Család- és nemzetközpontú gondolkodás
Interjú dr. Simicskó István országgyűlési képviselővel

Family- and Nation-Oriented Thinking
Interview with Member of Parliament Dr István Simicskó
rendelkezzenek. Tisztában kell lenni a nemzeti identitás lényegével és azzal, hogy az milyen helyet foglal el a világban, ismerni kell a
társadalommal és a kultúrával kapcsolatos
alapvető összefüggéseket. Hit nélkül az életünk nem lehet teljes. Közösségépítés, kitartás, kötődés, nevelés. Célunk, hogy a felnövekvő generációk Magyarországnak magabiztos, szellemileg és fizikailag felkészült, tájékozott és hazaszerető állampolgárai legyenek,
akik ismerik az alapvető jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá tiszteletben tartják másokéit.

PP A napokban választották meg a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
frakcióvezetőjének. Aktív és értékalapú
munkát tűzött ki célul. Mit tart a legfontosabb lépéseknek?
– A KDNP kiáll a család, a gazdaság és a
természetvédelem mellett, és ez a jövőben sem
változik. A fókuszált területeinket bővítjük,
hiszen a világ is gyorsan változik és nekünk
is gyorsan kell reagálnunk ezekre, a keresztény értékek megóvása mentén. Közösséget
kell építenünk. Fontos területeink a sport, az
egészség védelme, a közösségépítés, a természetvédelem, a hazai termékek védelme, a
gazdaságvédelem. A tisztelet és hitelesség
nagyon fontos értékek, amelyeket mindenkinek gyakorolnia kell a mindennapjai során,
de egy politikusnál ez még inkább igaz. A
közösség csak tisztelettel, hitelességgel fejlődhet, ezért ehhez mindennek biztosítottnak
kell lenni, minden területen. Legyen az sport,
kultúra, gazdaság vagy egészség. Minden
magyar ember szívében legyen szeretet és
büszkeség a kincseink, értékeink iránt. Ehhez
az első lépés, hogy ismerni kell ezeket az értékeket. Kiemelten fontos feladat annak támogatása, hogy a fiatalok a saját érdeklődési
körüknek és tehetségüknek megfelelően a
lehető legmagasabb szintű, modern tudással
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PP Ezt megelőzően a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztosi megbízatást látott el. Melyeket
tekinti az elmúlt két év során elért legnagyobb eredményeknek?
– A jogszabályban meghatározott feladatok alapvetően két részre voltak oszthatók: az
egyik része a komplex stratégia megalkotásához, majd azt követően annak végrehajtásához szükséges cselekvési tervek kidolgozásához, koordinációjához és felügyeletéhez köthető, a másik része az egyes feladatokhoz
kapcsolt beruházások (kiemelten a lövészetet
is kiszolgáló Honvédelmi Sportközpontok)
előkészítését és megvalósításuk irányítását
jelenti. Jó úton haladunk, mert család- és
nemzetközpontú gondolkodásunkkal megteremthetjük azt a kulturális teret, ami a
nemzetközösség minden tagjára hat és motiválja a tenni akaró optimista út felé. Mindannyian aktív szereplői lehetünk annak a
küldetésnek, amelyben alapvető az ember, a
család, az ország és a nyelv értékeinek tudatosítása.
A fő feladatom volt, hogy vizsgáljam felül
a hazafias és honvédelmi nevelés területét és
javaslatokat dolgozzak ki, amellyel javíthatunk az eddigi hiányosságokon. Ez a fontos
téma jelen van az oktatásban, a kultúrában,
a honvédelemben és számos más területen.
Több tárcaközi egyeztetés is történt, amelyeknek köszönhetően a felülvizsgálat megtörtént
és a tárcaközi szakértőkkel együttműködésben és egyetértésben megszületett egy több

PP You have recently been elected faction
leader of the Christian Democratic People’s Party (KDNP). You have set Yourself
the goal of active and value-based work.
What do You consider the most important
steps?
– KDNP is in favour of family, economy and
nature conservation, and this will not change in
the future. We are expanding our focus areas as
the world is changing rapidly, to which we also
need to respond quickly, however, we preserve
Christian values too. We need to build community. The most important areas for us are
sports, health protection, community building,
nature conservation, the protection of domestic
products and the economy. Respect and credibility are very important values that everyone
should pursue in their daily lives, but this holds
even more true for a politician. Communities
can only develop if they have respect and credibility, so everything must be ensured to achieve
this, in all areas. Be it sports, culture, economy
or health. Every Hungarian person should love
and be proud of our treasures and values. For
this, we have to be aware of these values. It is a
key task to support young people in gaining the
highest possible level of up-to-date knowledge
according their fields of interests and talents. We
also need to be aware of the essence of national
identity and what place it occupies in the world,
we have to be familiar with the basic connections between society and culture. Our lives
cannot be complete without faith. Community
building, perseverance, attachment, education.
Our aim is to create a society for future generations which consists of confident, mentally and
physically prepared, informed and patriotic
Hungarian citizens who know their fundamental rights and obligations, and respect those of
others.
PP Prior to this, You served as a government commissioner responsible for patriotic and defence education and related
investments. What do You consider the
greatest achievements of the last two
years?
– The tasks defined in the legislation basically consisted of two parts: one was related to

mint 200 oldalas dokumentum. Tavaly november végén tartottunk egy konferenciát is
a hazafias és honvédelmi nevelésről az Országház felsőházi üléstermében. A rendezvényen telt ház volt, a 450 fő részvételével megtartott rendezvény fővédnökei dr. Kövér
László házelnök és dr. Gulyás Gergely miniszter urak voltak. A konferencia vendégköre tankerületi vezetőkből, általános és középiskolák vezetőiből, pedagógusaiból, kulturális
intézmények vezetőiből, rektorokból, dékánokból, egyetemi vezetőkből és minisztériumi
szakértőkből állt. Ennek kiértékelése is nagy
feladat volt, hiszen rengeteg visszajelzés érkezett. A határozott öntudat magabiztossá és
optimistává tesz és a lelki egészségünk kulcsa
a testi egészségünknek. Hazánk történelmére büszkének kell lennünk, bármilyen csapás
érte országunkat felálltunk és folytattuk
utunkat, rendkívül fontos, hogy a tragédiák
ne gyengítsenek, hanem megerősítsenek. Ehhez szükséges az egymás iránti tisztelet, elfogadás és kölcsönös segítségnyújtás.
PP Újbuda országgyűlési képviselője.
Évek óta odaadó munkát végez, és a
járványhelyzet idején sem tétlenkedett.
Személyesen vitte házhoz a maszkokat
és védőfelszereléseket és mindenhol kereste a lehetőségeket a segítségnyújtásra. Ön hogyan élte meg az utóbbi hónapokat?
– Az elmúlt időszak nagy próbatétel volt
mindannyiunk számára. Komoly próbatétel,
de a magyar kormány jól vizsgázott, a bevezetett intézkedések hatásosak voltak. Magyarországról számos ország nyugodtan példát
vehet. A kelet-közép-európai államok gyors
reakcióit ki kell emelnünk. Az iskolák, boltok
és közösségi terek bezárása, a maszkviselés
elrendelése sokkal hamarabb történt meg,
helyenként egy héttel az első igazolt fertőzés
után, mint nyugatabbra. Több európai országban már ezer felett járt az esetszám, mire
meghozták ezeket a döntéseket, addigra pedig, állítják a járványügyi szakemberek, tíz-,
sőt százezres lehetett a fertőzöttek száma.
Segítőimmel Újbudán is összefogtunk, hiszen
az ember, ha teheti, segít, ezt nem kell kérni,
ez természetes. Az Újbuda képviseletében
eltöltött időszak alatt jó nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki és többek közt ennek
is köszönhető, hogy Kínából több ezer maszkot kaptunk ajándékba. A kínaiak ismernek
minket, megbíznak bennünk. Összefogtunk
önkéntes segítőimmel és saját erőből és saját
forrásból elindult az önkéntes segítségnyújtási programunk, fegyelmezetten betartva az
előírásokat, ajánlásokat.

the creation of a complex strategy and subsequently the development, coordination and
supervision of necessary action plans, the other
part was about investments in connection to
each task (especially the Defence Sports Centres), and the preparation and management of
their implementation. We are on the right track
because, with our family- and nation-oriented
thinking, we can create a cultural space that
affects all members of the community and motivates us to take the optimistic path we intend
to. We can all actively participate in the mission
of raising awareness of the values of man, family, country and language.
My main duty was to review the field of patriotic and defence education and to develop
proposals to improve the former shortcomings.
This important topic is present in education,
culture, national defence and many other areas.
Several inter-ministerial consultations took
place, which led to a review and the production
of a document of more than 200 pages in cooperation and agreement with inter-ministerial
experts. At the end of November last year, we
held a conference on patriotic and national defence education in the Upper Chamber of the
Parliament. The event was full house, 450 people participated in it, and the main patrons were
Speaker of the Parliament Dr László Kövér and
Minister Dr Gergely Gulyás. The audience consisted of school district leaders, primary and
secondary school leaders, teachers, heads of
cultural institutions, rectors, deans, university
leaders, and experts from the ministry. The
evaluation was also a big task, as we received a
lot of feedback. Strong self-awareness makes us
confident and optimistic and our mental health
is the key to our physical health. We must be
proud of our country’s history, because whatever calamities we had to cope with, we stood
up and continued on our way. It is extremely
important to carry on that way: tragedies have
never weakened but always strengthened us. For
this, mutual respect, acceptance and support are
required.

light the rapid reactions of the Central and
Eastern European states. The closure of schools,
shops and community spaces and mandatory
mask-wearing was introduced here much earlier – sometimes a week after the first confirmed
infection – than further to the west. In several
European countries, the number of cases was
over 1,000 by the time similar decisions were
made, by which time, according to epidemiologists, the number of infections might have
reached tens or even hundreds of thousands. We
also teamed up with my helpers in Újbuda, since
everyone must help if they can, even without
requests, it should come naturally. As representatives of Újbuda, we established good international relations, partly due to the fact that we
received thousands of masks from China as gifts.
The Chinese know us and trust us. In collaboration with my volunteer helpers, we started our
volunteer programme from our own resources,
strictly following regulations and recommendations.
I myself purchased non-perishable food in
stores and fresh food at farmers'markets for the
elderly and those in need, and we delivered them
to their homes. We also redeemed prescriptions,
helped pay postal checks, our local volunteers
sewed masks and kept in touch with the elderly,
lonely, needy people over the phone or the internet, also helping them with their administrative affairs. We drew their attention to topicalities and credible sources of information. In
Újbuda, we distributed protective masks at 22
different venues: institutions, churches, nursing
homes, retirement centres, and shops. Thus, we
managed to provide local ecclesiastical, health
and social institutions, including the Catholic
Caritas, the Budai Ciszterci St Imre Parish, the
St Angels Parish in Gazdagrét, the Reformed,
Lutheran, Greek-Catholic Parishes, and the

PP You are an MP for Újbuda. You have
been doing dedicated work for years and
You have not been idle during the pandemic either. You personally took masks
and protective gear to houses and looked
for opportunities to help everywhere.
What did You experience in recent
months?
– This past period has been a big test for all
of us. However, the Hungarian Government has
passed the tests well, and the introduced measures were effective. Many countries should have
followed Hungary’s example. We have to highDIPLOMATA | 7

Személyesen vásároltam az üzletekben kapható tartós élelmiszereken kívül friss élelmiszereket a termelői piacokon idősek, rászorulók részére, amelyeket aztán személyesen
házhoz is vittünk. Gyógyszereket váltottunk
ki, segítettünk a postai csekkek befizetésében,
helyi önkénteseink maszkokat varrtak, kapcsolatban voltunk idős, magányos, rászoruló
emberekkel telefonon, illetve az interneten
keresztül és segítettünk az adminisztrációs
ügyeikben, felhívtuk a figyelmüket az aktualitásokra és a hiteles tájékoztatási forrásokra.
Újbudán 22 helyszínen és 22 különböző intézménynek, egyházaknak, szeretetotthonoknak, idősek otthonának, boltosoknak osztottunk ki védőmaszkokat. A helyi egyházi,
egészségügyi és szociális intézményeket is sikerült tehát védőfelszereléssel segíteni, így
többek között a Katolikus Karitászt, a Budai
Ciszterci Szent Imre Plébániát, a Gazdagréti
Szent Angyalok Plébániát, a református, evangélikus, a görög-katolikus egyházközösséget,
illetve az Ökumenikus Segélyszervezetet is.
PP Milyen céljai vannak Újbuda, az
egyik legprosperálóbb városrész fejlesztésére?
– Az elmúlt években több fejlesztési tervezet született Újbudán, komplex városfejlesztési projektről indítottunk egyeztetéseket
Ecumenical Relief Organisation with protective
equipment.
PP What are Your goals for the development of Újbuda, one of the most prosperous parts of the city?
– In recent years, several development projects have been realised in Újbuda, and we
started negotiating a complex urban development project in the summer of 2019, successfully completed since then. Within the framework of the South Buda City Centre Development (DBVK), private and public ventures in
the areas bordered by Etele Square and Őrmező
will create one of the largest intermodal hubs in
Europe and a new city centre of Buda. The primary consideration is to realise the most effective development in line with the interests of the
district’s population, through the creation of
tidy parks, more green space, fast and cultured
transportation, new leisure spaces, jobs and services, and additional quality entertainment and
shopping. Investments on the border of Kelenföld and Őrmező also affect the Kelenföld Station building, which is one of the oldest railway
monuments built in Budapest. After lengthy
negotiations and preparations, the construction
of the Gazdagrét Educational Swimming Pool
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2019 nyarán, amelyek sikeresen lezárultak. A
Dél-Buda Városközpont Fejlesztés (DBVK)
keretében az Etele tér–Őrmező által határolt
területeken megvalósuló magán- és állami
beruházásokkal Európa egyik legnagyobb
intermodális csomópontja és Buda egy új
városközpontja fog létrejönni. Az elsődleges
szempont, hogy a kerületi lakosság érdekeit a
leghatékonyabban szolgálva valósulhassanak
meg a fejlesztések, amellyel rendezett parkok,
több zöld felület, gyors és kulturált közlekedési lehetőségek, új szabadidős terek, munkahelyek és szolgáltatások, valamint további
minőségi szórakozási és bevásárlási lehetőségek jönnek létre. A Kelenföld és Őrmező
határán történő beruházások érintik a kelenföldi állomásépületet is, amely az egyik legrégebbi épített vasúti emlék Budapesten.
Hosszas egyeztetések és előkészület után elindult a gazdagréti tanuszoda építése, amelyet
hamarosan birtokba vehetnek az újbudai
gyermekek. A ciszterci rendhez tartozó, XI.
kerületi Szent Imre Plébániatemplom felújítása a végéhez közeledik. A kormány még
korábban döntött arról, hogy fennállásának
900. évfordulója alkalmából 4,8 milliárd forintos össztámogatást nyújt a ciszterciek számára, melyből szerte az országban renoválhatják, korszerűsíthetik a rend iskoláit, templomait.

PP Köztudottan kedveli a harcművészeteket, mely sportágban sikerült elmélyülnie?
– Közel harminc éve foglalkozom harcművészetekkel. Ifjabb koromban kipróbáltam
a karatét, hosszú ideje azonban már a Wing
Tsun Kung-fu van jelen az életemben, melyben 5. mesterfokozatot szereztem. Úgy vélem
a harcművészetnek jellemformáló ereje van,
karakternevelő hatása vitathatatlan. Gyakorlása nemcsak a testünket, de személyiségünket is alakítja. A mai, felgyorsult világunkban
olyan alapvető, fontos értékeket erősít a fiatalokban, mint a fair play, a sportszerűség vagy
a küzdeni tudás. Mindez segíti az érzelmi
intelligencia fejlesztését is.

has started, and the children of Újbuda will soon
be able to use it. The renovation of the St Imre
Parish Church in the 11th district, which belongs
to the Cistercian Order, is almost completed.
The government decided earlier that for the
900th anniversary of the Order, it would support
them a total of HUF 4.8 billion, helping them
renovate and modernise their schools and
churches throughout the country.

– I am a father of three, my wife is a kindergarten teacher. Being a parent is an indescribable
gift from God, in Sándor Márai’s words: “Children are the greatest miracle, the only meaning
of life...” It is both a gift and huge responsibility,
because their future depends on us. It is a fundamental task of parents, through the power of
spirituality, to prepare their children for the
challenges of the future with a stable set of values, and to create a secure family background.

PP You are known as a fan of martial arts.
In which sport did You immerse Yourself?
– I have been involved in martial arts for
almost 30 years. I tried karate when I was
younger, but for a long time now, Wing Tsun
kung fu has played a key role in my life, and I
reached master grade 5 in it. I believe that martial arts have character-forming power, their
effect on the education of personality is indisputable. They not only shape the body, they form
the soul too. In today’s fast-paced world, they
reinforce fundamental, important values in
young people such as fair play, sportsmanship,
and the ability to fight. All this helps to promote
emotional intelligence as well.
PP If You allow us a personal question, tell
us about Your family, please.

PP Ha megenged egy személyes kérdést
is: kérjük, meséljen a családjáról.
– Három gyermek édesapja vagyok, feleségem óvónő. Szülőnek lenni egy leírhatatlan
ajándék a Jóistentől, Márai Sándor szavaival
élve: „A gyerek a legnagyobb csoda, az élet
egyetlen értelme...”. Ajándék és egyben felelősség is, hiszen rajtunk múlik gyermekeink
jövője. Szülőként fontos feladatunk, hogy a
szellemiség ereje által egy stabil értékrenddel
vértezzük fel őket a jövő kihívásaira és megteremtsük a biztos családi hátteret.
Dr. Fodros István

