az ötvenes, hatvanas évek
Magyarországának világá-
ból a politikai bebörtönzé-
sek jelensége, és szoli-
daritását fejezte ki az ottani
kereszténydemokratákkal.
A KDNP-s politikus köve-
telte, hogy biztosítsák a sza-
bad politikai jogokat, ne

próbálják meg adminisztratív eszközök-
kel, bebörtönzésekkel ellehetetleníteni a
politikusok munkáját.

Csontos Sandra, az IKSZ alelnöke az
emberi jogok fontosságát hangsúlyozta.
Hozzátette: azt gondolják, az ellenzék
szükséges része a demokráciának és na-
gyon fontos, hogy lehessenek ellenzéki
képviselők, akik szabadon kinyilvánít-
hatják véleményüket.

Pálfalvi Milán, az IKSZ alelnöke
hozzátette: információik szerint je-
lenleg 11 személyt tartanak huza-
mosabb ideje fogva nyíltan politikai
okokból. Kiemelte: a gyakorlat sze-
rint csak akkor kerülnek szabad-
lábra, ha politikai nyilatkozatot
írnak alá, ami egyenlő a beismerés-
sel, és ezáltal a választásokon való
indulásokat akadályozza meg a ha-
talom. A másik esetleges lehetőség
a kegyelmi kérvény benyújtása az
államfőhöz. Ezek a politikai fog-
lyok gyakran szovjet mintájú mun-
katáborokban töltik büntetésüket,
nem fogadhatják hozzátartozóikat,
és sokukat magánzárkába zárják,
szigorított körülmények közé.

A sajtótájékoztatón végén a részt-
vevők több belorusz politikai fogoly
fényképét helyezték el az ország
nagykövetségének kerítésénél.

Hollik István az IKSZ új elnöke

FORRÁS: IKSZ.NET

Hollik István eddigi alelnököt vá-
lasztották az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség új elnökévé a
szervezet országos küldöttgyűlésén
december 19-én.

Az MTI-hez eljutatott közlemény
szerint a határon túli partnerszerve-
zetekkel kibővített küldöttgyűlésen
az elnöki pozícióra nagy többséggel
választották meg Hollik Istvánt.

Az új elnök beszédében el-
mondta, hogy az IKSZ fiatalos
lendületét és az értékalapú közös-
ségi szellemiséget kell tovább-
vinni. Ez a jelenlegi elnökség és
Gaal Gergely országgyűlési képvi-
selő, elnökhelyettes segítségével
valósítható meg.

Az ülésen szó esett a következő
időszak kampányfeladatairól is –
írták a közleményben, hozzátéve,
hogy a három betöltetlen alelnöki

pozícióra Csontos Sandrát, Pálfalvi
Milánt és Vörös Mátyást választot-
ták meg.
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Száraz Miklós György: Mianyánk...

Tíz évvel ezelőtt egy francia szerzetes elhatározta, be-
utazza a világot, és lefényképezi a földkerekségen fellel-
hető összes eredeti Mária-képet és -szobrot. Az utolsó
híradás szerint már több mint ötvenezer fényképet készített,
de még nem hagyta el Franciaországot.

Néhány évvel ezelőtt Hollandiában bepereltek egy ál-
latvédő egyesületet, mely karácsony előtt hatalmas plaká-
tokkal ragasztotta tele a városokat. A plakáton Szűz Mária
volt látható, karján egy vértől csatakos, döglött mezei nyúl-
lal. A tapsifüles pecsenyéje hagyományos karácsonyi étel
Hollandiában, és a kampány szervezői azzal érveltek, hogy
arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy az ünnep ürügyén
tömegesen mészároljuk az állatokat. A hívők istenkárom-
lást, sokkoló gyalázatosságot, liberális provokációt ordítva
támadtak, a plakát tervezői szemforgató ájtatoskodásról,
kegyetlen önzésről hörögve védekeztek, mondván, hogy
ők Máriát, a béke és szeretet királynőjét, a gondoskodás
szimbólumát nem bántották, hanem segítségül hívták.

Egy római plébános meghatottan tapasztalta, hogy egy
fiatal pár rendíthetetlen buzgalommal imádkozik minden
reggel a temploma egyik Mária-oltára előtt. A szemfüles
takarítónő viszont gyanút fogott, hogy a pár talán nem is
lelki feltöltődésért jár a templomba. A sejtelem beigazoló-
dott, bár a gyanúsítottak határozottan állították, hogy ők az
oltár mögötti konnektorról nem is tudtak: Szűz Mária tölti
fel reggelente mobiltelefonjuk akkumulátorát. A történet
egyik szépsége az, hogy a plébános nem tiltotta ki templo-
mából a párt, mondván, ha egyszer nincs hol lakniuk,
Mária nyilván szívesen látja őket, s ha a telefonjukat fel-
töltik, az éppen olyan, mintha ő egy pohár vízzel segítene
a szomjazónak.

Mária velünk él. Tudjuk vagy sem, itt él a tudatunkban.
Azt mondják, ő a földkerekség legismertebb asszonya.

A katolikus egyház kalendáriumaiban az ő nevére buk-
kanhatunk a legtöbbször, neki van a legtöbb ünnepe. Hó-
napot szentelünk neki, mégpedig a legszebbet, a bimbózót,
a virágzót, a legígéretesebbet, Pünkösd havát, a májust.
Régi naptárainkban a január és az augusztus (Boldogasz-
szony és Kisasszony hava) is az ő nevét viseli.

Ki ez az asszony, akié a legtöbb ünnep, akié a leg-
több név, akit a legtöbbet becézünk. Stella Maris: Ten-
ger Csillaga, Mennyek és Ég Királynője, Béke Anyja,
Kedd Asszonya, Babba Mária, Szép Szűz Mária, Nap
Asszonya, Miasszonyunk, Égi és Földi Anyánk, Hétfáj-
dalmú Szűz, Apokalipszis Anyja, Rózsafüzér Király-
néja, Magyarország Nagyasszonya, Regina Angelorum:
Angyaloknak Királynője.

Nekem a legszebb: Mamma Bella. A Szépséges Anya.
A Paradicsom harmincharmadik énekében Dante –

Szent Bernát szájába adva a szót – így ír róla: „déli láng a
szeretet egébül”, „embereknek élő forrás, melyből remé-
nyük épül”. Jól választ tolmácsot a fiesolei születésű köl-
tőóriás, hiszen Szent Bernát lenyűgöző, megszállott alak
maga is. Húszévesen, 1110 körül lép be a ciszterciek akkor
még egyetlen citeaux-i (latinul Cistertium) kolostorába, s
rögvest maga előtt tereli harminc rokonát és barátját is.
Mária feltétlen híve, epedő lovagja és vőlegénye ez az ön-
magát szigorú szabályok betartására kötelező, mégis meg-
regulázhatatlan, féktelen szent ember, aki Jézusnak szinte
tejtestvére, hiszen a Megváltó anyja – szövetségük jeléül –
tejet csurrant emlőjéből ajkára. (A legenda egyik változata
szerint egyenesen Szent Bernát követelésére – „Monstra
te esse matrem!”; Mutasd meg, hogy anya vagy! – esett
meg a lactatio csodája.) Clairvaux-i Szent Bernhard, az
„édes szavú doktor”. Doctor Mellifluus. Mézzel folyó, vagyis
mézes szavú. De ha kell – nevéhez méltón – medveerős,
bömböl, mint a feldühödött vadállat: keresztes hadjáratot

szervez, rablólovagokat, erdei haramiákat, akasztófavirá-
gokat biztat gyilkolásra – a szent ügy érdekében. Tünemé-
nyes gondolkodó, az egyik legnagyobb misztikus szónok.
Egy személyben. És ez a „bölcs hérosz” olyan bensőséges,
gyöngéd és zsarnoki, vagyis gyermeki szeretettel csügg
Szűz Márián, mint valódi édesanyján.

Máriás lélek a magyar, olvasom valahol. Valóban: zász-
lóinkon, pénzeinken, dalainkban, fohászunkban, a kard-
bojton, de még a csatakiáltásban és a kártyában is Máriát
idéztük, kerestük mindig. Máriást csináltunk a francia ma-
riage-ból, s ha lebukott, rosszul csalt a kártyán, megkapta
a magáét a mihaszna mamlasz, a „máriás huncut”. Reg-
num Marianum. Országunk, földünk, történelmünk Szent
István óta – vagy tán régebb óta – az övé, mi magyarok
tehát kétszeresen is a gyermekei vagyunk.

„Máriáról beszélni sohsem elég”. Ezt is Szent Bernát
mondja. Beszéljünk hát Máriáról.

Neve eredetileg Mirjam: „csöpp a tengerben”. A név
második jelentése: „keserűség.” Ezt nem kell magyarázni.
Mária nevének harmadik jelentése: „úrnő.” Nem azért,
mintha földi javakban gazdag vagy társadalmi értelemben
nemes volna – noha Dávid királyi véréből származik.
Nem. Azért úrnő, mert tökéletes. „Legszentebb a szentek
között.” Ezt úgysem értjük; hagyjuk a szószékről papo-
lóknak. „Gratia Plena.” Kegyelemmel, malaszttal teljes. Ez
annyit jelent, hogy színig telve jóval. Vagyis nem marad
hely a rosszra. Ezt legalább értjük. Hihetetlen ugyan, de
világos. El tudjuk képzelni. Tiszta, rendületlen, jellemes,
szorgalmas, lelkes, szeretettel teljes. Ha kell, alázatos. Min-
dig segítőkész, soha nem habozik és soha nem téved. Nem
hibázik. Tökéletes. Mindig. Minden áldott nap. Hajnalban,
reggel, délben és este. Jókedvben és rosszban. Ínségben és
bőségben egyaránt. Mennyi szép emberi vonás így együtt!
Hát ilyenek mi sosem leszünk. Felruházzuk őt minden
olyan emberi tulajdonsággal, ami után vágyakozunk, ami-
lyennek látni szeretnénk embertársainkat és önmagunkat.
Mária a tökéletes ember. Amilyen nincs.

Máriás lélek a magyar? Inkább csak szeretne azzá lenni.
De nem megy. Ha megfeszítenek sem.

Mária az ellentétek asszonya. Az isteni alkotás remek-
műve. Egyszerre szűz és anya. Konok fejekbe ez soha nem
ment be.Akiválasztott asszony.Aszeplőtelen: vagyis bűn-
telen. Boldogok közt is a legboldogabb. Megint az ellentét:
a legboldogabb, ugyanakkor a legboldogtalanabb anya. A
redemptorista teológus, Liguori Szent Alfonz azt mondja,
hogy egyetlen földi anyát úgy ki nem fosztottak, ahogy
Jézus kifosztotta Máriát. Hiszen mindent elvett tőle, ami e
világi. Ki az én anyám, kérdi a megváltó. És a feleletet is
megadja: aki Isten szavára hallgat. A teológusok szerint
Mária, a némán szenvedő, kegyelemért nem könyörgő,
nem sivalkodó anya a fájdalomban társmegváltóvá lesz.

Talán ez az, amiben megkapaszkodhatunk. Mária, az
anya. Akiben újra és újra megismétlődik a születés, a Te-
remtés csodája. Ezt mindannyian fel tudjuk fogni, hívők
és nem hívők, tudósok és tudatlanok, reménykedők és
tévelygők, nyavalyás örök szkeptikusok is. Született
árvák, és akik azzá lettünk – vagy leszünk majd. Mert
egyszer mindannyian elárvulunk, és akkor nem marad
más, mint a bánat, a késői könnyek, a mardosó kín, hogy
miért nem volt több eszünk és több erőnk, miért nem volt
bennünk több megértés, miért voltunk mindig okosan ér-
zéketlenek, miért nem voltunk belátóbbak és megenge-
dőbbek, kedvesebbek és nagylelkűbbek? Miért nem volt
bennünk elég…? Mi is? Hát igen: szeretet. Most már ad-
hatjuk, szórhatjuk kétségbeesetten, két marokkal, gyere-
keinkben próbálva pótolni a pótolhatatlant, szerethetünk
elesett, idegen öregeket, nyomorult csavargókat, és mor-
molhatjuk: „Édesanyánk, ki vagy a mennyekben, bo-
csásd meg a mi vétkeinket…”

FORRÁS: KDNP.HU

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) Karitatív Munka-
csoportja és Nemzetpolitikai Mun-
kacsoportja közös karácsonyi jó-
tékonysági akciót szervezett. A kár-
pátaljai Ráton található Szent Mi-
hály Gyermekotthon lakói számára
gyűjtöttek ajándékokat és személye-
sen adták át azokat.

Sikeres volt az IKSZ
karácsonyi

adománygyűjtő akciója

A magyar-ukrán határ közelében ta-
lálható Szent Mihály Gyermekotthont
Molnár Miklós jezsuita atya alapította.A
folyamatosan bővülő szociális központ-
ban jelenleg három családban harminc
gyermek él, nevelőszülői felügyelet alatt.
Az otthon lakóinak zenei nevelése a
Credo Együttes vezetőjének: Ivaskovics
Józsefnek köszönhető. A növendékek
minden év végén karácsonyi koncertet
adnak, és ezután következik az ajándék-
osztás, amelynek szervezését idén az
IKSZ vállalta magára.

Az ifjú kereszténydemokraták kará-
csonyi akciója közel egy hónapig tartott,
hogy mindenkinek legyen ideje összeál-
lítani a személyre szóló ajándékokat. A
szervezők maximálisan próbáltak az
ajándékozottak kedvébe járni és kíván-
ságukat teljesíteni, így az ajándékcsoma-
gok mellett kerékpárokat, édességet,
sílécet és vitaminokat gyűjtöttek és vá-
sároltak.

A munkacsoportok tagjai a szervezet
ügyvezető elnökével, Gaal Gergellyel
együtt utaztak el a két ünnep között
Rátra. A látogatás nem csupán az aján-
dékok átadására korlátozódott, az IKSZ-
es fiatalok az otthonvezető Bíró házaspár
és a nevelőszülők vendégszeretetét él-
vezve két napot töltöttek el a katolikus
intézményben.

Agyerekek lelkesen készültek az ün-
nepségre. A kicsik és a nagyok egyaránt
szerepeltek a Piroska és a farkas egyedi,
vidám, musical-szerű feldolgozásában.
A rendhagyó évzárón az ungvári főkon-
zul, a munkácsi püspök, a ráti plébános
és a település lakói is részt vettek.Az ott-
hon lakói meghatódva vették át az aján-
dékokat és büszkén mutatták meg azokat
társaiknak, gondozóiknak és a vendé-
geknek.

ASzent Mihály Gyermekotthon és az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
között szoros kapcsolat alakult ki, a Ka-
ritatív Munkacsoport és a Nemzetpoliti-
kai Munkacsoport a jövőben is tervez
hasonló jótékonysági megmozdulásokat.

FORRÁS: IKSZ.NET
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Az elköteleződés ideje
Jó harminc évvel ezelőtt egy menyasszony a saját esküvőjén azzal viccelt,

hogy ha „nem jön be a dolog, akkor elválik”. Természetesen a jelenlévők az
izgalom számlájára írták a mondottakat és próbálták elviccelni a dolgot, erő-
síteni a menyasszonyt, ki-ki hajlamai szerint.Alig pár év után sajnos elvált az
ara, és mára teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy akkor és ott, a rendszerváltás
hajnalán korunk egyik jelentős problémája sejlett fel. Életünk során számta-
lan döntést hozunk. Mit főzzek? Mit vegyek fel a színházba? Hozzá menjek-
e Marcihoz? Milyen szakmát válasszak? Hány gyermeket válallaljak?
Döntéseink természetesen nem azonos súlyúak, némelyek egész életünket
meghatározzák. Ám nem mindig érezzük döntéseink jelentőségét, vagy ha
igen, nem tudjuk, miként kell jól, okosan meghozni azokat.Arossz döntések,
a döntésképtelenség lassan, vagy akár egykettőre szétzilálhatják/szétzilálják az
életünket, amit sokszor igen nehéz munkával tudunk csak helyrehozni.

Richard Appignanesi–Chris Garratt: Nesze neked posztmodern
A társadalom jelentős része természetesen érzékeli és ösztönösen, olykor-

olykor kétségbeesetten keresi a kiutat a malomkerékből, a választ arra, mi-
ként hozza meg döntéséit miként tervezze, vezesse, jobbítsa saját életét. A
múlt héten említett Meseterápia ugyanúgy része a keresésnek, a tanulásnak,
akárcsak Pál Ferenc párválasztásról, házasságról szóló előadásai, amelyet fi-
atalok tömegei látogatnak. De a döntésekben való tanácstalanságot mutatja a
jósdák elszaporodása is, éppúgy, mint az életvezetést segítő különböző tanfo-
lyamok, könyvek, vagy a szomszédok által életrehívott HBO – Házi Biblia Ol-
vasás. Nem véletlen az sem, hogy Papp Miklós görögkatolikus pap, egyetemi
tanár életvezetésről szóló előadás-sorozata már-már futótűzként terjedt a neten.
Ez a jelentős társadalmi igény – ha minden jól megy – lassan összeér a Fi-
desz– KDNP szövetség szándékaival, és a magyar társadalom 2014-ben ko-
molyan veszi a döntését, és elköteleződik végre egy út mellett, amely
jelentősen meghatározhatja további életét. Mi segítheti ezt az összeérést? Mi-
lyen szempontok alapján választunk? Papp Miklós a döntésekről szólva egy
hat pontos stratégiát vázolt fel: 1. A lét hangja, 2. Motiváció, 3. Realitás, 4.
Őszinteség, 5. Élő beszélgetés, 6. Elit.

A lét hangja nem más, mint a válasz/válaszok arra kérdésre, ki is vagyok
én valójában, mi az én igazi formám, milyen életet képzelek el magamnak?

Amagyar társadalom az elmúlt huszonhárom esztendőben valójában nem
is tudta/tudhatta igazán, hogy mi felé is kötelezze el magát. Ki is ő valójá-
ban? Ki lehet ő valójában? Milyen a jó anya, apa? Milyen a jó házasság? Ki
a jó állampolgár? Mit is jelent a létezés magyar minősége?Az elmúlt három
esztendő – ha kicsi eredménye is, de eredménye –, hogy igyekezett felmu-
tatni valamiféle képet arról, hogy milyenek is vagyunk, milyenek lehetünk.
Alaptörvényünk voltaképpen erről szól. A keresztény ember képéről –
amellyel hit nélkül is bárki képes azonosulni – a formáról, amelyben nem-
zetünk kiteljesedhet. A motiváció alatt példákat, példaképeket, történeteket,
könyveket, gondolkodókat, gondolatokat kell érteni. Talán ez az egyik legna-
gyobb hiánya az elmúlt három esztendőnek.

Realitás természetesen az, amit elérhetek, elérhetünk, amihez megvannak
a lehetőségeink. Ennek felismeréséhez természetesen őszinteségre van szük-
ség.Akormányzó szövetségnek igen sok konfliktusa adódott abból, hogy a re-
alitásokat szem előtt tartotta és őszintén felmérte a lehetőségeket,
képességeket: nehéz kimondani, hogy sok közmunkás sem írni, sem olvasni
nem tud. Ám a probléma megoldásához, a jó döntés meghozatalához ezt ki
kell mondani. A képességek, lehetőségek felmérését hosszan lehetne sorolni
az „elmúlt nyolcévezéstől” a korkedvezményes nyugdíjakig stb.

„Ha a só romlott, az egész ételt ki kell dobni.”Vagyis ha az elit romlott – pes-
tiesen szólva –, minden mehet a lecsóba, hiszen az elit támasztja fel bennünk
az igényt arra, hogy jobbak legyünk, műveltebbek, becsületesebbek, felelős-
ségteljesebbek. Az ember mindig a kiválóhoz, kiválóbbhoz, nem pedig a kö-
zépszerhez akar hasonlítani. Éppen ezért, ha nem látja ösztönösen keresni kezdi.

A döntés valójában munka. Egy inspiráció, egy megérzés, egy érzés fel-
dolgozása, végiggondolása. Megugrásához mindig bátorság kell, hiszen biz-
tosra sosem mehetünk: jöhet egy háború, katasztrófa stb., ami módosíthatja
terveinket. Ám egy biztos, ha módosulnak is a körülmények, az értékek, ami-
vel kezeljük a helyzetet, változatlanok, biztosak.

A kormányzó szövetség mindent megtett, ami a politikától elvárható, hogy
felkészítse a magyar társadalmat a döntés ilyetén meghozatalára, ám a hiány,
részben az ellenzék tudatos rombolása okán így is jelentős. 2014 az elkötele-
ződés éve lehet. Az ellenzék által képviselt toporgást felválthatja végre a ha-
ladás, a kapcsolgatást, a nulla tudatot a végiggondolás. Ebben segíthet az erős
társadalmi igény felismerése és ügyes befogása.

FORRÁS: MARKER

A karácsony Jézus születésének az
ünnepe, az emberiséget megváltó Krisz-
tus megérkezésének órája, az isteni taní-
tás szétterjedésének kezdete: a szeretet,
a béke egyetemes üzenete. A karácsony
a közösségek ünnepe: az emberiségnek,
mint emberi közösségnek a legerősebb
abroncsa, a keresztény népek és nemze-
tek együvé tartozásához megkapott ige
megtestesülése, a családoknak pedig a
Szent Család által megküldött földön túli
szeretet kifejeződése.

Jézus családjában a fogantatást meg-
értő és elfogadó Józseftől arra kapunk
példát, hogy az asszony, az anya emberi
méltósága a szeretetközösség alapja. A
nemzeti közösség számára a bibliai
népek hite üzeni meg, hogy a szó, a
nyelv, az ige átlényegülhet a nemzet tes-
tévé. A nagy emberi közösség összetar-
tását az a szolidaritás biztosítja,
amelynek elemei, legapróbb részei, az
egyének között létrejönnek az isteni pa-
rancs alapján.

A karácsonyban tehát célokat látunk:
a szeretet és a béke, az összetartás céljait,
ahogy a Megváltónak is célja volt, a csa-
ládnak, a nemzetnek és az emberek kö-
zösségének is céljai vannak. A
karácsonynak ugyanúgy a legelső is-
mérve a cél, mint a politikának. A kará-
csony valójában azt fogalmazza meg,
hogy minek kellene lennie, azaz arra a
kérdésre ad választ, amit a politika min-
den korban feltesz magának, hogy az
emberek és közösségek hogyan éljenek.
A karácsonyi válasz azonban nem kor-
függő, nem irányítják szokások, divatok,
nem befolyásolják reklámok, fogyasztás.
Nincs rá hatással, hogy a kérdezők mit
tartanak fontosnak: élvezetet vagy értel-
met, erkölcsöt vagy hasznot. Ez a válasz
egyetemes és örök, politikai rokonság-
ban egyedül a társadalmi igazságosság-
gal és a szolidaritás eszméivel áll, ezért
politikai nézőpontból csak a keresztény-
demokrácia politikai céljával és válasza-
ival lehet azonosítható. Csak egyetlen
világnézeti politikai eszmerendszer – a
kereszténydemokrácia – céljai erednek
teljesen a szeretet, a béke és az összetar-
tozás keresztény céljaiból.

Világnézeti pártokként karácsonykor
a kereszténydemokrata pártok különle-
ges felelősséggel bírnak. Hirdetniük kell
a világnak a keresztény egyházak tanítá-
sait, le kell fordítaniuk a társadalmak
nyelvére a Betlehemben megszületett
hajléktalan gyermek üzenetét. Ezt az
üzenetet: Isten annyira szeretett bennün-
ket, hogy szolidaritást vállalt velünk, em-
berekkel, ezért nekünk is ilyen szeretettel
kell fordulnunk a másik ember felé.

Ez az üzenet világos. Fényesebb,
mint a betlehemi csillag és erős, mint az
Isten. Kétezer éve egyértelmű minden
nép számára. A mai ember alapvetően

nem más, mint két évezreddel ezelőtt
volt: akkor az írástudatlanság, ma az
összpontosítás hiánya miatt van szükség
nyomatékos és egyszerű impulzusokra.
Ahitnek a legerősebb ilyen jelképe maga
a születés: amelynek misztériuma ki-
nyitja az istálló ajtaját, a valóságban ab-
lakot nyit Krisztus üzenetei számára.

Ez a jel nem válogat az emberek
között, diszkriminációmentes, az em-
beri egyenlőség talaján áll. Egyete-
mes üzenete a legszegényebbeknek és
a leggazdagabbaknak egyaránt szól.
Megtalálhatja benne a kapaszkodót,
reménységet, az élet elfogadását és igen-
lését mindenki.Akarácsonnyal Jézus jelt
ad az életre, gazdagnak a szegény segíté-
sére, szegénynek az élet igenlésére. A
gyermek azt jelenti, hogy van remény. A
gazdag megérzi, hogy szolidárisnak kell
lennie, hogy élhesse életét, a szegény
pedig részesül az igenekből, és remény-
kedve várhatja az élet ajándékait. Az
ember méltósága csak így valósítható
meg, és azAtya mindenkinek gondját vi-
seli. Mai politikai nyelven szólva: azAtya
demokratikusan gondolkodik és cselek-
szik. Minden társadalmi csoport problé-
májára van keresztény válasza: a
hajléktalanokhoz, a munkanélküliekhez
is így fordul, szeretné, ha minden ember
biztosítani tudná saját maga szükségleteit.

Akarácsony a legelső szociális prog-
ram a világon. Keresztény program,
amely a befogadást hirdeti. Alulról jövő
népi kezdeményezés, hiszen Jézus nem
felülről érkezik, hanem egy szegény, haj-
léktalan kisgyermek testében jön kö-
zénk. A pásztorok azt üzenik, hogy a
jászolnál helyük van a szegény, kire-
kesztett embereknek éppúgy, mint a
messziről érkezett királyoknak, vagy tu-
dósoknak. S végül a karácsony családi
program: megmutatja, hogy a közép-
pontban a gyermek, a születés áll, s őt
veszik körül József és Mária, az ifjú há-
zastársak.

A karácsonyi üzenetben esszenciáli-
san ott van a kereszténydemokrácia tár-
sadalmi feladatainak minden fontos
pontja: a magzati élet védelme, a család
és a házasság védelme, a keresztény-szo-
ciális gondolat, az elesettekről és a lesza-
kadókról való gondoskodás, a szo-
lidaritás. A nagy üzenet végén pedig ki-
olvasható a világ békéjének egyetlen ga-
ranciája: a keresztény népek és nemzetek
kölcsönös megértése. Mindegy milyen
nyelvet beszélünk, hogy mennyi pénz
van a zsebünkben, mindegy milyen ha-
gyományokat őrzünk, honnan jöttünk, s
hová megyünk: a keresztény hit, remény,
s a szeretet úgy van állandóan velünk,
mint a földi elemek. Ezért bontakoz-
hatott ki ebből az egyetemes üzenetből
az első politikai eszmevilág, s ezért
van a kereszténydemokráciának min-
den korban társadalmi létjogosultsága
és feladata.

A karácsony üzenete
a kereszténydemokráciának

PÁLFFY ISTVÁN
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2013 – a kereszténydemokrata családpolitika éve
A Fidesz–KDNP kormányzásának

harmadik évében sikerült elérnünk,
hogy a gyermekek után járó családi
adókedvezmény kiteljesüljön. A most
záruló évben a Kereszténydemokrata
Néppárt sok egyéb célkitűzése is meg-
valósulhatott, de kétségkívül a gyerme-
kes családok helyzetén nagymértékben
javító további adókedvezmény kiter-
jesztése volt a legfontosabb politikai cé-
lunk erre az esztendőre.

Amódosítás 260-270 ezer háztartást,
illetve családot érint, és ott van az or-
szág költségvetésében az a pénz – 55
milliárd forint –, ami a gyermekesek
zsebében maradhat.

2014 januárjától azok a szülők, akik-
nek eddig az összevont adóalapjuk,
vagy az a szülő, akinek az egyéni szja-
alapja már nem adózott, de még nem
tudták teljesen igénybe venni a gyer-
mek, vagy gyermekeik után járó családi

adókedvezményt, kedvezményesen
csökkenthetik a nyugdíj, illetve az
egészségügyi járulékalapjukat is. A le-
gegyszerűbben megfogalmazva: azok,
akik már nem adóztak, de még nem
kaptak meg minden kedvezményt, ezen
túl tb- járulékot sem fizetnek, vagy leg-
alábbis nagyrészt nem. Ezzel elértük az
egyik legtávolabbi célt, amit kitűztünk
magunk elé 2010-ben, a ciklus elején.

A KDNP a családi adókedvezmény
kibővítéséért küzdött, de a parlamenti
vitában az intézkedést átkereszteltük az
„alacsony keresetűek” kedvezményévé.
A kifejezés ugyanis pontosan tükrözi
azok társadalmi és anyagi helyzetét,
akik az intézkedés első számú kedvez-
ményezettjei. Közérthető valós példá-
val élve: egy kétgyermekes családban,
ahol az idén a teljes jövedelem bruttó 90
000 forint volt, ez jövőre havi 5600 fo-
rintos nettó emelkedést jelent. Ebbe a
csoportba nagyrészt a közmunkások, il-
letve adott esetben a keveset kereső

pénztárosok, vagy a minimálbéren tar-
tott takarítók tartoznak.

Magyarországon a Gyurcsány–Baj-
nai-kormányok pusztítása következté-
ben sajnos joggal lehetett beszélni a
gyermekvállalással együtt járó sze-
génységgel. Ez az állapot 2014-től a
KDNP javaslatának elfogadásával meg
fog szűnni. A többgyermekes kiskere-
setű családok ugyanis az adóked-
vezmény első számú nyertesei. A há-
romgyermekes családok esetében jóval
nagyobb adókedvezményt lehet majd
érvényesíteni. Ismét az életből hozott
példákkal illusztrálva: egy olyan ház-
tartásban, ahol egy kereső van, aki –
mondjuk – az erdőgazdálkodásban 100
ezer forint bruttót kap, 17 ezer forinttal
nagyobb lesz a nettó jövedelem jövőre.
Egy másik családban, ahol az egyetlen
dolgozó szülő keres – például szállítási
vagy éppen ingatlanforgalmazási terü-
leten – bruttó 200 ezer forintot, nettó 34
ezerrel marad majd több. A legjobban

azok a háromgyermekesek járnak, akik-
nek összesen bruttó 300 ezer forint kö-
rüli az összjövedelmük. Ők január
1-jétől nettó 51 ezer forinttal többől
gazdálkodhatnak.

Kiszámítható és tervezhető lesz a
családok költségvetése. Vagy a meg-
született gyermekekre maradhat több,
vagy éppen a tervezett kicsik megszü-
letését ösztönözheti a kedvezmény.
Ilyen bőkezű még az első Orbán-kor-
mány sem tudott lenni a gyermekesek-
hez, de időközben a szocialista-liberális
kormányok gyermekellenes prog-
ramja, és a következményeképp előállt
katasztrofális demográfiai helyzet in-
dokolttá tette mindannyiunk áldozat-
vállalását. Jó okunk van reménykedni
abban, hogy a gazdasági fordulat ered-
ménye olyan mértékű növekedés lesz a
következő években Magyarországon,
amely fedezni képes a nemzet jövőjé-
nek zálogát: a magyar családokat és
minél több gyermeket.

PÁLFFY ISTVÁN

A szíriai Aleppó tíz napja tartó
bombázásában eddig 410 ember, köz-
tük 117 gyermek vesztette életét.
Eddig kevés kormányoldali támadás
követelt ilyen nagyszámú áldozatot, és
még soha ennyit a polgári lakosság kö-
réből. Már a világ első közösségi civi-
lizációját fenyegetik a közel-keleti
harcok.Az európai kereszténység böl-
csője pusztulhat el a szíriai felkelők, a
kormányerők és a dzsihadista szélső-
ségesek értelmetlen küzdelmében.

A keresztények által lakott Maalú-
lában a közelmúltban megöltek három
fiatal keresztényt, akik még Jézus
nyelvét beszélték. Keresztények töme-
gei eshetnek áldozatul muszlim fanati-
kusok indulatainak. Fennáll a népirtás
veszélye, hiszen a felkelők „irtsuk ki
az alavitákat és a keresztényeket!” jel-
szavakkal indulnak harcba, és eddig
450 ezer kereszténynek kellett elme-
nekülnie az országból.

Az európai keresztény pártok nem
nézhetik tétlenül a közel-keleti vé-
rontást. Európának, az európai orszá-
goknak meg kell tudniuk védeniük a
keresztényeket és magukat a funda-
mentalista terrorfenyegetések ellen.
Karácsonykor Ferenc pápa is arra
utalt, hogy mérhetetlen keresztényül-
dözés folyik a világban. A jelenséget
sokan az ókori Rómához, vagy a
kommunista népirtáshoz kötik, a Va-
tikán becslései szerint minden évben
több mint százezer keresztényt ölnek
meg a világon a hite miatt – és a már-
tírok száma évről-évre emelkedik. A
katolikus egyházfő szerint le kell lep-
lezni a keresztényeket üldözőket, és
meg kell szüntetni az igazságtalansá-

gokat, a keresztények hátrányos meg-
különböztetését. A hívőknek ma a
világ több pontján sokkal nagyobb
igazságtalanságokat kell elszenved-
niük, mint a keresztény egyház kez-
deti időszakában. Olyan országokban
is akadályozzák vallásuk gyakorlásá-
ban a hívőket, amelyekben papíron
biztosítják az emberi és szabadságjo-
gokat.A legveszélyesebb helyek a ke-
reszt hívei számára éppen az iszlám
fundamentalisták által tűz alá vett or-
szágok: a Szíriában az apácákat rabló,
erőszakkal térítő iszlamista lázadók
Jézus nyelvét is kiirthatják.

Akeresztény üldözések évszázadai
alatt azonban bebizonyosodott, hogy a
vértanúság mag-természetű: minden
odaadott élet százszoros termést hoz.

Ezt az antikrisztiánus erők is felis-
merték, így a nyílt üldözést fölváltotta
a szellemi téren folytatott, burkolt gya-
lázkodás, a keresztény tanítások kigú-
nyolása, lejáratása. A 20. századra
kinőtte magát az a fajta különösen aljas
keresztényellenesség, amely minden-
nél jobban ügyel arra, hogy ne termel-
jen mártírokat, hogy kioltsa a
vértanúság fényét.Adiktatórikus rend-
szerek a hitükért megkínzott és megölt
katolikusokat ismeretlen helyen titok-
ban hantolták el, haláluk okát megha-
misították. A médiában rendszeres a
keresztény tanítás félremagyarázása,
torzítása, a keresztény világnézetű em-
berek élet- és világellenesként való be-
állítása. Vértanú Szent István
megkövezői tehát kétezer év elteltével
is itt vannak közöttünk. Viszont többen
vagyunk a követői, mint valaha. S ma
már a burkolt keresztényüldözés is job-
ban erősíti a keresztény közösséget.

Szent István vértanú követői és kövezői
PÁLFFY ISTVÁN

A nemzet közjogi egyesítése, az új
Alaptörvény és a sarkalatos jogszabá-
lyok, a nagy rendszerek – oktatás, egész-
ségügy, közszolgáltatások – átalakítása
mellett négy éven keresztül itt volt velünk
egy nehéz öröklött teher: a devizahitele-
sek fizetési és megélhetési gondja. A re-
zsicsökkentés, a családi adókedvezmény
és az szja csökkentése százezreknek je-
lentett könnyebbséget a törlesztés során,
de még mindig közel félmillió deviza-hi-
telszerződés maradt érvényben.

Eddig is komoly eredmény, hogy több
mint 350 000 család kimenekült az adós-
ságcsapdából: 170 ezren végtörlesztettek,
170 ezren az árfolyamgátat választották,
ami továbbra isnyitvaálló lehetőségésvé-
delem a részletek elszabadulása ellen. Ta-
valyoktóbertől azárfolyamgátatmegkötés
és minden korlátozó feltétel nélkül bár-
mely adós igénybe veheti. Közben még
mindig csaknem félmillió lakáscélú és jel-
záloggal biztosított szabad-felhasználású
szerződés adósa vár egységes megoldásra.

AFidesz–KDNPkészen áll arra, hogy
az Alkotmánybíróság és az Európai Bí-
róság döntésének figyelembevételével
azonnal törvényt módosítson a devizahi-
telesek jogos érdekeinek érvényesítésére.

Most ugyanis egy devizahitel meg-
emelt törlesztő részlete csaknem felerészt
az egyoldalú kamatemelésből származik.
Készülnek arra javaslatok, hogy ezt a jog-
talan terhelést törvényi úton iktassuk ki.

Jogállamban egyetlen lehetőségünk
van a bírósági ítéleteken változtatni: új
normát kell alkotni, s az új törvények
ereje kötelezheti csak a bíróságokat, nem
más.Adevizahitelekkel is ez lehet a hely-
zet. Jogi mozgástér ott lehet, hogy a Ptk.
szerint jogszabály a hatályba lépése előtt
megkötött szerződések tartalmát kivéte-

lesen megváltoztathatja. Vagyis, ha az
európai jogi norma és az Ab iránymuta-
tása is megengedi, az egyoldalú kamat-
emelés kikerülhet a szerződésekből.

Ez a folyamat következetes kormány-
zást kíván, az ügyek folytonosságát. A ta-
vaszi törvényhozási időszak ugyanis
rövidnek néz ki ahhoz, hogy a devizahite-
lezésmindenproblémájátmegoldjuk.Afo-
rinthitelesek sem járhatnak rosszabbul.
Álláspontunk változatlan: a devizahitele-
ketkikellvezetni,megkell szüntetni.Azok
viszont, akik sajnos elmaradtak a törlesz-
téssel, és kényszerintézkedés elé néznek,
reményeink szerint élvezhetik majd a ma-
gáncsőd intézményének védelmét. Hiszen
ők egy új helyzetben még mindig jelentős
tartozással adósak. Az ő számukra készí-
tettük el a családi csődvédelmi törvényja-
vaslatot. Tavasszal a devizahitelesek
megmentését segítő jogszabályok ismere-
tében nyilván át kell majd fogalmazni a
magáncsőd törvénytervezetét is, de az elv
alapvetően nem változik.

Az adósságrendezést elsősorban az
adósságcsapdában lévő családok vehet-
nék igénybe, akiket a végrehajtás teljes
vagyonvesztésre, jövedelmük szinte tel-
jes elvonására ítélné, és még ezt követően
is maradnának nagy összegű tartozásaik.
Acsaládi csődtörvény főként a bankokkal
szemben eladósodottak számára készült,
de részben a közműcégek felé eladósodot-
takra és egyéb polgári jogi tartozásokra is
kiterjed. Becslésünk szerint több tízezer
családnak segíthet a családok csődvé-
delme, és ahhoz, hogy a KDNPa családok
érdekében végzett négyéves kormányzati
munkát kiteljesítse, folyamatosság kell a
törvényhozásban.2014-benanemzetikor-
mány, a családok kormányának ismételt
felhatalmazása, a kormányzás folytonos-
sága az egész ország, minden magyar csa-
lád igénye kell, hogy legyen.

Az országnak folytonosságra van szüksége
PÁLFFY ISTVÁN
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Az ország elemi érdeke, hogy folytatódjon a 2010-ben elkezdődött folyamat, és a jelenlegi kormányzat tovább tudja végezni munkáját – jelentette ki Har-
rach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője január 6-i sajtótájékoztatóján. A KDNP alelnöke nagyon fontosnak nevezte a szolidaritás ér-
vényesülését. Kifejtette: a KDNP a családok pártja, emlékeztetett rá, hogy a devizahiteleseknél mintegy 350 ezer családot sikerült a hitelcsapdából kihozni.

Az ország elemi érdeke, hogy
a jelenlegi kormány folytassa munkáját

Kinyílik egy eddig bezárt ajtó

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Maga a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága lesz a múlt megismerésének mo-
torja – hangsúlyozta Rétvári Bence.

1990-ben bezárult egy ajtó, hiszen
nem lehetett megismerni a különböző
pártállami, titkosszolgálati alkalma-
zottak neveit, tevékenységüket. Ezt az
ajtót most ez a törvény kinyitotta – fo-
galmazott az államtitkár, aki hozzá-
tette: 2014. január 1-től, a törvény
hatályba lépésétől, nincs egyetlen egy
ügynök, szt-tiszt sem biztonságban,
azaz bármikor, bármelyik áldozatuk
felfedheti nevüket. Ettől az időponttól
minden áldozatnak joga, lehetősége
van, hogy bárkinek a nevét, aki vele
foglalkozott a titkosszolgálatokon
belül, nyilvánosságra hozza, feltegye
akár az internetre is – fejtette ki. Ki-
emelte: ez az egyik legfontosabb in-

formációs kárpótlás, amit az áldoza-
tok kaphattak.

Rétvári Bence szerint nemcsak az
áldozatok, hanem mindenki más is
sokkal szélesebb körű információs
jogokkal bírnak majd, és szélesebb
körű lesz a tudományos kutatók lehe-
tősége is.

Kitért arra is, hogy NEB tagjait két-
harmados többséggel január-február-
ban választja majd meg a parlament.
Tagja csak az lehet, aki 1972. február
14-e után született, felsőfokú társada-
lomtudományi, jogi végzettsége van, és
öt év tapasztalattal bír. Ők nemzetbiz-
tonsági átvilágításon is átesnek majd.

Mint kifejtette: a bizottság az
ügyészséggel folyamatosan együttmű-
ködik majd, és ha olyan iratokat talál,
amelyek bűncselekményre utalnak, és
amelyeket politikai okokból nem ül-
döztek, akkor saját maga továbbíthatja

az iratokat az ügyészségnek. Az ál-
lamtitkár példaként említette a sortűz-
pereket, az 1956 után megtorlásokat,
kivégzések elrendelését. Ezután az
ügyészség, mint általános vádhatóság
képviseli a vádat a bíróságok előtt –
jelezte.

Rétvári Bence hangsúlyozta: lehe-
tőség nyílik arra, hogy nem csupán az
áldozatok önszerveződő csoportjai,
hanem maga az állami testület, a NEB
készítse elő az iratokat, pereket. Je-
lezte azt is: a bizottságnak digitalizá-
lási kötelezettsége is lesz, honlapján
számos iratot kell ilyen formában
megjelenítenie.

Az államtitkár hozzátette: a NEB
azokba az iratokba is betekinthet, ahol
minősítés áll fenn, és még kutatók sem
ismerhetik meg. Javaslatot tehet to-
vábbá a titokgazdának, hogy a minő-
sítéseket oldja fel, és nyomást

gyakorolhat a minősítést elrendelők-
kel szemben, hiszen a honlapján köte-
lessége lesz nyilvánosságra hozni
azokat az eseteket, amikor javasolták
a minősítés feloldását.

Kérdésre elmondta: az áldozatok,
és bizonyos esetekben a családtagjaik
a levéltártól pár hét vagy hónap után
megkaphatják az iratokat. Ezentúl
nem kell kisatírozni, ki volt az, aki az
adatok gyűjtését elrendelte, elvégezte.

Kitért arra is, hogy a különböző
frakciók véleménye nyilvánvalóvá
vált ebben a kérdésben a végszava-
záskor, azaz az, hogy ki van a széle-
sebb nyilvánosság pártján. Csak a
Fidesz és a KDNP képviselői voltak
azok, akik a nagyobb nyilvánosság
mellett tették le a voksukat. Erre sem
az MSZP, sem az LMP, sem a Jobbik
képviselői nem mondtak igent – kö-
zölte Rétvári Bence.

Januártól az áldozatok bármikor felfedhetik a nyilvánosság előtt a róluk jelentéseket író ügynökök nevét – emelte ki december 17-én Rétvári Bence, mi-
után a képviselők elfogadták a Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásáról szóló javaslatot. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára újságí-
rók előtt rámutatott: nem csupán egy testület alakul, hanem nagymértékben módosították az 1990 óta hatályban lévő, a múlt megismerésével összefüggő
titkosítási és egyéb szabályokat.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A KDNP alelnöke hangsúlyozta: át-
állították a váltókat, új pályán van az
ország, és most be kell járatni ezt az új
pályát. Ez lenne a feladata a következő
ciklusnak, ezért a 2014-es választásnak
nagy a tétje az ország szempontjából.

A kereszténydemokrata politikus
kijelentette: személy szerint: ő opti-
mista. „Helyünkön vagyunk, teljesít-
jük a feladatunkat, és az eredmény
már nem a mi aggodalmunktól függ”
– jegyezte meg, hozzáfűzve: hónapok
óta jól alakulnak a makrogazdasági
adatok, a GPD, a foglalkoztatási, és az
inflációs adatok, ami indokolja az op-
timizmust, amivel 2014-re tekintenek.

Harrach Péter az elmúlt éveket ér-
tékelve azt mondta: sikerült eltávo-
lodni a szakadék széléről, és ebben a
bankadó és a multinacionális cégek
megadóztatása jelentette a legnagyobb
segítséget. Az Európai Unióra térve
rámutatott: a kormány és a KDNP is
az alapító atyák értékrendjét vallja, ez
pedig Európával alkalmi konfliktust
eredményezett. Európa ugyanis iden-
titásválsággal küzd és az értékek vál-
ságát éli meg.

A frakcióvezető nagyon fontosnak
nevezte a szolidaritás érvényesülését.

Kifejtette: a KDNP a családok
pártja, emlékeztetett rá, hogy a
devizahiteleseknél mintegy
350 ezer családot sikerült a hi-
telcsapdából kihozni. Ez a fo-
lyamat még nem ért véget, s
igyekeznek a magas rezsikölt-
ségeken is tovább faragni; a
következő feladat a rezsicsök-
kentés bebetonozása.

Átalakították a nagy rend-
szereket is – mondta, hozzá-
téve: általában sikerült egy
rendezett világot teremteni.

A Kúria jogegységi dönté-
sét úgy értékelte: ez arról szól,
hogy jogalkotási eszközökkel
kell megoldást keresni a devi-
zahitelesek ügyében.

Nagy jelentőségűnek ne-
vezte továbbá az eszközkezelő
működését, amely a legnehe-
zebb helyzetűeken segített.

Az Együtt-PM és a Demokratikus
Koalíció választási együttműködésére
vonatkozó kérdésre Harrach Péter úgy
válaszolt: az ellenzék nehéz helyzet-
ben van, hiszen az egységes és jól
működő jobbközép szövetségi rend-
szerrel ellentétben szétdarabolt, és
egyéni ambíciók által fűtött képvise-
lőkből áll. Az együttműködés benne

volt a levegőben, erre számítani lehe-
tett - jegyezte meg, hozzátéve: ha va-
lóban meglenne a baloldali értékrendet
valló elkötelezettség, akkor ez eleve
nem lett volna kérdés. Az az alapvető
kérdés, hogy a baloldal fel tud-e mu-
tatni egy hiteles és az ország gondjaira
figyelő, és nem a saját érvényesülésü-
ket szem előtt tartó politikusi gárdát és
programot - jelentette ki, jelezve: ő

egyiket sem látja, program és valódi
kérdésekre adott válaszok helyett egy
negatív kampányban megnyilvánuló
gyalázkodást lát.

A kormánypártok választási straté-
giája nem változik, az értékek és tel-
jesítmények felmutatása az elsődleges
szempont – közölte, megjegyezve:
ugyanakkor választ kell adni a balol-
dali rágalmakra is.
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Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár a Pest megyei
Solymáron egy új önkormányzati bölcsődét látogatott meg. A kormány foly-
tatja a bölcsődefejlesztéseket, és jövőre 3 ezer új bölcsődei férőhelyet adnak
át – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tájékoztatás sze-
rint a gyermekek napközbeni ellátását és az édesanyák munkába állását se-
gíti az Új Széchenyi Terv közel 10 milliárd forint értékű, a családi napközik
fejlesztését szolgáló programja is.

Több mint százezer nő vette már igénybe azt a kedvezményt, amely életkortól függetlenül nyugdíjba vonulást tesz lehetővé 40 év munka után. A szociális
és családügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában január 13-án hangsúlyozta: a tudomása szerint Európában is egyedül-
álló lehetőség azokat az asszonyokat, édesanyákat segíti, akik akár már 16-17 évesen elkezdtek dolgozni, úgy, hogy a gyermekvállalást is elismeri.

Három ezer új bölcsődei
férőhelyet alakítanak ki jövőre

Európában egyedülálló lehetőséget kínál a kormány

FORRÁS: KDNP.HU, KORMANY.HU

Az Új Széchenyi Terv keretében
190 millió forintos beruházással ki-
alakított intézményben 40-48 gyer-
mek ellátását tudják majd biztosítani.
A tárca emlékeztetett arra, hogy az el-
múlt három évben több mint 3 100
bölcsődei férőhelyet adtak át, majd-
nem annyit, ahányat a jövő évre ter-
veznek. A mostani kormányzati
ciklusban megújult 2 270 férőhely és
a jövő évben további 2
500 felújítása várható. Az
összességében mintegy
28 milliárdos beruházás-
nak köszönhetően több
mint ezer új munkahely is
létesül.

A tájékoztatás szerint a
gyermekek napközbeni el-
látását és az édesanyák
munkába állását segíti az
Új Széchenyi Terv közel 10
milliárd forint értékű, a csa-
ládi napközik fejlesztését szolgáló
programja is. A tárca szerint kiszá-
míthatóbbá válik és jelentősen emel-
kedik a bölcsődék finanszírozása
azáltal, hogy az intézmények január-
tól a beíratott gyermekek után kapják
a finanszírozást, és nem annak alap-
ján, hogy a gyerekek mennyi időt töl-
tenek a bölcsődében. Ez azt jelenti,
hogy 20-30 százalékkal több finan-
szírozáshoz jutnak az intézmények a
jövő évtől.

A minisztérium arra is felhívta a
figyelmet, hogy a szociális területen
mintegy 92 ezer munkatársnak, köz-
tük a bölcsődei dolgozóknak emelke-
dik a bére 5,4 - 11,3 százalékkal a

szociális életpálya modell első lépés-
eként. A dolgozók ágazati bérpótlék-
ban részesülnek így havi bruttó bérük
6 ezer - 17 ezer forinttal emelkedik,
a munkában eltöltött évektől és az is-
kolai végzettségtől függően. A kor-
mány összesen 9,2 milliárd forint
többletforrást biztosít erre a célra –
írták. Közölték, azok a családok, ahol
az egy főre eső jövedelem nagyon
alacsony, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt kapnak.

A kedvezményben részesülő gyer-
mekek ingyenes étkezésére 30 száza-
lékkal többet – az eddigi 68 ezer
helyett 102 ezer forintot – fordít a
kormány évente gyermekenként. Az
idén januári emelésnek köszönhetően
csaknem 6 ezer kisgyermek bölcső-
dei ellátása javult – fűzték hozzá. A
tárca közölte azt is, hogy a solymári
bölcsődelátogatáson részt vett Acsa-
iné Végvári Katalin, a Magyar Böl-
csődék Egyesületének elnöke, aki az
egyesület nevében üdvözölte a kor-
mány bölcsődefejlesztési programját
és a hétvégén bejelentett szociális
életpályamodell bevezetését, amely-
nek első lépése az ágazati bérpótlék.

Hoffmann Rózsa szerint az új tankönyvellátó rendszerben akár nőhet is a
tankönyvek száma egy-egy évfolyam és tantárgy esetében, emellett a peda-
gógusok továbbra is szabadon megválaszthatják segédeszközeiket. Az ál-
lamtitkár azzal a parlamentben elfogadott törvénnyel kapcsolatban tartott
december 17-én sajtótájékoztatót, amelynek alapján az iskolák fő szabály
szerint évfolyamonként és tantárgyanként a tankönyvjegyzékben szereplő
két tankönyvből választhatnak.

Akár nőhet is a tankönyvek száma

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hoffmann Rózsa úgy fogalmazott: a
két tankönyv nem kettőt je-
lent, hanem sokkal többet,
hiszen a törvény tantár-

gyanként, modulonként, is-
kolatípusonként, illetve
jóváhagyott iskolai keret-
tanterveiként korlátozta
kettőre a tankönyvek szá-
mát. Így lehet, hogy például
magyar irodalomban nyol-
cadik osztályban összessé-
gében nem a jelenlegi
ötféle, hanem akár tízféle tankönyv lesz
– tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy a korlátozott
tankönyvszám nem lesz elegendő a dif-
ferenciált tanítás biztosításához, kö-
zölte: bár egy osztályban 25-30
különböző gyerek volt, a pedagógusok
osztályonként eddig is csak egy tan-
könyvet használtak. A tankönyvek,
ahogy eddig, a mindenki által elsajátí-
tandó műveltségi anyag törzsét fogják
tartalmazni, ezenfelül pedig a tanárok-
nak továbbra is meglesz a szabadságuk,
hogy bármilyen segédeszközt alkal-
mazzanak, vagy ajánljanak a diákoknak
– fűzte hozzá.

Az államtitkár felidézte: a korábbi,
1991-től kialakult rendszerben nem volt
egységes központi tantervi szabályozás,
ezért a tankönyvek voltaképpen átvették
a tartalmi szabályozás szerepét. Az új
köznevelési rendszerben azonban már
semmi sem indokolja, hogy a kötelezően
választandó kerettantervekhez egyenként
igen nagy tankönyvválaszték tartozzon.

Hoffmann Rózsa hangsúlyozta: a
tankönyvellátást állami kézbe vevő tör-
vénnyel a szülőknek és a családoknak
kívántak kedvezni, hiszen véleménye
szerint a kisebb választék a tankönyvek

olcsóbbá válását eredményezi. „A tör-
vény által biztosított kísérleti tankönyv-
fejlesztés pedig lehetőséget teremt arra

is, hogy elmozduljunk a digitális tan-
könyvek irányába” - tette hozzá.

Kiemelte: az új tankönyvellátást fel-
menő rendszerben vezetik be, ami azt
jelenti, hogy a 3., 4., 7., 8. és a 11., 12.
évfolyamokon a jövő évben a tan-
könyv-előállítás és -ellátás rendszere
semmiben sem változik.

Az államtitkár arra a kérdésre, hogy
az új szabályozás hogyan érinti a nyom-
dákat és a kiadókat, azt felelte: „a piac
kicsit szűkülni fog, de mindenki meg-
találja a helyét”. Az állami tankönyve-
ket közbeszerzés alapján fogják
előállítani, és – mint mondta – azok a
nyomdák, amelyek eddig részt vettek az
előállításban, vélhetően ezután is részt
fognak venni. A kiadókkal a jövőben
egyenként tárgyalnak, és véleménye
szerint sok olyan tankönyv lesz forga-
lomban, amelyet a tankönyvkiadók fej-
lesztettek ki. Ha jogos a kárigényük,
akkor kártalanítani fogják a kiadókat –
tette hozzá.

Az új tankönyvellátó rendszernek
egyebek mellett az előállítást, jóvá-
hagyást, illetve a tankönyvtanács
összetételét illető részletszabályokat
hamarosan rendeletben fogják sza-
bályozni.

Aprogramban résztvevőknek ugyanis
gyermekenként két évet írnak jóvá. A
tárca eredetileg úgy számolt, hogy 3-4 év
alatt 50-60 ezer asszony él majd a lehető-
séggel, ehhez képest tavaly év végén már
a 102 ezret is meghaladta a szám – hang-
súlyozta Soltész Miklós.

Soltész Miklós úgy tapasztalja a
Nők40-program egyrészt óriási segítség
az érintetteknek, másrészt azt is üzeni a

társadalomnak: az anyai szerep, munka
is fontos.Az államtitkár úgy látja, a ma-
gyar döntéshozatal felismerte azt az Eu-
rópában végbe menő változást, amely a
megemelt családi támogatásokkal, az
extra gyed bevezetésével egyrészt tá-
mogatja az anyai szerepet, másrészt a
családi adókedvezményekkel segíti a
boldogulást a munkahelyen is.

Az államtitkár azt mondta, a ta-
pasztalatok alapján nem hisz abban,

hogy az ellenzék kormányra kerülve
nem eltörölné, hanem kiegészíteni a
gyed extrát azzal, hogy ne lehessen el-
bocsátani az anyukákat a munkahely-
ről a gyerek 3 éves koráig.
Emlékeztetett arra, a mostani ellenzék
kormányon egy sor családellenes lé-
pést tett: háromról két évre rövidítette
a gyes idejét, szűkítette a családi adó-
kedvezményt, és szétverte az otthon-
teremtési támogatást is, ami azután

százezreket kényszerített a devizahitel
csapdájába.

A nyugdíjrendszerről szólva Sol-
tész hangsúlyozta: a kormány nagyon
sokat tett a struktúra stabilitása, hosz-
szú távú fenntarthatósága és nem
utolsó sorban kifizethetősége érdeké-
ben is, így nyugodtan kijelenthető: ha
az európai gazdasági helyzet is meg-
engedi, a rendszer 20-30 év múlva is
rendben működik majd.

FORRÁS: KDNP.HU, HIRADO.HU
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A Wekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását és megerősödését, a gazdaság bővülése révén a magyarországi magyarságot, valamint gazda-
sági növekedést visz az egész Kárpát-medencébe – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke január 16-án, Székesfehérváron, a III.
Kárpát-medencei Gazdasági Fórum előtt újságíróknak nyilatkozva.

A Wekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását

Kérdésre válaszolva közölte: a ma-
gyarság megmaradása szempontjából
kulcsfontosságú, hogy ne csak a kul-
turális és a közjogi kötelék erősödjön
Magyarország és a külhoni magyarság
között, hanem gyakorlatban is segítsé-
get nyújtson az anyaország, például a
gazdasági élet területén. Úgy vélte,
hogy a Wekerle-terv, mint gazdaság-
fejlesztési program, növekvő életlehe-
tőséget biztosít minden ember
számára a Kárpát-medencében.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy
Magyarország az élet minden terüle-
tén támogatja a külhoni magyarsá-
got: támogatást kapnak a határ menti
együttműködésekben és gazdaságfej-
lesztésben is. Utóbbira példaként
említette az agráriumot, ahol mező-
gazdasági gépek beszerzésének tá-
mogatására van mód.

A miniszterelnök-helyettes szerint
az Osztrák-Magyar Monarchia egy-
kori területének természetes egység-
ként kezelése olyan gazdasági
bővülést hozhat, amely növekvő élet-
minőséget és lehetőségeket jelent a
határon túli és az anyaországi ma-
gyarság számára.

Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke kö-

szöntőjében kiemelte: munkával és
gazdasági integrációval kell megte-
remteni a megmaradás alapjait a Kár-
pát-medencében. Úgy fogalmazott,
hogy „a legjobb nemzetiségi politika
egy hatékony, eredményes integrációs
gazdaságpolitika lehet”.

Galambos Dénes, a megyei kor-
mányhivatal kormánymegbízottja
büszkeségüknek nevezte, hogy 2011-
ben Fejérből, Mórról indult el az a kez-
deményezés, amely a kormány által
elfogadott Wekerle-tervben bontako-
zott ki. A terv fő céljának a magyar kis-
és középvállalkozások megerősítését,
a munkahelyteremtést és az exportké-
pesség növelését nevezte.

Törő Gábor, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy
a Kárpát-medencei gazdaságfejlesz-
tési program névadója, Wekerle Sán-

dor munkássága megteremtette
az erős magyar forint alapjait,
és gazdasági növekedést ho-
zott. A jelenlegi kormány is „a
szakadék széléről rántotta visz-
sza” a magyar gazdaságot,
amely Magyarországon kívül
is példa lehet – mondta.

Dunai Péter, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara fő-
titkára közölte, hogy
szervezetük többféleképpen
igyekszik elősegíteni a hazai

vállalkozások külhoni sikereit. Segítik
a vállalkozások külpiacra jutását, a
Kárpát-medencei országokban területi
kamarákat és vegyes kamarai rend-
szert működtetnek, és két éve műkö-
dik a Kárpát Régió Üzleti Hálózat,
amelyet a Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatallal (HITA) közösen hoztak létre.

A fórum keretében Semjén Zsolt
átadta a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által alapított Wekerle-
díjat Jüllich Ádámnak, a 16 céget tö-
mörítő, 400 embert foglalkoztató
Jüllich Glas Holding Zrt. elnökének.
A díjazott elmondta, hogy a harminc
éve alapított vállalkozás tíz év után lé-
pett a „Monarchia virtuális határain
belüli” piacokra. Exportjuk 1998 körül
az árbevétel 20 százalékát adta, mos-
tanra mindez 53 százalékra bővült.

Kovács Árpád, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság elnöke előadásában
kifejtette, hogy hazánk a válságot kö-
vetően, hosszú idő után olyan pozí-
cióba került, amely gazdasági ered-
ményeket hozhat. Úgy vélte: 2014
lehet az első olyan év, amikor az új
gazdasági szerkezet hatásaként meg-
jelennek azok az adottságok, amelyek
„a termőre fordulást hozzák”.

Az ország gazdasági növekedési
potenciáljával kapcsolatban kifejtette,
hogy hazánk együtt mozog a szom-
szédos országokkal, és „nem igaz a
leszakadási effektus a tények ismere-
tében”. Szerinte a befektetések és a hi-
telezési aktivitás alapján változtatni
kell a magyarországi versenyképes-
ségi feltételrendszeren, mert ennek hi-
ányában Magyarország potenciális
növekedése 2-3 százalék maradhat,
míg a környező országoké 3-4 száza-
lék lehet.

Kovács Árpád hangsúlyozta, hogy
2012-höz képest 2014-ben az üzleti
bizalom mérsékelt javulása várható,
miközben mintegy 100 milliárd fo-
rinttal csökken a finanszírozási költ-
ség, az államadósság pedig szerény
mértékben csökken. A jelentősen ja-
vuló növekedési kilátások mellett sta-
bil forint és lassú javulás várható a
tőkekivonás területén – tette hozzá.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A magyar államigazgatás felülmúlta önmagát az egyszerűsített honosítási el-
járás ügyében – jelentette ki január 1-jén Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes az Echo Tv Napi aktuális című műsorának adott újévi interjújában.

2014 a nemzet közjogi
egyesítésének a kiteljesedése lesz

A nemzetpolitikáért felelős kor-
mányfő-helyettes emlékeztetett: amikoraz
egész honosítás elkezdődött, akkor az ösz-
szes szakértő azt mondta, hogy államigaz-
gatásilag 200 ezernél többet lehetetlen
lebonyolítani, de megígértem a miniszter-
elnök úrnak az 500 ezer új magyar állam-
polgárt. Semjén Zsolt hozzátette: jelenleg
mintegy 550 ezer állampolgársági kére-
lemnél tartunk, és az 500. ezredik állam-
polgársági eskütétel is megtörtént.

A KDNP elnöke felhívta rá a figyel-
met, hogy az állampolgársági kérelmek
száma nem csökkent sem a Kárpát-me-
dencében, sem pedig a diaszpórában.
„Azért állítjuk, hogy 2014 a nemzet köz-
jogi egyesítésének a kiteljesedése lesz,
mert a szavazati jogból kifolyólag a
2014-es parlamentben már minden ma-
gyarnak a politikai akarata meg fog tes-
tesülni, függetlenül attól, hogy a világnak
mely szegletében lakik” – tette hozzá a
miniszterelnök-helyettes.

Az ahhoz kapcsolódó kritikákra rea-
gálva, miszerint szavazati jogával bele-
szólhat-e egy határon túl élő magyar az
anyaország politikájába, Semjén Zsolt
kijelentette: amikor baloldalon az úgy-
nevezett kritikát megfogalmazzák, akkor
ennek a felvetése is vagy valamilyen na-
gyon súlyos tájékozatlanságot, vagy
pedig a nemzetárulás határát súroló poli-
tikai tisztátalanságot mutat. Leszögezte:
miután ők magyarok, ebből kifolyólag
megilleti őket az, hogy közjogi értelem-
ben is a magyar nemzet részei legyenek.
„Akik felett áthúzták a határokat, azok
sok esetben jobban megérdemlik a ma-
gyar állampolgárságot és a magyar sza-
vazati jogot, mint azok a kritikusok itt
Magyarországon, akik el akarják ezt
tőlük vitatni” – jelentette ki a KDNP el-
nöke, aki hozzáfűzte: a legfontosabb kér-
désekben teljes parlamenti és politikai
konszenzus van, aki ebből kilóg, azt tu-
lajdonképpen a politikai őrült kategóriá-
jába tartozik, és nincs egyébként
jelentősége.

A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint arányosabb, olcsóbb
és átláthatóbb rendszer jön létre az országgyűlési képviselők számának fe-
lére csökkentésével és az összeférhetetlenségi szabályok változásával. Rét-
vári Bence úgy értékelte: a változtatásoknak köszönhetően magasabb szín-
vonalú munka várható és a kevesebb képviselő, a kisebb összegű
költségtérítés az állampolgárok számára is kisebb költségeket jelent majd.

Arányosabb, olcsóbb
és átláthatóbb lesz a rendszer

Rétvári Bence felidézte: az alaptör-
vény rögzíti, hogy az új magyar parla-
ment képviselőinek a száma nem lehet
több 200-nál.Az idei választáson így 199
képviselőt juttathatnak be a parlamentbe
a szavazópolgárok.

Az előkészítő munkálatok megkez-
dődtek, az alsóházi termet már lezárták,
zajlanak az átalakítások és a parlament ja-
nuár végén, február elején a felsőházi te-
remben kezdi meg a munkát.

Hozzátette: az uniós átlagot nézve a je-
lenlegi létszám nagyobb, mint az uniós
tagállamok jelentős részénél a lakosság
arányáhozviszonyítva. Rétvári Bencesze-
rint bár nagy konszenzus övezte a kisebb
parlament létrehozását, a döntés a végül
mégsem született meg: a szocialisták és a
liberálisok részéről „népszerű ígéret volt”
csak, de nem gondolták komolyan.

Rétvári Bence emlékeztetett: nagy-
mértékben szigorították a szabályokat,
nem lehet képviselő az, aki polgármesteri
tisztséget, önkormányzati tisztséget tölt be.

A politikai álláshalmozás, azaz, hogy
valaki országgyűlési, önkormányzati kép-
viselőként és polgármesterként is vett fel
fizetést, megszűnik. Rámutatott, így job-
ban tudnak majd koncentrálni a képvise-
lők a parlamenti munkára, professzionális
képviselők lesznek, s a különböző ágazati,
területi érdekek, egyes szakmai csoportok
részérdekei kevésbé fogják befolyásolni a
parlamenti döntéshozatalt. Ezáltal a kép-
viselői fizetések mintegy fele spórolható
meg, és a költségtérítés rendszerét is átala-
kították, itt iskisebb leszaköltés–mondta.

Az államtitkár kiemelte az idei év
változásai közül, hogy sem megyei kor-
mánymegbízottak, sem járási kormány-
hivatalok vezetői nem lehetnek
országgyűlési képviselők.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, ECHO.HU
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Ferenc pápa békét kért az emberek
által elfelejtett Közép-Afrikai Köztár-
saságban, ahol erőszak és nyomorú-
ság pusztít, ahol sokan otthon, víz és
élelem nélkül vannak. Megbékélést és
fegyverletételt sürgetett Dél-Szudán-
ban és Nigériában. Áldást kért a
Szentföldre, valamint az izraeliek és
palesztinok közötti béketárgyalások
eredményes lezárását sürgette. A gya-
kori merényletektől sebzett „zeretett”
Irak gyógyulását szorgalmazta.

Védelmet kért az Úrtól azoknak,
akiket hitükért üldöznek. Reményt és
vigaszt a menekülteknek elsősorban
az Afrika Szarva területén és a Kon-
gói Demokratikus Köztársaság keleti
részén. Méltó életet, befogadást és se-
gítséget sürgetett a migránsoknak.
Soha többé ne ismétlődjön meg olyan
tragédia, mint amilyen az idén Lam-
pedusánál történt! – utalt az október
3-i hajószerencsétlenségre a katolikus
egyházfő.

A pápa az emberkereskedőkhöz is
szólt. Kijelentette, hogy emberisé-
gellenes bűncselekményt követnek
el. Arra kérte az Urat, fordítsa tekin-
tetét arra a sok gyerekre, akit elra-

bolnak, megsebesítenek, megölnek a
fegyveres konfliktusokban vagy
gyermekkoruktól megfosztva gyer-
mek-katonákká válnak.

Törődést kért az emberi kapzsi-
ságtól gyakran kizsákmányolt boly-
gónknak, segítséget a természeti
katasztrófák sújtotta népeknek kö-
zöttük a tájfun sújtotta Fülöp-szige-
tieknek.

Olasz nyelvű beszéde végén Fe-
renc pápa – II. János Pál egykori jel-
mondatához kapcsolódva – azt
mondta, nem szabad félni a szeretettől
és a gyengédségtől.

Békés karácsonyt kívánt mind-
azoknak, akik a Szent Péter téren és a
világ minden részén a médián keresz-
tül hallgatták szavait. Békét és örömöt
kért a fiataloknak és családoknak, sze-
gényeknek és kiközösítetteknek, bete-
geknek és szenvedőknek, és azoknak
is, akik őket segítik.

Beszéde végén az egyházfő latinul
Urbi et Orbi (Róma városára és a
földkerekségre) áldását adta.

Federico Lombardi szentszéki
szóvivő az újságírókat arról tájékoz-
tatta, hogy 70 ezren hallgatták Fe-
renc pápa első karácsonyi beszédét a
Szent Péter téren.

– Folytatás az 1. oldalról –

Törődést és békét sürgetett a világban
a Szentatya karácsonyi üzenetében

FORRÁS: KDNP.HU

A miskolci KDNP kezdeményezésére és javaslatára teret neveztek el Mis-
kolc-Diósgyőrben II. János Pál pápáról. Molnár Péter, a KDNP miskolci
elnök-frakcióvezetője – aki a tér elnevezést tartalmazó önkormányzati
anyag előterjesztője volt – január 5-én örömét és köszönetét fejezte ki, hogy
ilyen hamar befejeződött a beruházás első üteme. A tervek szerint később
névadója tiszteletére egy egész alakos szobor is helyet kapna a téren, a
Szinva déli oldalán.

Teret neveztek el II. János Pál
pápáról Miskolcon

December közepén vonultak fel a
munkagépek a diósgyőri
városközpontban, akkor
kezdődött meg a kisszilva-
magként is ismert terület
köztérré alakítása. A beru-
házás első üteme december
végére fejeződött be. A ter-
vek szerint később név-
adója tiszteletére a téren
egy egész alakos szobor is
helyet kapna a Szinva déli
oldalán a templomkertből
leválasztott 8 méter széles
sétányon.

Molnár Péter, a KDNP miskolci
elnök-frakcióvezetője – aki a tér elne-
vezést tartalmazó önkormányzati
anyag előterjesztője volt – örömét és
köszönetét fejezte ki, hogy ilyen hamar
befejeződött a beruházás első üteme.

Hiszen miután a közgyűlés keresz-
ténydemokrata és fideszes képviselői
megszavazták a tér elnevezését, szinte

azonnal munkához is láttak és két hét
alatt befejeződött a térrendezés.

„Reméljük lesz majd forrás arra,
hogy elkészülhessen a Szentatya
szobra és elnyerhesse végső formáját a
tér, s így egy méltó főtér alakul ki Di-
ósgyőrben” – tette hozzá Molnár Péter.

FORRÁS: KDNP.HU

Hölvényi György hangsúlyozta: az
állam az egyenlő finanszírozás elve alap-
ján segíti az egyházak társadalmi sze-
repvállalását, az igényeket pedig
„csatornázni tudják”.Afeladatvállalások
teljesítéséhez néha hiányoznak az egy-
házaknál a feltételek, de sok területen az
egyházak „felvették a tempót” – állapí-
totta meg. A kötelezően válaszható hit-
és erkölcstan két évfolyamon történő be-
vezetésekor „minden nehézség mellett”
a diákok valamivel több mint a fele vá-
lasztotta a hittant – jegyezte meg az ál-
lamtitkár, aki szólt arról is, hogy 2010 óta
az egyházi fenntartók szerepvállalása a
gyermekvédelmi szakellátás területén di-
namikusan nőtt, különösen a nevelőszü-
lői ellátás területén. A gyermekvédelmi
szakellátásban a jelenlegi egyházi fenn-
tartású 6326 férőhely a 2010-es 1681 fé-
rőhely négyszerese, az egyházak által
fenntartott 5549 nevelőszülői férőhely
pedig a 2010-es 1199 férőhelynek több
mint a négy és félszerese.

Emlékeztetett arra is, hogy a karitatív
munkában összefogtak az egyházi szer-

vezetek az idei nagy dunai árvízkor is a
bajba jutottak megsegítésében.

Az államtitkár kiemelte: az oktatási,
szociális tevékenységük megemlítésekor
sem szabad elfelejteni, hogy az egyhá-
zak legfőbb jellemzője, hogy „hitből fa-
kadó közösségeket” alkotnak, emellett
pedig „az egyházak tagjai szerves részei
a magyar társadalomnak”. Felmérésekre
hivatkozva közölte: az egyházak messze
a legnagyobb közösségalkotók a mai
magyar társadalomban annak ellenére,
hogy általában véve a közösségi kohézió
csökkent az utóbbi időkben.

Ábrahám Béla, a szalézi rend ma-
gyarországi tartományfőnöke elmondta:
„szabad légkörben” igyekeznek a fiata-
lokkal foglalkozni, hogy értelmet, tartal-
mat adjanak az életüknek, és megfelelő
biztonságérzetük legyen a mindennapi
életben. Beszámolt arról, hogy több hely-
színen reggeliztető programot szerveztek,
ahonnan tízórai csomagot is vihetnek a
gyerekek, hogy ne éhesen menjenek az
iskolába. Erre ráépült egy korrepetáló
program, valamint önkénteseik segítsé-
gével nyári táborokat is szerveznek pá-
lyázatokra és felajánlásokra alapozva.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI,
FIRTL.SOPRON.HU

A kormány 700 millió forintot juttat Sopronnak, miután adósságát már át-
vállalta – jelentette be december 19-én sajtótájékoztatóján Firtl Mátyás, a
térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője. Kiemelte: a kor-
mány összességében mintegy 12 milliárd forinttal konszolidálta Sopront,
és a mostani döntéssel már a város jövőjére gondolt. Sopron könnyebb
pénzügyi helyzetben kezdheti meg a jövő évet. Ez csak úgy sikerülhetett,
hogy mind a kormány, és mind a polgárok jobban teljesítenek.

Díszpolgárrá avatták Szokolyán Harrach Pétert

700 millió forintot kapott Sopron

Jelentősen nőtt, meghatározó lett az egyházak társadalmi szerepvállalása, és
erre egyre nagyobb igény mutatkozik – mondta Hölvényi György egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár december 22-én
sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy több mint 220 ezer diák tanul az egyházi köz-
nevelésben, az összes tanuló 11-12 százaléka, az igény azonban ennél nagyobb.
Elmondta, felmérések alapján a szülők igénylik az egyházi iskolákban való ok-
tatást gyermekeik számára, és ez nem feltétlenül függ össze a vallásossággal.

Meghatározó lett az egyházak szerepvállalása

Firtl Mátyás a sajtótájékoztatón el-
mondta: a kormány tavaly 12 milliárd

forinttal konszolidálta Sopron városát,
most pedig a következő év indulásához
nyújt újabb segítséget azzal a 700 mil-

lió forinttal, amelyet szabad felhaszná-
lásra biztosít. Az országgyűlési képvi-
selő hozzátette: ebből is látszik, hogy
nemcsak mondják, hanem valóban job-
ban teljesít a kormány, aminek eredmé-
nye többek között ez a 700 millió
forintos támogatás is.

Fodor Tamás polgármester köszöne-
tet mondott az újabb támogatásért a kor-
mánynak, hiszen a tavalyi év után most
újra segíti a soproniakat. Kiemelte: az
összeget további közcélok (utak, járdák,
világítás) megvalósítására és fejlesztésre
fogja fordítani a város.

A kormányzati támogatást Sopron a
jövő év végéig használhatja fel szabadon.

Díszpolgárrá avatták Szokolyán a falu
hagyományos karácsonyi ünnepségének
keretében Harrach Péter frakcióvezetőt, a
körzet országgyűlési képviselőjét. A politi-
kus megtisztelőnek nevezte az elismerést.
Köszöntőjében kiemelte, azon igyekszik,
hogy körzete 32 településének érdekét si-
keresen képviselje az Országgyűlésben.
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Istentelen és embertelen hatalom nem kerülhet az ország élére
– Folytatás az 1. oldalról –

Az összegyűjtöttekkel csupán annyit közöl-
tek: rövid időre útjavításra viszik őket, miköz-
ben azt sem engedték meg nekik, hogy
rendesen felöltözzenek. A később élve hazaté-
rők nem beszélhettek a velük történtekről, ezért
is fontos most, közel 70 év múltán a közös meg-
emlékezés.

Az igazságtalanságot nem gyógyíthatja meg
az idő, de emlékezni muszáj – hangsúlyozta a
polgármester.

A kegyeleti program a Kismaros egykori
gyűjtőhelyén lévő emléktábla megkoszorúzásá-
val zárult.

A málenkij robot a második világháború utáni
szovjetunióbeli kényszermunka elnevezése. Ro-
meltakarításra való hivatkozással fegyveres
szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek és vit-
tek el magyar civileket, elsősorban német nevű,
17 és 45 év közötti férfiakat, valamint 18-30 éves
nőket. Összesen több mint 130 ezer embert hur-
coltak el kemény fizikai munkára, szovjet ipar-
vidékekre, legalább egyharmaduk odaveszett.

Háromszoros évforduló a 2014-es esztendő, ha Slachta Margitról van szó: kereken 130 éve született Kassán, és pontosan 40 éve Vízkereszt ünnepén hunyt
el az amerikai Buffalo-ban. A harmadik dátum pedig centenárium: 100 évvel ezelőtt kezdte lerakni szociális iskolájának alapjait. Szerzetes és szociális mun-
kás, lapszerkesztő és egyben feminista politikus volt, az első magyar női országgyűlési képviselő.

Keresztényszociális feminizmus

A 21. századi önközpontú ember
egyre nehezebben érti Slachta Margit
életét. Különös a mai önző, individua-
lista korból nézve szinte megfejthetet-
len az, akinek nincs magánélete, aki
semmit sem tesz csak önmagáért.
Slachta Margit a közélet katolikus
szerzetese volt, aki számára a legfon-
tosabb érték a hit és a család, mindent
fel is áldozott ezekért. Ebben az öncélú
világban egyre kevesebben fogják fel
munkásságának lényegét. Azt a 90
évet, amelyet kivétel nélkül mások
boldogságáért és boldogulásáért dol-
gozott végig. Tanulókért és diákokért,
az elesettekért, a keresztényekért és
zsidókért, demokratákért és legitimis-
tákért, olvasókért és munkásokért, de
elsősorban is a nőkért. A nőkért, akik-
nek első képviselője lehetett a magyar
nemzetgyűlésben. De értetetlen a mai
emberek nagy részének a magánfoga-
dalom is, amely az önként vállalt szer-
zetesi közösségben tartotta. Pedig az
ilyen elköteleződés nem más, mint a
közérdek szolgálatának egy életen ke-
resztül tartó missziója.

Már apja emigrálásakor sem csatla-
kozott, az egyéni menekülés helyett itt-
hon maradt. Rövid ideig tanított a
győri polgári leányiskolában, majd a

II. kerületi tanítónőképzőben, de ké-
sőbb szinte csak a szociális munkának
élt. Az elsők között lépett be a Szociá-
lis Missziótársulatba. Szociális iskolát
nyitott, A Keresztény Nő című katoli-
kus egyesületi lapot szerkesztette, ami
alcíme szerint a keresztény feminiz-
mus lapja volt. Hamar ráébredt arra,
hogy akié a sajtó, azé a társadalom.
Belépett a Keresztényszocialista
Pártba, az általa szervezett Keresztény
Női Tábor élén állt. 1920-ban a fővá-
ros I. kerületében nemzetgyűlési kép-
viselővé választották. A választási

kampányt férfi
párttársaival is
meg kellett vívnia,
ugyanis egy volt
miniszter indult
vele szemben, aki
nem válogatott az
eszközökben, a
Slachta-plakáto-
kat sorra leté-
pette…

A női választó-
jog megadása fel-
tétlenül az ő
érdeme, de szá-
mos parlamenti si-
kerre lehetett
büszke. A bukmé-
keradó például a
fogadóirodák nye-

reségéből forgatott vissza a szegé-
nyeknek. Mandátuma lejárta után
inkább nőmozgalmával foglalkozott:
megnyitotta a Katolikus Női Szociális
képző nevű szociális munkás-oktató
intézetet. A hitleri fasizmus uralma
alatt világnézeti kurzusokat szervezett,
hogy a keresztény értékrend közvetíté-
sével ellensúlyozza a náci propagan-
dát. Minden cselekedetében a
keresztény erkölcs vezette. Addig küz-
dött, míg az egyházfő audiencián fo-
gadta. Elutazott Rómába, hogy

részletesen beszámoljon a szlovák zsi-
dók deportálásáról és személyesen sür-
gesse XII. Pius pápát a Hitler és Tiso
elleni cselekvésre. Mentette a szlová-
kiai zsidókat, bújtatta az üldözötteket,
köztük Heltai Jenőt és Radnóti Miklós
feleségét.

Mozgalmát a nyilasok 1944-ben
betiltották, de a háborút követően a
Demokrata Néppárttal kötött választási
szövetség révén ismét nemzetgyűlési
képviselő lett. Nőmozgalma eltörölhe-
tetlen volt, és az 1947-es kékcédulás
választásokon a csalások ellenére is
négy mandátumot nyertek. Utolsó fel-
szólalásával az egyházi iskolák álla-
mosítása ellen lépett fel, de akkoriban
már a ki volt téve a kommunisták fe-
nyegetésének és ezért a húgával együtt
Ausztriába szökött, majd Amerikába
távozott. Nemes Borbála álnéven leve-
lezett az itthon maradottakkal, illetve a
Szabad Európa Rádióban szerepelt. Az
emigrációban is aktív maradt, próbált
segíteni az 56-os menekülteknek.

Slachta Margit végül megkapta a
Világ Igaza kitüntetést, de több az
annál, hogy egy igaz világot akart és
ezért mindent megtett. Egy életet adott
érte. Ez az élet emlékeztessen bennün-
ket, ha nehezen értenénk, mi a közös-
ség érdeke, ha kétségünk volna, mi
szolgálja az emberek javát.

PÁLFFY ISTVÁN


