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„Kellő alázattal és méltósággal,
ahogy illik hozzánk, mondjuk ki,
minden kétely és bizonytalanság el-
oszlott: győztünk!” – jelentette ki
Orbán Viktor április 6-án késő este
Budapesten, a Fidesz-KDNP ered-
ményváró rendezvényén. Azt ígérte,
azért fog dolgozni, hogy Magyaror-
szág „nagyszerű hely” legyen. A mi-
niszterelnök, a Fidesz elnöke azt
mondta, a Fidesz-KDNP olyan
átütő erejű győzelmet aratott,
amelynek jelentőségét ma még fel
sem lehet mérni.

Engedjék meg, hogy tisztelettel és
szeretettel köszöntsem önöket, és
most néhány szót szólhassak önök-
höz. Először is, amikor a végered-
mény már láthatóvá vált, akkor az első

utam Szabad Györgyhöz, az első sza-
badon választott parlament elnökéhez
vezetett. A fiataloknak mondom: ő ve-
zette az Ellenzéki Kerekasztal-tárgya-

lásokat Antall József mellett. Ugyanis,
tisztelt hölgyeim és uraim, ez a vá-
lasztás egy szabad országban történt.   

A vajdasági 
kisebbségek 

mutatkoztak be 
az Európai 

Parlamentben

– Folytatás a 6. oldalon –

„Átütő erejű győzelmet arattunk!”

A frakcióalakításról és a szövetségen
belüli arányokról még tárgyalnak.
Ugyanakkor, ha a jelenlegi szám marad,
az is megfelel az eddigi arányoknak a
parlamentben és a frakciószövetségen
belül.

Harrach Péter azt mondta, ha megvá-
lasztják, akkor marad frakcióvezető.
Arról, hogy mely területeken lehetnek
kereszténydemokrata államtitkárok,
konkrétumot nem mondott, úgy fogal-
mazott: a KDNP ugyanúgy benne lesz a
kormányban, mint ahogy eddig. Az eu-
rópai parlamenti és önkormányzati vá-

lasztásokra az országgyűlési választás-
hoz hasonlóan szövetségben készülnek.

A frakcióvezető kérdésre azt mondta:
a KDNP kereszténydemokrata és ke-
resztényszociális pártként működött és
működik a jövőben is, ilyen értelemben
világnézeti párt. Hozzátette: a keresztény
értékrendet, mint a normális emberi ér-
tékrendet kezelik, tehát nem rekesztenek
ki annak képviseletéből senkit.

A sajtótájékoztatón kilenc választó-
kerület egyéni győztesei vázolták elkép-
zeléseiket a következő négy évre.

Aradszki András, aki Pest megye 1.
számú választókerületében nyert man-
dátumot, óvoda és bölcsőde építését, az
M7–M0-ás lejáró átalakítását emelte ki
tervei közül. Célként jelölte meg to-
vábbá rendőrkapitányság építését, az út-
hálózat fejlesztését Érden.

Földi László, aki Pest megye 12.
számú választókerületében lett képvi-
selő, létfontosságúnak nevezte a foglal-
koztatottság emelését. Szavai szerint
nagyot kell lépni a mezőgazdasági ter-
mények feldolgozása területén, és lét-
fontosságúnak nevezte az M4-es
autópálya építését.

– Folytatás a 7. oldalon –

Tizenhat kereszténydemokrata képviselő
került be a parlamentbe

A Vajdaságban élő kisebbségek kép-
viselői maguk mutatták be április 9-
én az Európai Parlamentben a
szerbiai autonóm tartományban
működő nemzeti tanácsok rendsze-
rének működését. A találkozón Sur-
ján László, az Európai Parlament
kereszténydemokrata alelnöke
annak fontosságát hangsúlyozta,
hogy a többségi társadalomnak hin-
nie kell abban, hogy a nemzeti ki-
sebbségek tagjai is lehetnek lojálisak
az államhoz.

A családok képviselete mellett a munkahelyteremtést és az infrastrukturális be-
ruházásokat emelték ki a feladatok közül a következő négy évben keresztény-
demokrata színekben politizáló parlamenti képviselők sajtótájékoztatójukon.
Harrach Péter frakcióvezető elmondta: saját jogán 16 a Kereszténydemokrata
Néppárt által delegált képviselő jutott be a parlamentbe, a frakció létszáma
ugyanakkor még módosulhat.

– Folytatás a 10. oldalon –

A szlovén liberális EP-képviselő,
Jelko Kacin, a Vajdaság brüsszeli kép-
viseleti irodája és a Magyar Nemzeti
Kisebbségek Európai Érdekképvise-
leti Irodája (Hunineu) által szervezett
eseményen a magyar, a román, a hor-
vát és a szlovák kisebbség képviselője
ismertette a maga álláspontját.

Kacin szerint a kisebbségek a Vaj-
daság legnagyobb kincsei, a tartomány
fejlettebb Szerbia többi részénél, és
fejlődését az is segíti, hogy 3 uniós
tagállammal határos. Az EU a sokszí-
nűségről szól – közölte a szlovén poli-
tikus, aki szerint a kisebbségvédelem
terén az elmúlt öt évben jelentős lé-
pések történtek, ám úgy vélte, hogy a
jogszabályok időszerű és következes
megvalósítása néha elmarad. A képvi-
selő a média, a nyelvhasználat és az
oktatás területét emelte ki. Mint
mondta, a kisebbségek ellen irányuló
etnikai indíttatású incidenseket súlyos
bűncselekményként kell kezelni.
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A két tárca közös közleményében ki-
emelte: az ET parlamenti közgyűlése által
elfogadott határozat és a hozzá kapcso-
lódó ajánlás alapjául a Kalmár Ferenc 
kereszténydemokrata országgyűlési kép-
viselő által összeállított, A hagyományos
nemzeti kisebbségek helyzete és jogai
Európában című jelentés szolgált. E je-
lentés érdeme, hogy ráirányította az ET

figyelmét az évszázadok óta ugyanazon
a területen élő, közös azonosságtudatot
ápoló nemzeti kisebbségek helyzetére és
jogaik tiszteletben tartásának fontossá-
gára – olvasható a kommünikében.
Hangsúlyozták: a határon túli magyar ki-
sebbségek által megfogalmazott célok
szempontjából nagy jelentőségű, hogy az
ET kiáll az autonómiaformák mellett
azzal, hogy elismeri: a már több ország-

ban létező különleges státusú régiók sta-
bilitást és jólétet hoztak az adott régiók-
nak és államoknak.  A közleményben
emlékeztettek: az ET arra is felszólította
a tagállamokat, hogy területi, közigazga-
tási, intézményi rendszerük alakításakor
legyenek tekintettel a történelmileg ki-
alakult régiók értékére, tartózkodjanak a
nemzeti kisebbségek asszimilációját, az
adott régió etnikai struktúrájának meg-

változtatását eredményező törvényektől
és közigazgatási intézkedésektől.

Magyarország határozottan egye-
tért az Európa Tanács következtetésé-
vel, amely szerint a nemzeti
kisebbségek jogainak védelme segíti a
stabilitást és a fenntartható európai
jövő építését – közölte a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium és a
Külügyminisztérium.

A magyar kormány üdvözölte a jelentés elfogadását
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium üdvözli az Európa Tanács (ET) határozott kiállását az európai nemzeti ki-
sebbségek jogai mellett, mivel a szervezet által elfogadott dokumentumok olyan elveket állítanak az európai jogvédelem középpontjába, amelyekért
a magyar kormány mindig következetesen kiállt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A jelentésben a kollektív jogok hang-
súlyosan szerepelnek, sőt az ET
ajánlja jó gyakorlatként azokat az or-
szágokat, melyek kollektív jogokat
biztosítanak a nemzeti kisebbségek-
nek – mondta lapunknak Kalmár Fe-
renc, annak a jelentésnek a készítője,
amelyet április 9-én fogadott el az Eu-
rópa Tanács Parlamenti Közgyűlése.

– Fontos pont az európai kisebbsé-
gek történetében, hogy április 9-én az
Európa Tanács parlamenti közgyűlé-
sén elfogadták az ön által készített 
jelentést. Mit jelent ez a kisebbségvé-
delemben általában és mit a külhoni
magyarok számára?

– Az elfogadott dokumentum más-
hova helyezi a hangsúlyokat, mint az ed-
digiek. Az előzőekben az egyéni jogok
kaptak főszerepet, az autonómiák, mint
feszültség-megoldó konstrukciók szere-
peltek benne. A jelentésben a kollektív
jogok hangsúlyosan szerepelnek, sőt az
ET ajánlja jó gyakorlatként azokat az or-

szágokat, me-
lyek kollektív
jogokat biztosí-
tanak a nemzeti
kisebbségek-
nek. Az ET
P a r l a m e n t i

Közgyűlése kifejezi véleményét, hogy
az autonómiák is hozzájárulhatnak a
nemzeti kisebbségi kollektív jogok vé-
delméhez és az asszimiláció elkerülésé-
hez. Továbbá megerősíti, hogy a
nemzeti kisebbségek kollektív védelmet
kell, hogy kapjanak. Ezeken túl a ki-
sebbségi nyelvek helyi vagy regionális
szintű hivatalossá tételét javasolja, va-
lamint a régiók átalakításánál a törté-
nelmi régiók értékteremtő szerepét,
gyakorlatilag egybetartásukat, gazda-
sági szempontok figyelembe vételének
kizárásával.

– A dokumentum elfogadását köz-
leményben üdvözölte két miniszté-
rium, az RMDSZ elnöke pedig

mérföldkőnek nevezte és hangsú-
lyozta. A jelentésben miképpen je-
lennek meg a határon túli magyarok
törekvései, hogyan segíti az ő céljaik
elérését?

– A magyar nemzetpolitikának eu-
rópai szinten nagy tapasztalata van, 
hiszen ennek kidolgozására és gyakor-
lására rákényszerültünk. Ezt a tapasz-
talatot beépítettük ebbe a munkába, így
nyilvánvaló, hogy a határokon túli
nemzettársaink törekvéseit alátá-
masztja, de nem feledkezik meg az 
európai keretekről. Például, az autonó-
miák bevezetése területén a következő
fogalmazást fogadta el a közgyűlés:
„bevezetni, minden érdekelt fél belee-
gyezésével területi önrendelkezési 
(önkormányzati) elrendezéseket (meg-
állapodásokat), melyek a nemzetközi
törvények általános elveit követik”. 

– Ön kereszténydemokrata ország-
gyűlési képviselőként vett rész az ET
munkájában. Az április 6-i választá-

son újra kétharmados felhatalmazást
kapott a kormányzó pártszövetség.
Hogy látja most, a választás és a jelen-
tés elfogadása után a külhoni magya-
rok törekvéseinek jövőjét és a
nemzetegyesítés ügyét?

– Néhány környező országbeli reak-
ciót látva úgy néz ki, hogy jó úton já-
runk. A nemzeti kormány folytathatja
munkáját, a választók megerősítették,
hogy ezt az irányt kell folytatni. A hatá-
rokon átívelő nemzetegyesítés nagyon
nehéz munka. Sok tárgyalást igényel, de
ezt muszáj lefolytatni és maga az ügy
folytonosan a politikai napirenden kell
legyen a megmaradásunk érdekében. 

– Ön az egyike azoknak, akik nem
az országgyűlésben folytatják politikai
pályafutásukat. Milyen feladatok vár-
nak Önre májustól?

– Ez nem tőlem függ. Elképzelésről
már beszéltünk Semjén elnök úrral, a
konkrét döntésre várni kell. Remélem,
hogy folytathatom, amit elkezdtem.

Erősödik a kisebbségek kollektív védelme

Az ET Parlamenti Közgyűlése fel-
szólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák
elő a hagyományos nemzeti kisebbségek
által lakott területen beszélt nyelv hiva-
talos használatát.

A Közgyűlés szerint politikai prio-
ritásként kell kezelni a nemzeti 
kisebbségek jogvédelmét, mert a „ki-
sebbségvédelem a konfliktusok megelő-
zésének egyik eszköze”.

A jelentésről folytatott vitában Kal-
már Ferenc András hangsúlyozta: egész
Európát érintő ügy a hagyományos nem-
zeti kisebbségek békés együttélése a
többséggel. A társadalom stabilitása függ
a nemzeti kisebbségek jogainak érvé-
nyesülésétől - tette hozzá a képviselő.

A KDNP politikusa elmondta, hogy
Dél-Tirolban a következőképpen írták le
neki az olasz és a német ajkú közösség

második világháború utáni viszonyának
alakulását: kezdetben szembenállás volt,
majd azt az egymás mellett élés, utána
pedig az együttélés követte. Jó lenne –
tette hozzá –, ha idővel az „egymásért
élés” időszaka is bekövetkezne, de ha
Európa győzni akar a globális verseny-
ben, akkor el kell jutnia legalább az
együttélés fázisába a többség és kisebb-
ség viszonyát illetően.

A jelentéstervezet címében eredeti-
leg az szerepelt, hogy a dokumentum a
hagyományos, vagyis az őshonos nem-
zeti kisebbségekről szól. Szabó Vilmos
szocialista országgyűlési képviselő a
vitában hangsúlyozta is: a jelentés az
őshonos kisebbségeket olyan kisebb-
ségként határozza meg, amelyek év-
századok óta ugyanazon a területen
élnek, és közös az identitásuk. Megje-

gyezte, hogy élénk vita folyik magáról
az őshonos kisebbség fogalmáról.
„Először nyilvánvalóan abban kell
közös nevezőre jutnunk, hogy a való-
ságban léteznek-e ilyen kisebbségek?
A válasz határozott igen. Azt gondo-
lom, ezt senki nem tagadhatja le. Nem
elméleti, spekulatív fogalomról van
szó, hanem tényről. (...) Ha ez így van,
nekünk az Európa Tanácsban foglal-
kozni kell velük, helyzetükkel és az
abból következő sajátosságokkal. Ez
nem irányul más kisebbségek, illetve
egészében a nemzeti kisebbségek ellen.
Jól szolgálja a többséggel való együtt-
működést, a békés együttélést” –
mondta a szocialista politikus.

A vita nyomán – mint arról Kalmár
Ferenc András, Szabó Vilmos, valamint
a Jobbik országgyűlési képviselője,

Gaudi Nagy Tamás közösen tájékoztatta
telefonon Strasbourgból az MTI tudósí-
tóját – végül egy módosító indítvány el-
fogadásával kivették a szövegből a
„hagyományos” kifejezést, ám a tartalmi
részek lényege nem változott. A „hagyo-
mányos kisebbségek” fordulattal szem-
ben azzal a kifogással éltek – többek közt
finn részről –, hogy az fogalmilag kire-
keszti a romákat.

Kalmár Ferenc András mindazonál-
tal elégedetten állapította meg, hogy az
elfogadott okmány megfogalmazza a
kisebbségek kollektív védelmének az
igényét – nem csupán a kisebbségek-
hez tartozó egyének védelmének az
igényét. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy az elfogadott szöveg a területi ön-
kormányzatiság erősítésére ösztönzi az
államokat.

Elfogadták az Európa Tanácsban a nemzeti 
kisebbségekről szóló magyar jelentést

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése strasbourgi ülésén elfogadta Kalmár Ferenc András magyar néppárti (kereszténydemokrata) ország-
gyűlési képviselő jelentését a nemzeti kisebbségek európai helyzetéről és jogairól. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az Európa Tanács azon tagálla-
mainak, amelyek ezt még nem tették meg, alá kell írniuk és ratifikálniuk kell a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, valamint a
regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját.
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Az Európa Tanács (ET) Parla-
menti Közgyűlése strasbourgi ülésén
fogadta el a magyar képviselő jelen-
tését a hagyományos nemzeti ki-
sebbségek európai helyzetéről és
jogairól.    

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet
elemzése szerint a külhoni, különö-
sen az erdélyi magyarok szempont-
jából kiemelkedő jelentőséggel
rendelkeznek a határozatnak a terü-
leti megoldásokra vonatkozó megál-
lapításai. A határozat ezekre
alapozva szólítja fel a tagállamokat,
hogy tekintsék át és használják út-
mutatóként a kollektív vagy cso-
portjogokat biztosító Alto
Adige/Dél-Tirol, valamint Finnor-
szág gyakorlatát, továbbá vezesse-
nek be területi önkormányzati

megoldásokat minden érintett fél
által elfogadott formában. A Székely
Nemzeti Tanács tevékenységének és
annak ismeretében, hogy az RMDSZ
a saját autonómiatervezete kidolgo-
zásánál a dél-tiroli modellt alkal-
mazta kiindulási pontként, aligha
meglepő, hogy a román képviselők
megkísérelték gyengíteni a két nem-
zetközileg elismert legjobb gyakor-
latra, mint követendő példára való
hivatkozást.    

Az elemzés rámutat: a határozat-
ban felszólítják a tagállamokat, hogy
helyi vagy regionális szinten moz-
dítsák elő a nemzeti kisebbségek
által beszélt nyelvek hivatalos hasz-
nálatát, illetve tegyék meg a szüksé-
ges lépéseket az anyanyelven való
oktatás folytonosságának biztosítá-
sára a középfokú oktatásban és a fel-
sőoktatásban.  

A kérdést a jövőben is célszerű az
Európa Tanács napirendjén tartani

Fontos előrelépésnek tartja a kisebbségvédelemben a Nemzetpolitikai Ku-
tatóintézet a Kalmár Ferenc kereszténydemokrata politikus által jegy-
zett, április 9-én elfogadott ET-határozatot. Az április 15-én napvilágot
látott elemzés szerint ez előtérbe helyezi a kisebbségvédelem kollektív di-
menzióját, a jól működő autonómiamodellekre való hivatkozást, illetve
felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be területi önkormányzati
megoldásokat minden érintett által elfogadott formában.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A romániai miniszterelnök-helyet-
tesi tisztséget is betöltő politikus az
MTI-hez eljuttatott közleményében
kiemelte: a jelentés elkészítésében
Kalmár Ferenc András magyaror-
szági kereszténydemokrata ország-
gyűlési képviselő szorosan együt-
tműködött Korodi Attila RMDSZ-es
képviselővel, így az erdélyi magyar
közösség kisebbségvédelmi törekvé-
seinek számos eleme bekerült a do-
kumentumba. „Ez egy olyan jelentős
dokumentum, amely az őshonos ki-
sebbségek védelme érdekében konk-
rét javaslatokat fogalmaz meg, és
kihangsúlyozza azokat a pozitív pél-
dákat, amelyeket a tagországoknak
követniük kell” – fogalmazott Kele-
men Hunor.

Az RMDSZ elnöke emlékeztetett
arra, hogy az ET-jelentés felszólítja a
tagállamokat: mozdítsák elő a hagyo-
mányos nemzeti kisebbségek által la-
kott területen beszélt nyelv hivatalos
használatát. Úgy vélte, ez az előírás
erősíti az RMDSZ tárgyalási pozí-

cióit a román alkotmány módosítási
folyamatában.

Kelemen Hunor a jelentésnek azt
a pontját is sarkalatosnak tartotta,
amelyben az ET a kisebbségek kol-
lektív védelmének igényét fogal-
mazta meg, és nem csupán a
„kisebbségekhez tartozó egyének”
védelmének szükségességét. Hozzá-
tette, az elfogadott szöveg a területi
önkormányzatiság erősítésére ösz-
tönzi az európai államokat, és köve-
tendő példaként említi a dél-tiroli
autonómiamodellt, illetve a finnor-
szági svédek kisebbségvédelmi háló-
zatát.

„Az RMDSZ autonómiatervezete
éppen a dél-tiroli modellt alkalmazta
kiindulási pontként. (...) Az olaszor-
szági régióban tett látogatásaink al-
kalmával azt láttuk, hogy Dél-Tirol
Olaszország egyik legfejlettebb régi-
ója, és bebizonyította azt, hogy nem
az állam ellen és nem a többségi la-
kosság ellen van a területi autonó-
mia” – nyomatékosította Kelemen
Hunor.

Áttörés az Európa Tanács
kisebbségekről szóló jelentése

A kisebbségvédelemben elért áttörésnek nevezte Kelemen Hunor, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a nemzeti 
kisebbségek európai helyzetéről és jogairól szóló jelentést, amelyet elfo-
gadott az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A március 9-én tartott időközi önkormányzati választáson a Keresztényde-
mokrata Néppárt jelöltjeként indult Kern István választották meg képviselőnek
a Vas megyei Velem község polgárai. 

Harrach Péter országgyűlési képvi-
selő, a KDNP megyei elnöke köszön-
tőjében kiemelte, Pest megye sajátos
helyzetben van, hiszen az ország más
régióihoz képest itt viszony-
lag magas a GDP, ezért az
uniós támogatások csak kor-
látozottan elérhetők. A követ-
kező ciklusban a megye
hátrányos helyzetű települé-
sein ezt hazai pályázati forrá-
sok biztosításával kell
kompenzálni.

Kuszák Miklós, a Pest
Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója prezentációjában
többek között elmondta, a kö-
vetkező uniós ciklusban (2020-ig) el-
érhető mintegy hétezer milliárdos
pályázati forrás 60 százalékát gazda-
ságfejlesztésre kívánja fordítani a kor-
mány. Változik a pályáztatási rend-
szer, az önkormányzatok és intézmé-
nyek nem versenyeztetés, hanem
program alapján tudnak majd pá-
lyázni. A pályázatírás elektronikus for-
mában, egyszerűbb adatlapon történik,
a szükséges hatósági nyilatkozatokat,
és más mellékleteket, a közreműködő
szervezet szerzi be. A pályázatok írá-
sában segítséget nyújt a Széchenyi
Programiroda és a Pest Megyei Ön-
kormányzat, így csak a nagy volu-
menű pályázatoknál lesz szükség

pályázatírókra. Sok esetben biztosítva
lesz az előfinanszírozás.

Az Ipoly menti települések Pest
megyében hátrányos helyzetűnek szá-
mítanak, ezért ott a komplex gazda-
ságfejlesztési programoknak lenne

létjogosultságuk. A terület legelmara-
dottabb települései emelt regionális tá-
mogatásokra számíthatnak. Az új
periódusban a Közép-Magyarország
Operatív Programban (VEKOP 4.0)
prioritást élveznek a kkv-k, amelyek a
források egyharmadára számíthatnak.
Az önkormányzatok, valamint az
energiatakarékossági beruházások
szintén egyharmad, míg a szociális és
felzárkóztató programok további egy-
harmadnyi forrásra számíthatnak.

A fórumon az is elhangzott, hogy a
települések leginkább az utak fejlesz-
tését szorgalmazzák, de mint kiderült,
az unió csak a nemzetközi úthálózatba
kapcsolt utak építésére ad pénzt.

Térségi, gazdasági fejlődést
segítő, vállalkozói fórum

A Pest Megyei Önkormányzat és a Széchenyi Programiroda közös szer-
vezésében Vácon vállalkozói fórumot tartottak április 2-án. A rendezvé-
nyen a Vác környéki, az Ipoly menti, valamint a Felső-Galga menti
települések gazdaságfejlesztési céljairól és támogatási lehetőségeiről tar-
tottak tájékoztatást, különös tekintettel az elkövetkezendő években elér-
hető uniós és hazai pályázatokra.

FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Kereszténydemokrata 
választási siker Velemben
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Megalakult a Baranya megyei IKSZ
FORRÁS: IKSZ.NET

2013 nyarán történt, hogy Ma-
daras Zoltán megalakította a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
Ormánsági (sellyei) szervezetét,
amely ettől kezdve dinamikus fej-
lődésnek indult, közel száz tagja
van jelenleg. A KDNP rendezvé-
nyein számos alkalommal talál-
koztunk Gaal Gergely ország-
gyűlési képviselővel, Szentesiné
Zsuzsával, a szigetvári KDNP el-
nökével, és Sokolowski Márkkal,
az IKSZ központi koordinátorával,
akik megadták a kellő támogatást,
hogy 2013 őszén megalakítsuk a
szigetvári IKSZ-et.

A szigetvári IKSZ egy igen
aktív csoport, mondhatnánk baráti
közösség. Számos rendezvényt, jó-
tékonysági eseményt szerveztünk
eddig is. Ilyenek voltak például:
ételosztás öt hétvégén keresztül,
ajándékgyűjtés – több mint 30 csa-
lád karácsonyát tettük boldogabbá
helyi vállalkozók bevonásával,
akik időközben IKSZ-tagok is let-
tek –, de ennek köszönhetően
három szociálisan rászoruló család
is ingyen kapja a napi kenyerét egy
éven keresztül. A kampány alatti
aláírásgyűjtésből is kivettük a ré-
szünket. A fiatalok aktívan és ki-

tartóan álltak a kezdeményezése-
ink mögé. A 14 fővel alakított szi-
getvári IKSZ az év végére közel 50
főre gyarapodott. S itt már nem
csupán szigetvári IKSZ-ről beszél-
hetünk, mivel a környező települé-
sekről is sok fiatal csatlakozott
hozzánk.

Március 19-én aztán három
helyi szervezet alakulhatott meg.
Név szerint: az ormánsági (elnök:
Bogdán Krisztina) a dél-zselici
(elnök: Németh Anett) és a pata-
poklosi (elnök: Bogdán Csaba).
Mivel Grób Ágoston a közelmúlt-
ban újraalapította az IKSZ pécsi
szervezetét, minden lehetőség
adott volt ahhoz, hogy egy este
alatt ne csak három helyi, hanem a
Baranya megyei szervezet is meg-
alakulhasson. A megyei szervezet
elnökévé az alapító szervezetek
Madaras Gergelyt választották
meg, alelnökké pedig Bogdán
Krisztinát, Grób Ágostont, és Ma-
daras Zoltánt. 

A lengyel-magyar barátságra emlékezett a Via Nova

Polak, Węgier, dwa bratanki... A lengyel
és a magyar nép barátsága közel egy évez-
redre tekint vissza. A két nép közti barátság-
nak emléknapja is van, méghozzá március
23-a. Ennek okán Lengyelországon és Ma-
gyarországon rendeztek ünnepségeket, meg-
emlékezéseket.

E tradíciónak a Felvidéken is szép hagyo-
mányai vannak. Több szervezet is megemlé-
kezést tartott, többek közt a Via Nova ICS is,
amely sosem titkolta, hogy ilyen szellemi-
ségben tevékenykedik a felvidéki fiatalságért.
Az ifjúsági szervezet a nemrégen újjáalakult
párkányi alapszervezete a nánai Limes Ana-
vum Regionális Honismereti Társasággal kar-
öltve tartotta megemlékező ünnepségét.
Köszöntőt Gubík László, a szervezet elnöke,
Sokolowski Márk, az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) képviselője és
Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Ka-
binetjének vezetője mondott. Mindhárman
arra hívták fel a figyelmet, hogy a két nép
közti különleges viszony ezer év alatt sem
változott, amire most a 21. században mind-
két népnek különleges szüksége van, ezért ki-
emelten fontos, hogy továbbra is élő láncként
szolgáljon. Igaz, hogy ma Európában a nem-
zetek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de

ezek a gazdasági kohézió következtében lét-
rejött közeledések össze nem hasonlíthatóak
azzal az elkötelezettséggel, amellyel a magyar
és a lengyel nép viseltet egymás iránt.

Sokolowski Márk ecsetelte azt a különle-
ges megmagyarázhatatlan szimpátiát, hogy
magyarok és lengyelek élhetnek bárhol is a
Földön, elsőként találják meg egymást. Ladó
Balázs arról beszélt, hogy nekik, fiataloknak
a kötelességük, hogy ezt a hagyományt to-
vább örökítsék a jövő generációk számára, hi-
szen ezért felelősséggel tartoznak Nagy
Lajosnak, Báthory Istvánnak, Rákóczi Fe-
rencnek, Bem Józsefnek vagy éppen Ester-
házy Jánosnak. „Az ok, amiért e két nemzet
mindig egymásra talál a bajban, az kettejük
szabadságszeretetében, a kereszténység meg-
tartó erejében, illetve a keletről és nyugatról
oly sokszor érkező veszéllyel szembeni el-
lenállásban és élni akarásban rejlik. Meg-
nyugtató dolog tudni, hogy ha a helyzet úgy
kívánja, mindmáig számíthatunk egymásra.
Ez pedig akkora érték, ami száz meg száz ál-
lamközi szerződésénél is többet ér" – hang-
súlyozta Gubík László is.

Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták
a Limes Anavum által emelt impozáns Sobi-
eski János-szobrot, amelynek történetét maga
a társulat elnöke, Dániel Erzsébet mondta el
az összegyűlt megemlékezőknek.

CSONKA ÁKOS

Az ifjúsági szervezet a nemrégen újjáalakult párkányi alapszervezete, a nánai Limes
Anavum Regionális Honismereti Társasággal karöltve tartotta megemlékező ünnep-
ségét a párkányi Sobieski János szobornál.

A tudatos élelmiszerfogyasztásra hívták fel 
a figyelmet az IKSZ konferenciáján

A konferenciát Gaal Gergely or-
szággyűlési képviselő, az IKSZ el-
nökhelyettese nyitotta meg. A
rendezvényen előadást tartott Dr. Ora-
vecz Márton, a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal elnöke, Pócs
János országgyűlési képviselő, az Or-
szággyűlés mezőgazdasági bizottsá-
gának fideszes tagja, Papp Gergely, a
Nemzeti Agrárkamara szakmai fő-
igazgató-helyettese és Gerlachfalvy
Réka gasztro újságíró.

Oravecz Márton, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) elnöke szervezetét ismertetve
közölte, az adóhatósággal kötött szo-
rosabb együttműködésük révén 2012
óta hatékonyabban léphetnek fel a ha-
misítókkal és csalókkal szemben. A
hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozó
igazgatósága két évvel ezelőtti felál-
lítása óta 551 ellenőrzést végzett,
amelyen 200 millió forintos bírságot
és további 8,2 milliárd forintos áfa- és
adóelkerülést állapított meg. A Nébih

elnöke kiemelte: a társadalmi és fo-
gyasztói szokások változásával az ok-
tatásban nagyobb hangsúlyt kell
fordítani a biztonságos élelmiszerfo-
gyasztásra.

A rendezvényen Pócs János úgy
fogalmazott, „vissza kell menni a
kályháig, ha egészségesebb és fino-
mabb ételekre vágyunk”. Nem az a
legfontosabb, hogy egy étel mennyibe
kerül, hanem az, vajon biztonságos-e
a fogyasztása, vagyis tartalmaz-e
káros anyagokat, továbbá milyen mi-
nőséget képvisel – fejtette ki a 
képviselő, aki szerint a rákos megbe-
tegedések jelentős része miatt is a
nem megfelelő minőségű élelmisze-
rek tehetők felelőssé.

Papp Gergely a Nemzeti Agrárka-
mara (NAK) szakmai főigazgató-he-
lyettese az élelmiszer-biztonság
területén az elmúlt négy év legna-
gyobb előrelépésének nevezte, hogy
kialakult az élelmiszerlánc-biztonság.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az Eu-
rópai Unióba lépésünk óta meghá-

romszorozódott hazánk élelmiszer
importja, így megnövekedett a tuda-
tos vásárlás szerepe. A fogyasztóvé-
delemnek a vásárlók számára
közérthetően kell felhívnia a veszé-
lyekre a figyelmet. A NAK főigaz-
gató-helyettese elmondta, hogy a
nagyszüleinkben még meglévő élel-
miszer-biztonsággal kapcsolatos is-
mereteket kell az új nemzedéknek
újra elsajátítani.

Gerlachfalvy Réka gasztro újsá-
gíró a gyermekek étkezésre nevelé-
séről beszélt előadásában. Mint
mondta, már hét hónapos kortól el
kell kezdeni a gyermekek tudatos

étkeztetését, az egészséges élelmi-
szerekre és a változatosságra mindig
ügyelve. A részleteket sem szabad
elhanyagolni, vonzó vagy játékos
tálalással akár a „nemszeretem” éte-
leket is meg lehet kedveltetni a
gyermekekkel. A tudatos nevelésen
túl a személyes példa a legmeghatá-
rozóbb, próbáljuk minél több prog-
ramba, kertészkedésbe és főzésbe
bevonni őket. Gerlachfalvy Réka
hangsúlyozta, hogy a legfontosabb
mintát a gyermek a családban kap-
hatja, az étkezés kultúrájának kiala-
kulásához fontosak a közös családi
ebédek.

A tudatos élelmiszerfogyasztás fontosságát hangsúlyozták az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Az leszel, amit eszel című budapesti
konferenciáján.

FORRÁS: IKSZ.NET
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A LESZŰKÍTETT TÉR
A „leszűkített tér” kifejezést Töl-

gyessy Péter használja a hvg.hu-n
megjelent egyik elemzésében (Töl-
gyessy Péter: Nehezen jöhet meg-
nyugvás. hvg.hu, 2014. március 30.,
vasárnap), amelyben többek között
azt írja, hogy a kormány egyik
„csapdája” a folyamatosan zsugorí-
tott tér, amelynek eredményeképpen
minden kritika rendszerkritikává
lesz, illetve a kormányfő fejére hul-
lik vissza. Ha megnézzük a köztévé
híradóját, illetve a nyilvánosság
jobboldalát, azt látjuk, hogy az el-
múlt idő szakban a „kellemetlen” té-
mákat mellőzték/mellőzik, illetve
igye keztek/igyekeznek a lehető leg-
gyorsabban rövidre zárni. Ennek bi-
zonyos szempontok szerint rövid
távon megvan, meg lehet a maga
haszna, ám távlatosan veszélyeket is
hordoz. Az első például, hogy a
„kozmetikázott” és a létező valóság
egyre távolabb kerül egymástól, és
ezzel minden probléma a rendszerre,
illetve a kormány prominens szemé-
lyeire nehezedik. Például tagadha-
tatlan, hogy hazánkban jelentős
számban vannak csoportok, em-
berek kitéve a lecsúszás veszélyei-
nek, illetve a szegénységnek. Ám
mivel erről keveset beszélünk, il-
letve úgy beszélünk, ahogy, beleme-
gyünk abba, a látszatba, hogy a
kormány mindezt nem akarja látni,
sőt a politikája szegényellenes és
egyáltalán, ő az oka az egésznek. A
választópolgár pedig egyre dühö-
sebb lesz, hiszen a látszat azt mu-
tatja, hogy hülyének, vaknak és
süketnek nézik. Pedig a kormány
kétségtelenül lát, és mi más is lenne
a feladata, mi másért is dolgozott
volna, mint a problémák megértésé-
ért, feltárásáért és fokozatos felszá-
molásáért. Ezt azonban meg kellene
tudni mutatni, el kellene tudni me-
sélni, mégpedig okosan, úgy, hogy
világos legyen, a magyar élet prob-
lémái nem négy év alatt keletkeztek,
még ha a nyilvánosság balfele igyek-
szik is így beállítani. Amennyiben ez
nem sikerül, óriási lehetőséget – Töl-
gyessy szavaival élve –, teret adunk
át, mind a baloldali, mind a szélső-
jobboldali ellenzéknek.

A tér szűkítésének van egy másik,
ugyancsak veszélyes módja is.  A
jobboldali nyilvánosság – érthető
okok és hasznok miatt – sok esetben
a botrányokra redukálta le működé-
sét, aminek okán az ellenzék és a bal-
odali véleményformálók „kártya
lapja” csak és kizárólag botrány, he-
lyesebben botrányosítás lehetett.

Ennek eredményeképpen kontrollá-
latlanul kerülnek a felszínre nagyobb
és nagyobb szemétnek látszó, illetve
valóban szemét dolgok és ügyek. Ez
a keveredés a politikát, mint tevé-
kenységet, de az egész politikai osz-
tályt is megsemmisítheti, főleg úgy,
ha erre sokan rá is játszanak.

TÉT
Amennyiben a baloldal a válasz-

tásokon súlyos vereséget szenved –
csúnyán kikap vagy beelőzi a Jobbik
– a baloldali véle ményformálóknak
a ténykedése lényegileg tétnélkülivé
válik. Vagyis – feltehetően az önkor-
mányzati választásokig szelídebben
– boríthatnak, rombolhatnak, köve-
telhetnek mindent. Tét nélkül, mint
valami független, mindenkinek oda-
mondó géniuszok bármeddig elme-
hetnek, előkészítve a terepet az „új”

megérkezésének. A tét csökkenésé-
vel a  baloldali politika viselkedése
is egyre kiszámíthatatlanabb lesz.
Már most nagyon érdekes látványt
nyújtanak az uralhatatlanná váló
dühkitörések,  hisztériás rohamok.
Ezek az indulatok bárhová és bár-
mivé képesek fejlődni, kiszámítha-
tatlanná és kontrollálhatatlanná téve
nemcsak a politikát, de a közhangu-
latot is. (Választási csalástól kezdve
a képviselők lakásméretéig. stb.) A
közbeszéd baloldali részén jó ideje
érzékelhető már a nyílt várakozás,
miszerint a rendszerváltó nemzedék-
nek ideje lenne távoznia, mert meg-
bukott, illetve – reményeik szerint –
megbukik. Az biztos, hogy a süly-
lyedő baloldal addig fog kapasz-
kodni a jobboldalba, – remélve a
közös megsemmisülést – amíg csak
erejéből telik.

MIRE?
Mire lesz képes a Fidesz? Kon-

szolidációra? Új modell megalkotá-
sára? Tölgyessy Péter fent említett

tanulmányában azt is írja, hogy a
magyar társadalomban nincsenek
meg azok az értékek, amelyek egy
sikeres politikához, megbékéléshez,
prosperitáshoz szükségeltetnének. E
lapok hasábjain többször is szóba ke-
rült a magyar társadalom, sőt a ma-
gyar politika értékvesztése, illetve
ennek következményei. A magyar
társadalomnak a sikeres gazdaság-
hoz, a politika sikeréhez, saját bol-
dogulásához ideje volna megtanulni
a kockázatvállalást, a hála érzésével
járó optimizmust, a teljesítmény
megfelelő kezelését stb. A fontos ér-
tékek sorát hosszan sorolhatnánk a
megbékéléstől, a hit erejének felis-
merésén keresztül a konszolidációig.
Ahhoz, hogy ezek a folyamatok el-
induljanak, formáló erővel bírjanak,
jól átgondolt kulturális stratégiára
van szükség, hiszen minden remélt

változásunk a kultúránkban van,
onnan indulhat el. Gondoljunk csak a
Széchenyi-féle folyamatra, amely-
nek a nemzeti romantika „ágyazott
meg” a szívekben és a fejekben.
Olyan térre, amelyikbe nem teheti
meg senki maga miatt, hogy ne lép-
jen be, amelyik megoldja azt a prob-
lémát, hogy a vele való szembenállás
nem tud identitásképző erő lenni.
Miért? Azért, mert ebben a térben je-
lentős, fontos munka folyik, éppen
ezért meghatározó, vagy éppen
sokan nézik, olvassák, esetleg meg-
nyitja a határokat – ügynökségek, in-
ternetes felületek, kapcsolatok útján
kifelé közvetíti, viszi az arra érdemes
dolgokat, ergó, ha látszani kívánok,
utakat akarok, sikeres szeretnék
lenni, nincs mese, be kell lépnem a
térbe.  Ehhez meg kellene tanulni
egymásra, egymásba építeni dolgo-
kat. Ez a féle professzionalizmus, in-
nováció jelen pillanatban hiányzik a
magyar nyilvánosságból, a kultúr-
ából. Hónapokkal ezelőtt Frideri kusz
Sándor egyik műsorában Kolosi

Péter az RTL Klub programigazga-
tója vitatkozott György Péterrel a ke-
reskedelmi televíziózásról. Kolosi
nem is értette, mit akar mondani
Gyögy Péter azzal, hogy a nálunk
folyó tévézés nem ugyanaz, mint
nyugaton, hiszen ott a „szemét” mel-
lett, szem előtt tartják a tömeg szoci-
alizációját, nevelését is: legyél jobb
anya, tanár, okosabb gyerek, mes-
terember, mi kell ahhoz, hogy sike-
resek legyünk stb. (Gondoljunk
csak Oprah Winfrey műsoraira vagy
Carl Sagan nagysikerű ismeretter-
jesztő sorozatára.) Vagyis a szóra-
koztatás, a tájékoztatás egyre
inkább a több dimenzió felé indul,
hiszen egyre több embert kíván
megszólítani, és ez az internet korá-
ban egyre nagyobb kihívás elé ál-
lítja a műsorkészí tőket. Nem
véletlen tehát, hogy a sikeres soro-
zatok, műsorok bármíly hihetetlen
is, komoly tudományos munkákra
épülnek, úgy, hogy ez a fogyasztha-
tóságban nem tesz károkat, sőt óri-
ási nézettséget produkálnak. Nálunk
sajnos nem csak a kereskedelmi te-
levíziózás hagy maga után kivetni-
való, de a közszolgálati televíziózás
is évtizedek óta hanyatlik, pedig
még mindig a lineáris televízió az a
hely, ahol az összekapcsolt dolgok-
kal a széles közönség változatos for-
mában találkozhatna.

A VITA
Csizmadia Ervin, a Méltányos-

ság Politikaelemző Központ alapí-
tója, a vitáról való vitát vitatja a
nol.hu-n, március 26-án,  megjelent
cikk szerint. Csizmadia álláspontja
szerint a valódi vita nemcsak a
kampány idején hiánycikk, hanem
a kormányzások idejében is. A hi-
vatkozási alap természetesen, hogy
bőven van mit megvitatnunk.
Ennek érdekében egyféle (mikro)
intézmény felállítására is javasla-
tot tett, amely a jövőben levezé-
nyelné a vitákat. Az a helyzet,
hogy nyilván aki teret szervez a
magyar társadalmat feszítő problé-
mák nyilvános disputájához, az be-
folyással is bír ezek menetére,
illetve az ezekből következő dol-
gok hasznosítására. Bizonnyal
fontos lenne ezzel rendelkeznie a
kormányzó szövetségnek, és nem
csak azért, mert az így végbe-
menő diskurzus hamar válhat po-
litikailag hasznosítható erővé,
hanem mert végre megmutatható
lenne az a nagy, tagolt társada-
lom, amely a magyar jobboldal
mögött húzódik, amelyiknek a tá-
mogatásával a háta mögött kor-
mányoz.

FORRÁS: MARKER

És azt követően…

„Az a helyzet, hogy 
nyilván aki teret szervez a

magyar társadalmat feszítő
problémák nyilvános 

disputájához, az befolyással
is bír ezek menetére, illetve az

ezekből következő dolgok
hasznosítására. ”
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– Folytatás az 1. oldalról –

„Átütő erejű győzelmet arattunk!”

A személyes tiszteleten túl fontos,
hogy megköszönjük az előttünk járó
nemzedéknek, hogy lehetővé tette,
hogy ma szabad országban választ-
hassunk. Megköszönjük a szüleink-
nek, a nagyszüleinknek, hogy kibírták
a kommunizmust, és 1990-ben, ami-
kor lehetett, megdöntötték.

Engedjék meg, hogy a mai nap
egyik legfelemelőbb és legfontosabb
tényére is ráirányítsam az önök figyel-
mét, ugyanis a külhoni magyarok ma
szavazhattak először, velünk együtt.
Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy
megengedte, hogy ez is megtörténjen.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kellő
alázattal és méltósággal, ahogy illik
hozzánk, mondjuk ki: minden kétely
és bizonytalanság eloszlott, győztünk.
De nem is akárhogy győztünk: olyan
átütő erejű győzelmet arattunk, amely-
nek a jelentőségét itt ma este még fel
sem tudjuk mérni. Hogy ezt az eget
rengető győzelmet megérdemeltük-e,
nem tudhatjuk, majd a Jóisten eldönti,
de hogy megdolgoztunk érte, az egé-
szen biztos.

Még zajlanak a számolások, de egy
dolgot biztosan tudhatunk: a Fidesz és
a Kereszténydemokrata Néppárt euró-
pai rekordot ért el, az európai pártok
között a legnagyobb arányú támoga-
tást gyűjtötte be. Ez Európa-rekord!
Ez olyan tény, amely feljogosít min-
ket, hogy kimondjuk, sőt ne csak ki-
mondjuk, hanem büszkék is legyünk
arra, hogy Magyarország ma a leg-
egységesebb nemzet Európában.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Mi,
magyarok jól hallhatóan kimondtuk,
Magyarország ma újra olyan hely,
ahol érdemes élni, dolgozni és csalá-
dot alapítani. Kimondtuk, hogy nem
fordulunk vissza, a nemzeti együttmű-
ködés elsöprő támogatást kapott, ezzel
az elmúlt négy év vitáit a választók
egyértelműen lezárták. Megerősítették
a munkahelyteremtés, megerősítették

a családtámogatás, és megerősítették
a nemzeti függetlenség politikáját. Két
dologra mondtak nemet: először is
nemet mondtak a gyűlölködésre, azt
üzenik, a gyűlölet nem pálya. És tisz-
telt hölgyeim és uraim, a magyarok
nemet mondtak az Európai Unióból
való kilépésre is, megerősítették, hogy
Magyarországnak az Európai Unióban
van a helye, de csak akkor, ha van
erős, nemzeti kormánya.

És akkor mondjunk együtt most
többeknek is köszönetet. Mondjunk
köszönetet a magyar választópolgá-
roknak, akik elmentek választani,
függetlenül attól hogy kire adták a
voksukat. Mert azzal, hogy részt vet-
tek, kiálltak a magyar demokrácia
mellett. Köszönet érte!

Mondjunk köszönetet a kitartásért,
az elkötelezettségért azoknak, akik a
Fidesz – Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltjeire és listájára szavaztak. Kö-
szönjük a biztatásukat, köszönjük az
imáikat, köszönjük a szavazataikat is.

Mondjunk köszönetet a bajtársak-
nak, az önkénteseknek és a segítők-
nek az áldozatos munkájukért: ma
százezer ember dolgozott azért, hogy
ma itt együtt örülhessünk. És tisztelt
hölgyeim és uraim, mondjunk kö-
szönetet valamennyiünk családtagja-
inak, hogy támogattak bennünket, és

türelmesek voltak. Mindenkinek
sokat kellett kiállnia és kibírnia, de
talán a legtöbbet a feleségemnek.
Köszönöm neki!

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Büszke vagyok, hogy megbízást kap-
tam a munka folytatására, és ígérem
önöknek, hogy mindennap azért
fogok dolgozni, hogy Magyarország
nagyszerű hely legyen. Új és nagy-
szerű korszak kapujában állunk
mindannyian, arra hívom Magyaror-
szág polgárait, lépjünk be ebbe az új
és nagyszerű korszakba együtt.

Azt is tudom, tisztelt hölgyeim és
uraim, hogy csak együtt juthattunk el
idáig, és tudom, hogy csak együtt le-
hetünk újra sikeresek, mi több, azt is
tudom, hogy csak együtt tehetjük
ismét naggyá Magyarországot.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Győz-
tünk, és a mi esetünkben ez azt jelenti,
hogy miután győztünk, ezután még
többet dolgozhatunk, de azt is tudjuk
az elmúlt négy évből, hogy van erőnk,
hogy ezt a munkát elvégezzük.

Hálás vagyok mindenkinek, kö-
szönöm a támogatást, hajrá Magyar-
ország, hajrá magyarok!

(Orbán Viktor miniszterelnök be-
széde a Fidesz–KDNP választási
eredményváró rendezvényén április
6-án.)

A miniszterelnök-helyettes közleménye

Köszönetünket fejezzük ki a külhoni magyaroknak, hogy az országgyűlési
választásokon az általuk leadott közel 130 ezer szavazat 95,5 százalékával
a Fidesz-KDNP szövetséget támogatták. Szavazataikkal bizonyságát adták
annak, ahogy ők is mindig számíthatnak ránk, úgy mi is számíthatunk rájuk.

Semjén Zsolt
Nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
megköszönte a külhoni magyaroknak, hogy az országgyűlési választáson a csak-
nem 130 ezer szavazatuk 95,5 százalékával a Fidesz-KDNP szövetséget támogat-
ták. A miniszterelnök-helyettes közleményében azt írta: a külhoni magyarok
szavazataikkal bizonyságát adták annak, ahogy ők is mindig számíthatnak ránk,
úgy mi is számíthatunk rájuk.

Látványos győzelmet aratott a Fidesz-KDNP páros. Kétharmados többsége lesz az
Országgyűlésben a következő ciklusban is. Eldőlt minden fontos kérdés. A végső
összeszámláláskor kiderült: egyetlen, még billegő helyen sem sikerült fordítania
annak, aki korábban a második helyen állt. Ez pedig azt jelenti: a Fidesz-KDNP
kétharmados többséggel bír újra: 133 mandátuma lesz az új, 199 fős Parlament-
ben, az MSZP és szövetségesei 38, a Jobbik 23, az LMP pedig 5 helyet birtokolhat.

Köszönet a külhoni
magyarok szavazataiért

Eldőlt minden fontos kérdés

Az áprilisi országgyűlési választás
újdonsága volt, hogy a magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező magyar
állampolgárok is szavazhattak az or-
szágos pártlistára. Ehhez az kellett,
hogy a választók felvetessék magukat
a levélben szavazók névjegyzékére.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI)
nyilvántartása szerint összesen 193
793-an szerepeltek a levélben szava-

zók névjegyzékén. Az NVI-hez le-
vélben érkezett szavazólapok feldol-
gozása 10-én fejeződött be, összesen
128 378 érvényes szavazólapot ösz-
szesítettek. Az érvényes szavazatok
95,49 százalékát a Fidesz-KDNP
pártszövetség kapta, összesen 122
588 voksot. A jobbikra a levélben
szavazók 2,28 százaléka szavazott
(2926 voks), az MSZP-Együtt-PM-
DK-MLP listára 1,16 százalék
(1495 voks).

FORRÁS: KDNP.HU, MTI Az április 6-i szavazáson a válasz-
tópolgárok két külön szavazólapon
adhatták le voksukat: egyrészt vok-
solhattak arra, kit szeretnének az
országgyűlési egyéni választókerü-
letükben (ebből 106 van) képvise-
lőnek, másrészt egy másik íven
arról dönthettek, hogy az országos
listáról melyik pártot vagy nemze-
tiséget támogatják. A magyaror-
szági lakóhellyel nem rendelkező
magyar állampolgárok csak pártlis-
tákra szavazhattak. Az országos lis-
tán kiadható 93 mandátumot a
pártlistás szavazatok és az egyéni ke-
rületekben nem hasznosult, úgyneve-
zett töredékszavazatok alapján
osztották ki.

Eldőlt minden fontos kérdés. A
végső összeszámláláskor kiderült:
egyetlen, még billegő helyen sem si-
került fordítania annak, aki korábban
a második helyen állt. Ez pedig azt
jelenti: a Fidesz-KDNP kétharmados

többséggel bír újra: 133 mandátuma
lesz az új, 199 fős Parlamentben, az
MSZP és szövetségesei 38, a Jobbik
23, az LMP pedig 5 helyet birtokol-
hat.

A KDNP frakcióját tizenhat kép-
viselő alkotja. Egyetlen jelöltje sem
botlott el. Elkötelezett régi, számta-
lanszor bizonyított harcosok, az el-
lenzék soraiban, sok más mellett,
legfőképp az bosszantja, hogy nem
lengték, lengik körül őket az oly di-
vatos korrupciós legendák. És honi
sorokban is él az elismerés: sokat tet-
tek, és joggal remélhetően tesznek
még szép hazánk boldogulásért. 

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Tizenhat kereszténydemokrata képviselő 
került be a parlamentbe

Hargitai János, aki Baranya
3.számú választókerületében 104 tele-
pülést képvisel a következő négy
évben, célként jelölte meg az M6-os
autópálya befejezését a határig. Mint
mondta, érdemi előrelépést szeretne
elérni a mohácsi Duna-híd megépíté-
sében és fontosnak tartotta agrárfej-
lesztések megvalósítását is.

Harrach Péter, aki Pest megye 4.
számú választókerületében nyert man-
dátumot, először a baloldal részéről
megjelenő negatív kampányt emelte
ki, amely szerinte eddig nem tapasztalt
méreteket öltött. Elképzeléseit ismer-
tetve választókerületének rekreációs
térséggé alakítását hangsúlyozta, szólt
továbbá a M2-es bővítéséről és a
Duna-híd építéséről Vácnál. Komoly
lépéseket tartott szükségesnek még az
árvízvédelem területén is.

Móring József Attila, aki Somogy
megye 3. számú választókerületében
72 település képviselője lett, a dél-ba-
latoni szennyvízhálózat fejlesztése
mellett a gyógyfürdő- és turisztikai be-
ruházásokat hangsúlyozta, és kitért az
összekötő utak megépítésére is.

Seszták Miklós, aki Szabolcs megye
3. számú választókerületét képviseli a
következő négy évben, szintén a mun-
kanélküliség csökkentését, a gyógytu-
rizmus fejlesztését emelte ki, és szólt az
útfejlesztésekről is, többek között a Vá-
sárosnamény-Záhony szakaszon.

Simicskó István, Újbuda ország-
gyűlési képviselőjeként a főváros XI.
kerületében a közbiztonság további
erősítését, a sportberuházások folyta-
tását helyezte kilátásba. Szavai szerint
Újbuda a sport fellegvára lehet a léte-
sítmények területén is. Kitért arra,
hogy míg 2010-ben a felnőtt lakosság-
nak csupán 7 százaléka sportolt, 2014-
re ez az arány 15 százalékra nőtt.

Szászfalvi László, aki Somogy 2.
számú választókerületében 4 kisváros
és 71 falu képviseletét látja el, azt
mondta: az elkövetkező négy évben
folytatni kell a megkezdett munkát.
Szólt a munkahelyteremtésről, az inf-
rastruktúra, és a mezőgazdasági fej-
lesztések fontosságáról, és kitért arra:
fontos, hogy a Dráva mente turisztikai
értékeinek gazdaság-fejlesztési poten-
ciálját megfelelően ki tudják használni.

Firtl Mátyás - akit Győr-Moson-
Sopron megye 4. számú választókerü-
letében választottak meg országgyűlési
képviselőnek - írásban küldte el ter-
veit. A kormánypárti politikus a gyógy-
turizmus és az úthálózat fejlesztését,
valamint az Esterházy- és Széchenyi-
kastély felújítását tűzte zászlajára.

Országos listáról

A Kereszténydemokrata Néppárt 
Országgyűlésbe jutott politikusai

Egyéni választókerületből

Semjén Zsolt Latorcai  Miklós Hoffmann Rózsa Soltész Miklós RétváriBence Rubovszky György Vejkey Imre

Harrach Péter
Pest megy 4. sz. 

választókörzet, Vác

Firth Mátyás
Győr-Moson-Sop-
ron megye, 4. sz.
választókörzet,

Sopron

Földi László
Pest megye 12. sz.

választókörzet,
Cegléd

Aradszki András
Pest megye 1. sz.

választókörzet, Érd

Móring József
Attila

Somogy megye 3.
sz. választókörzet,

Marcali

Seszták Szabolcs
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye 3. sz.

választókörzet, 
Kisvárda

Simicskó István
Budapest 2. sz. 

választókerület, XI.
kerület

Szászfalvi László
Somogy megye 2.
számú választóke-

rület, Barcs

Hargitai János 
Baranya megye 3.
sz. választókörzet,

Mohács

– Folytatás az 1. oldalról –
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A KDNP a következő időszak fontos feladatának tartja az otthonteremtési támogatás megerősítését és a gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztését, akár mun-
kahelyi bölcsődék, óvodák építésével is – mondta a Harrach Péter a 180 percben. A Fidesz és a KDNP szövetsége, amelyben a Kereszténydemokrata Néppártnak meg-
van a sajátos szerepe, jól működik, hatékony, így egész eddigi tevékenységével természetesen a pártnak is része volt a sikerben – értékelte az eredményeket a KDNP
frakcióvezetője. 

Vácon sajtótájékoztatott április 8-án tájékoztatót tartott Harrach Péter, a KDNP alelnöke, aki a 2014-es országgyűlési választáson, fölényesen nyert egyéni képvise-
lői mandátumot, Pest megye 04. sz. választókerületében. A politikus köszönetet mondott a Vác és környéke, a Dunakanyar, az Ipoly völgye, a Börzsöny és a Felső-
Galga menti települések lakóinak, továbbá a kampányban közreműködőknek.

A KDNP-nek is része volt a sikerben

Együttműködésre épülő időszak vár ránk

Kampányukban a kormány teljesít-
ménye került előtérbe, mert úgy ítélték
meg, a tettek alapján kell bizonyítani, mi
lesz a folytatás. Ha a másik oldal, amely
egyébként nem tudott sem megfelelő
személyt, sem egységes jövőképet fel-
mutatni, ugyanezt teszi, az ijesztő ered-
ményt hozott volna, amit természetesen

felismertek a választók, ahogyan azt is,
hogy velük szemben a nemzeti érdekek
erőteljes képviselete és egy normális
világ áll – mondta a frakcióvezető, aki
bízik benne, hogy most egy konszolidált,
nyugodt, építkező, a megváltozott irányt
tartani és bejáratni képes időszak jön.

Harrach Péter hozzátette: nagyjából
az eddigi arányt fogják képviselni a par-
lamenten és a szövetségen belül is. Vi-

lágnézeti pártként természetesen vannak
elveik, ezek azonban a gyakorlati kérdé-
sekben (családpolitika) valósulnak meg,
szorosan együttműködve civil és egy-
házi szervezetekkel. Az előttük álló leg-
fontosabb teendőkről szólva Harrach a
műsorban kiemelte az első Orbán-kor-
mány idején nagyon jól működő ott-
honteremtési támogatás megerősítését,
a munka és család összeegyeztetése kap-

csán pedig fontos területnek mondta a
gyermekek napközbeni ellátásának fej-
lesztését, akár munkahelyi bölcsődék,
óvodák építésével is. Emlékeztetett arra
is, hogy tíz éve éppen a KDNP indította
el a családbarát munkahely akciót,
amely azóta is jól működik, és Harrach
Péter úgy látja, egyre több, a magasan
képzett munkaerőt így is megtartani
igyekvő cég kapcsolódik be. 

Az oktatás, az egészségügy és a sport területén megvalósuló beruházások mellett a tömegközlekedés fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta
április 11-én a kereszténydemokrata Simicskó István, aki a kormánypártok jelöltjeként nyert képviselői mandátumot a fővárosban, Újbu-
dán. Mint rámutatott: Újbuda, ahol 145 ezer ember él, az elmúlt évek közös munkájának eredményeként stabil és kiegyensúlyozott lábakon
áll, hatékony és jól működő városrész.

A tettek önmagukért beszélnek

Kiemelte: egyértelműen kiálltak és
kiállnak a fiatalok, az aktív korúak és a
szépkorúak mellett. Simicskó István
úgy fogalmazott: a tettek önmagukért
beszélnek, mintegy 90 ezer négyzetmé-
teren korszerűsítettek parkokat, több
mint 23 ezer négyzetméter útpályát,
több mint 8 ezer négyzetméter járdát, 3
és félezer négyzetméter parkoló felüle-
tet újítottak meg, és kitért arra: több tér,
közlekedési csomópont rekonstrukci-
ója, találkozási pontok kialakítása tör-

tént meg, 12 játszótér újult meg. Az ön-
kormányzati és az állami támogatások
segítségével mintegy 21 ezer lakás lett
korszerűbb.      

Hangsúlyozta, hogy a társasházak
felújítását az önkormányzat 272 millió
forinttal támogatta, ugyanakkor állami
forrásokból további 280 millió forint
forrás lesz energiatakarékossági- és fű-
téskorszerűsítési programok megvaló-
sítására. A napokban rakták le a
gazdagréti tanuszoda alapkövét, az át-
adás már az új ciklusra marad. Akárcsak
a Tüske csarnok és a sportkomplexum-

hoz tartozó 50 méteres versenyuszoda,
illetve a 25 méteres tanuszoda is, és
egyéb sportberuházások, közlekedési
fejlesztések.

A kereszténydemokrata politikus
azt közölte: az önkormányzat és sze-
mély szerint ő is minden támogatást
megadtak és a jövőben is megadnak
annak érdekében, hogy minél több be-
ruházás megvalósulhasson, és hogy ja-
vuljanak az emberek életkörülményei.
Az oktatás, az egészségügy és a sport
egyaránt a fejlesztések fókuszában
marad. Ugyanakkor rendkívül fontos,

hogy folytatódjon a tömegközlekedés
fejlesztése. A 4-es metró elkészült, a vá-
rosrészt gyorsabban lehet megközelí-
teni, ami többek között hozzájárul
ahhoz is, hogy még több munkahely,
vállalkozás jöhessen létre. Kitért a
Nyéki Uszoda felújítására és bővítésére,
a Tüskecsarnok megépítésére, a Bikás
Park korszerűsítésére is. Jelezte: három
iskolában és két óvodában építettek mű-
füves focipályát, ezt a munkát is foly-
tatni szeretnénk, hogy a mindennapos
testnevelés bevezetésével javuljanak a
gyermekek sportolási lehetőségei.

FORRÁS: KDNP.HU

FORRÁS: KDNP.HU, HIRADO.HU

A Fidesz egyértelmű felhatalma-
zást kapott arra, hogy folytassa a meg-
kezdett munkát. Közös értékeken
alapuló politikai család tagjai va-
gyunk. Az ellenzék a gyűlöletkeltésre
építette a kampányát, amely időnként
már a jó ízlés határát súrolta, például
az ilyenkor Európában mindenhol szo-
kásos gratuláció is elmaradt. Nekem
személyesen semmi problémám nem
volt az ellenfeleimmel, csupán annyi,
hogy rossz társaságba keveredtek. Kö-
szönöm a választók bizalmát. Minden
itt élő ember érdekét képviselni
fogom. Nyugalmas, együttműködésre
épülő időszak fog következni. Csak
kormánypárti képviselőnek van lehe-
tősége arra, hogy a választókerülete
érdekeit eredményesen képviselje –
mondta Harrach Péter.

Arra a kérdésre, hogy Vác vonat-
kozásában melyek a képviselő jövőre

vonatkozó tervei, Harrach Péter el-
mondta, a nagyobb volumenű problé-
mák, mint például a mélygarázs
ügyének rendezése, a híd és útépítés
szükségessége, valamint az árvízvé-
delem nem megy olyan gyorsan, mint
szeretnék. Mindezek egyik legfonto-

sabb aka-
d á l y a ,
hogy a fő-
v á r o s
m a g a s
G D P
a r á n y a
miatt, Pest
m e g y e
k e v é s
uniós for-
ráshoz jut.
Ezt az ál-
l a m n a k ,
saját for-
rásból, bi-
z o n y o s

mértékig kompenzálnia kell. Hozzá-
tette, Vácott a kultúra és a sport meg-
erősödött, ami része a jó közérzetnek.
Azt is hangsúlyozta, hogy a választó-
kerülete kistelepülésein, a rekreációs
lehetőségekben és a turizmus meg-
erősítésében látja a fejlődés motorját.

Fördős Attila ( KDNP) polgármes-
ter megköszönte a váciaknak, hogy az
országos átlag felett mentek el sza-
vazni, és éltek a demokratikus jogaik-
kal. „A győzelem szignifikánsan egy
irányba mutatott: a Fidesz-KDNP
pártszövetség javára.”  

Pető Tibor (Fidesz) alpolgármester,
Harrach Péter kampányfőnöke, szintén
köszönetet mondott a választóknak. Kie-
melte, hogy a kampánycsapat összehan-
golt és eredményes munkájának is
köszönhető, hogy Vácon soha nem látott
fölénnyel nyert az egyéni képviselőjelölt,
és a pártszövetség. Még azokban a kör-
zetekben is, ahol eddig az ellenzéki poli-
tikusok hagyományosan erősek voltak.
„Ez is azt mutatja, hogy a választók elé-
gedettek a kormány munkájával, és nem
kérnek az ellenzék gyűlöletpolitikájá-
ból.” Pető kitért arra is, hogy nincs pihe-
nés, mert jönnek az Európa Parlamenti
választások, és elkezdik a felkészülést az
őszi önkormányzati választásokra is.

BROCKHAUSER EDIT
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Semjén Zsolt szerint Hoffmann Rózsa „emblematikus szereplője” lesz a kö-
vetkező Országgyűlésnek oktatási ügyekben. A miniszterelnök-helyettes
erről az M1 Az Este című műsorában beszélt április 14-én.

Az új ciklusban elfogadhatják a családi csődvédelemről és a szabad va-
sárnapról szóló, a párt által kezdeményezett törvényjavaslatokat –
mondta Harrach Péter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában.
A KDNP várható kormányzati szerepvállalásáról kiemelte: a miniszter-
elnöknek van kormánya, ő fogja kijelölni a kabinet tagjait. A párt alel-
nöke megismételte: a KDNP jelen lesz a kormányban, hogy nagyobb
számban-e mint eddig, azt ugyanakkor nem lehet tudni.

Az erős frakció lesz a garancia a
kereszténydemokrácia hangsúlyos

kormányzati jelenlétére

Az új ciklusban elfogadhatják 
a családi csődvédelemről 

szóló törvényt

FORRÁS: KDNP.HU, MNO, MTI

A KDNP elnöke közölte, teljes
mértékben elégedett Hoffmann
Rózsa köznevelési államtitkár telje-
sítményével. „Abban a
golyózáporban, amiben
végigküzdötte a négy
évet, és amit ezalatt le-
tett az asztalra, az törté-
nelmi távlatban nézve
rendkívüli teljesítmény”
– fejtette ki. Hozzátette:
nem állítja, hogy a Kle-
belsberg Intézmény-
fenntartó Központ
működése teljesen hiba
nélküli, de olyan köz-
igazgatás soha nem lesz,
ahol ne lennének admi-
nisztrációs problémák.
Ugyanakkor irányvonal-
beli tévesztés nincs – je-
lentette ki Semjén Zsolt,
aki úgy fogalmazott: a
pedagógus-életpályamodellért Hoff-
mann Rózsa úgy harcolt, mint egy
„berber oroszlán”, az életét tette rá.

Semjén Zsolt a kormányban vár-
ható esetleges változásokról nem kí-
vánt részleteket elárulni, úgy
fogalmazott: közjogilag nem lenne
helyes, és illendő sem lenne, ha el-
kezdene a kormánystruktúráról érte-
kezni. Orbán Viktor kormányfő
kompetenciája, hogy kormányát
meghatározza – jelentette ki. Annyit
megjegyzett: miután a kormány „be-
töltötte azt a hivatást”, amiért a vá-
lasztók 2010-ben bizalmat szavaztak
neki, ezért azt gondolja, alapvető vál-
tozások nem valószínűek. Semjén
Zsolt szerint nagyszerűen teljesítettek
a kereszténydemokrata politikusok,
amit rájuk bízott a miniszterelnök és

a kormány, „azt megcselekedték”.
Az az erős KDNP-frakció, ami a par-
lamentben lesz, garancia arra, hogy
a Magyarországon 70 éves keresz-
ténydemokrácia a következő kor-

mányzati ciklusban is hangsúlyosan
jelen legyen.

További kérdésre azt mondta:
vannak olyan speciális területek,
amelyek mindig is a KDNP-hez kö-
tődtek, ezek hagyományosan az ő
irányításuk alatt voltak, és az ezen a
területen dolgozó emberek beváltak.
Ezeken a területeken vagy kormány-
zati vagy parlamenti pozícióban a
KDNP jelenléte, értékrendje megha-
tározó lesz – jelezte. Kitért arra is,
arra biztatják az erdélyi magyarsá-
got, hogy támogassák az RMDSZ
listáját Romániában, hogy saját
jogon minél több képviselővel le-
gyenek jelen az unióban, és minden
segítséget megadnak a Magyar Kö-
zösség Pártjának a Felvidéken az eu-
rópai parlamenti választáson. 

Hoffmann Rózsa már februárban jelezte az emberi erőforrások miniszterének, hogy nem szeretné köznevelési államtitkárként folytatni munkáját. Erről
az államtitkár egy más témában rendezett sajtótájékoztatón beszélt újságírói kérdésre április 10-én. Kiemelte: az elmúlt négy évben minden elemé-
ben megújították a köznevelés rendszerét, gondosan végiggondolt „rendszerváltozás” közepén vannak.

Már februárban jeleztem, hogy nem kívánom folytatni

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ez egy olyan folyamat volt, amit áp-
rilis 6-án nagy igennel fogadott az or-
szág – mondta, hozzátéve: Ebben az
összefüggésben, hogy éppen ki az a
személy, aki folytatja a munkát, má-
sodlagos, és az ő személye sem elsőd-
leges. Hoffmann Rózsa elmondta, már

februárban közölte azt a szándékát az
emberi erőforrások miniszterével, hogy
ne ő folytassa. Azt mondta, mivel hiva-
talos választ még nem kapott, nem illő
arra a kérdésre választ adnia, hogy mi-
lyen formában és hol dolgozik tovább.

Hoffmann Rózsa nem köznevelési
államtitkárként folytatja munkáját, az
oktatásügyben más feladatot kap – kö-

zölte Harrach Péter, a KDNP frakció-
vezetője a Hír Tv-vel.

A televízió közlése szerint az új kor-
mány összetételéről már voltak előzetes
egyeztetések, ahol konkrét nevek is szóba
kerültek, de a végső döntést személyi kér-
désekben Orbán Viktor miniszterelnök
hozza meg. Kérdésre az államtitkár már-
cius 20-án sajtótájékoztatón azt mondta,

hogy elkötelezett az iskolaügy javításá-
ban, ezért bármilyen feladatot szívesen
vállal a jövőben, ami ezt lehetővé teszi.

Az MTI információi szerint Hoff-
mann Rózsa neve felmerült a pedagó-
gus kar lehetséges vezetőjeként és az
Országgyűlés oktatási és tudományos
bizottságának elnöki posztjának esé-
lyeseként is.

A frakcióvezető kifejtette: a devi-
zahitelesekkel összefüggő intézkedé-
sek kerültek – indokoltan – előtérbe,

de ha ez megoldódik, napirendre ke-
rülhet a családi csődvédelem kérdése.
Reményei szerint a szabad vasárnap-
ról szóló javaslatukat is elfogadja az
Országgyűlés.  

A kereszténydemokrata politikus
kitért arra is, hogy előrelépésre van
szükség az otthonteremtési támoga-
tás területén. Az első Orbán-kormány
idején ez egy széleskörű rendszer
volt, majd a szocialista kormányok
leépítették, és most újra bővíteni kell.
Arányát, mértékét a szakpolitikusok
dolgozzák majd ki.  

Harrach Péter szólt a gyermekek
napközbeni felügyeletéről is, a
munka és a család összeegyeztethe-
tőségét kulcskérdésnek nevezve. Fel-

idézte: háromezerrel növelték a böl-
csődei helyek számát, számos helyen
felújítások valósultak meg, de áttörés
kell, családi napközik, munkahelyi
bölcsődék, óvodák létesítésére van

szükség. A politi-
kus példaként a
francia példát
hozta. 

Harrach Péter
azt mondta, hogy
az új ciklusban 16
tagú lesz a KDNP-
frakció. Arra a kér-
désre, hogy ha
jelölik, vállalja-e a
képviselőcsoport
vezetését, úgy vá-
laszolt: nem szo-
kott a kihívások
elől meghátrálni. 

A KDNP vár-
ható kormányzati

szerepvállalásáról kiemelte: a mi-
niszterelnöknek van kormánya, ő
fogja kijelölni a kabinet tagjait. A
kormánypárti politikus megismételte:
a KDNP jelen lesz a kormányban,
hogy nagyobb számban-e mint eddig,
azt ugyanakkor nem lehet tudni. 

Harrach Péter hangsúlyozta: vár-
hatóan a hagyományos KDNP-s tár-
cákat, államtitkárságokat továbbra is
a politikusaik viszik majd.  

További kérdésre elmondta: az
európai parlamenti (EP-) választáson
a KDNP kvótáján indul Tőkés
László, másik jelöltjük Hölvényi
György, a jelenlegi egyházügyi ál-
lamtitkár. Ő is valószínűleg bekerül
majd az EP-be.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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– Folytatás az 1. oldalról –

A magyar nemzeti tanács részéről
annak elnöke, Korhecz Tamás szólalt
fel, aki részletesen ismertette, hogy a
szerb alkotmány rögzíti, hogy a nem-
zeti kisebbségek demokratikusan 
választott nemzeti tanácsokban képvi-
seltethetik magukat. Korhecz kifejtette,
hogy a nemzeti tanácsok nem kizáróla-
gos döntéshozó testületek, de minden,
a kisebbségi identitást érintő kérdésbe
beleszólhatnak, ezáltal a közösségek in-
tegrációját is elősegítik. A magyar 
kisebbség testületének vezetője ismer-
tette, hogy a nemzeti tanácsok 
működését a szerb költségvetés finan-
szírozza, ám emellett programok meg-
valósítására mindegyik nemzetiség
jelentős támogatás kap a maga anyaor-

szágától, így a magyar nemzeti tanács
is Magyarországtól.

Korhecz Tamás szerint a nemzeti ta-
nácsok rendszerének legnagyobb jelen-
tősége, hogy létrejött egy demokratikus
hatóság, amelyen keresztül a nemzeti
kisebbségek hallathatják a hangjukat, és
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az őket
érintő jogszabályok a nekik megfelelő
módon valósuljanak meg.

Problémaként nevezte meg Korhecz
az alkotmánybíróság februári döntését, és
mint mondta, alkotmányjogászként csa-
lódott ugyan, de a testület döntését tiszte-
letben kell tartani. Kifejtette, hogy
februárban a taláros testület a nemzeti ta-
nácsok működését szabályozó törvény
több passzusát megsemmisítette, amellyel
nem bővítette, hanem szűkítette az em-
beri jogok érvényesülésének lehetőségét.

„Szerbia ezzel nem előre, hanem
hátrafelé lépett, de nem nevezném ka-
tasztrófának a történteket” – közölte
Korhecz, aki lát esélyt arra, hogy le-
gyen elég jogi mozgástér a megsemmi-
sített rendelkezések kiváltására az
alkotmánybíróság döntésének tisztelet-
ben tartásával.

Surján László, az EP KDNP-s 
alelnöke fájónak nevezte az alkot-
mánybíróság döntéseit, ugyanakkor
csatlakozott ahhoz a véleményhez,
hogy a testület döntéseit tiszteletben
kell tartani. Felhívta ugyanakkor a fi-
gyelmet, hogy meg kell vizsgálni: a
bírák a célt vagy az eszközt minősítet-
ték ellentétesnek az alaptörvénnyel,
mert utóbbi esetben, ha a cél elérhető
más, alkotmányos módon, akkor ész-
szerű lehet azt megkeresni.

Surján László annak fontosságát
hangsúlyozta, hogy meg kell külön-
böztetni a nemzetiség és az állampol-
gárság fogalmát, és a többségi
társadalomnak hinnie kell abban,
hogy a nemzeti kisebbségek tagjai is
lehetnek lojálisak az államhoz, vala-
mint, hogy a nemzetiség, és az állam-
polgárság lehet két olyan különböző
dolog, amely összhangban áll egy-
mással. Ha a többség nem tud hinni
ebben, vagy a kisebbség csak úgy
tesz, mintha lojális lenne, az csak nö-
veli a feszültségeket.

A KDNP-s politikus arra is felhívta
a figyelmet, hogy a bővítési folyamat-
ban résztvevő országok számára
nagyon fontos elkerülni, hogy csatla-

kozási céldátumokat tűzzenek ki, mint
mondta: az irány a fontos.

Megkezdődtek a 2016-os Szent Márton-emlékév előkészületei Szombathelyen. Puskás Ti-
vadar, Szombathely polgármestere április 10-i sajtótájékoztatón arról beszélt, a város fon-
tosnak tartja Szent Márton kultuszának ápolását, készül az évforduló méltó
megünneplésére és már az előkészítésre, az idei programok támogatására is 25 millió fo-
rintot irányoztak elő a költségvetésben.

Készülnek a Szent Márton-emlékévre
Szombathelyen, várnák Ferenc pápát is

Tette hozzá, a Szent Márton-tervben fel-
vázoltak megvalósításához természetesen
szükség van a kormány és az állam segítsé-
gére, hiszen az 8 milliárd forint értékű fej-
lesztést, épületrekonstrukciót tartalmaz.

A terv részeként újulhatna meg egyebek
mellett a szombathelyi Szent Márton-temp-
lom és az előtte lévő tér, a szombathelyi szé-
kesegyház két tornya, valamint a püspöki
palotának az a része is, amely zarándokok és
turisták fogadására szolgálna.

Veres András szombathelyi megyés püs-
pök a szervezők sajtótájékoztatóján azt
mondta, az emlékév legkiemelkedőbb ese-
ménye Ferenc pápa remélt magyarországi lá-
togatása lehet, amelynek pontos dátuma ma
még nem ismert, de szerinte „valamikor 2016
nyarán vagy kora őszén a legvalószínűbb”.

A püspök emlékeztetett arra, hogy Ferenc
pápát Áder János köztársasági elnök a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferenciával
egyeztetve tavaly szeptemberben személye-
sen hívta meg 2016-ra Magyarországra.
Abban az évben lesz az egykori Pannónia
provinciából származó Szent Márton tours-i
püspök születésének 1700. évfordulója.

Veres András hozzátette, ha a katolikus
egyházfő 2016-ban eljönne Magyarországra,
minden bizonnyal ellátogatna Szent Márton
szülőföldjére is, hiszen – utalt Ferenc pápa ar-
gentin származására – a Buenos Aires-i szé-
kesegyháznak egy Szent Márton-oltára is
van, így a templom egyik védőszentje Szent
Márton. A szervezők, az egyházmegye és az
önkormányzat tájékoztatása szerint bár csak
két év múlva ünneplik Szent Márton születé-
sének 1700. évfordulóját szülővárosában, az

egykori Savariában, gőzerővel folynak az év-
forduló előkészületei, már az idén és jövőre is
lesznek egyházi és világi programok.

Veres András kiemelte: Szent Márton
nemcsak Európa, de a világ egyik legjobban
tisztelt, legnépszerűbb szentje, éppen ezért
születésének évfordulója világméretű ese-
mény lesz. 

Közlése szerint éppen ezért az évforduló-
nak nemcsak egyházi, de világi rendezvényei
is lesznek, már az idén megkezdődik a kon-
ferenciákból, kiállításokból, komolyzenei és
könnyűzenei koncertekből is álló programso-
rozat. Beszámolt arról, hogy az évforduló és
a rendezvények iránt már most is komoly a
hazai és a nemzetközi érdeklődés.

Veres András bejelentette: a 2015 novem-
berében kezdődő egyházi év az egyházme-
gyében Szent Márton-emlékév lesz, annak
részeként Szent Márton ereklyéjét egy utazó
ereklyetartóba helyezik, az körbeindul az
egyházmegyében és 2017-ben ér vissza
Szombathelyre. Tájékoztatása szerint az em-
lékév kapcsán Szent Márton életének leg-
fontosabb állomásait követve két nagy
zarándoklat indítását is tervezik Toursba:
2015-ben Németországon keresztül, 2017-
ben az ünnepségek lezárásaként pedig Szlo-
vénián és Olaszországon keresztül.

Veres András szólt arról is: 2015-ben az
egyházmegye egykori papja, Werner Alajos
egyházi zeneszerző Szent Márton kantátá-
jának a zenekari bemutatását is tervezik, va-
lamint már kiírtak egy meghívásos
pályázatot a szombathelyi székesegyház
homlokzati részére tervezett új főkapu el-
készítésére, ezen egy hat jelenetből álló
bronz dombormű Szent Márton életéből
vett jeleneteket ábrázolna.

Még tanulmányozza a kormány a strasbourgi Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága ítéletét az egyházügyi törvényről – mondta a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az
m1 Ma reggel című műsorában április 9-én. Rétvári Bence felhívta
a figyelmet arra, hogy a nyilvánosságra hozott döntés elsőfokú,
Magyarországnak lehetősége van a bíróság nagykamarájához for-
dulni az ítélet miatt.

Még tanulmányozza a kormány 
a strasbourgi ítéletet

Megjegyezte, a strasbourgi tes-
tület nem az Európai Unió, hanem
az Európa Tanács (ET) szerve,
amely nem kötelezheti az orszá-
gokat arra, hogy a
jogszabályokat meg-
változtassák.

A politikus úgy
értékelte, hogy a tes-
tület közvetett jogsé-
relmet állapított meg,
lévén az egyházak
anyagi támogatásáról
szó. Emlékeztetett
arra, hogy a törvénnyel „a biznisz-
egyházakat” akarták kiszűrni.

A bírák azt mondták ki, hogy
Magyarországnak lett volna más
lehetősége arra, hogy ezeket az
egyházakat „enyhébb” módon –
mint az újbóli nyilvántartásba
vétel – kiszűrni, de azt nem
mondták meg, mit lett volna ez a
mód – közölte.

Rétvári Bence szerint azt kell
tanulmányozni, hogy nagyon
sokszor változott a törvényi sza-
bályozás az elmúlt időszakban, és
az ítélet az első verziókat figye-
lembe veszi, de lehetséges, hogy
a most hatályos alaptörvényi és
sarkalatos törvényi rendelkezése-
ket meg nem.

Lehet, hogy most már a meg-
változott jogszabályok miatt nem
is aktuális ez az értelmezés, de ezt

az ítélet pontos tanulmányozása
után tudják csak megmondani –
tette hozzá.

Felidézte, hogy az ET másik
intézménye, a Velencei Bizottság
kimondta, a most hatályos egy-

házügyi törvény rendkívül széles
és liberális terepe a vallásszabad-
ságnak.   

Rétvári Bence beszélt arról is,
hogy május 6-ára biztosan össze-
áll az új Országgyűlés, már csak
azért is, mert az alaptörvény alap-
ján a köztársasági elnöknek har-
minc napon belül össze kell
hívnia a parlament alakuló ülését.

Az Emberi Jogok Európai Bí-
rósága keddi ítéletében kimondta:
a gondolat, a lelkiismeret és a val-
lás szabadságának tekintetében
sérült a magyar államot beperlő
vallási közösségek gyülekezési és
egyesülési szabadsága azáltal,
hogy az új egyházjogi törvény
megfosztotta őket egyházi státu-
suktól. A pert több, státusától
megfosztott vallási közösség in-
dította.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A vajdasági kisebbségek mutatkoztak be az Európai Parlamentben
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A katonai hagyományőrzés mozgalommá válásának mintegy negyedszázados múltjáról, illetve a hagyományőrző találkozók, felvonulások, csatabemuta-
tók összekovácsoló erejéről beszélt Semjén Zsolt Tápióbicskén április 4-én. A miniszterelnök-helyettes az 1849. április 4-i tápióbicskei csata évfordulójá-
nak tiszteletére rendezett ünnepségen az egykori csatatér fontos átkelőhelyének számító, újjáépített fahídon állva méltatta a hagyományőrzés fontosságát.

Felkeltünk és egységesek 
vagyunk

Hagyományaink nélkül mit keresnénk Európában?

Ma is kurucok vagyunk – mondta
Pálffy István, a KDNP országgyűlési
képviselője Fehérgyarmaton. A Kuruc
Vitéz faragott szobrának leleplezése al-
kalmából a frakció szóvivője hangsú-
lyozta, hogy 2010 után a magyar
emberek és a kormány ugyanúgy vették
fel a harcot az idegen érdekekkel szem-
ben, mint 300 évvel ezelőtt kuruc elő-
deink: akkor a török kiűzetése után a
labancok ellen kellett fellépni, manap-
ság pedig a külföldi gazdasági érdekek

ellen kell megvédenünk saját érdekein-
ket. Mi is kurucok vagyunk abban az ér-
telemben is, hogy egységet alkottunk,
akárcsak őseink, akik felekezetre tekin-
tet nélkül együtt harcoltak a császáriak
ellen: katolikusok, reformátusok, evan-
gélikusok. Egységesek vagyunk – tette
hozzá Pálffy István – akárcsak azok a
kurucok, akik soraiban ott voltak az
osztrák sarc ellen tiltakozó nemesek és
a földekről elkergetett parasztok is, tár-
sadalmi státusra tekintet nélkül, aho-
gyan 2010 óta egyre erősebb egységet
képeznek a mai magyarok.

FORRÁS: KDNP.HU

Könyvtárbuszt adtak 
át Nagyhódoson

Újra meg kell tanulnunk olvasni -
mondta Pálffy István a KDNP frakció-
szóvivője a Szabolcs-Szatmár Bereg
megyei Nagyhódoson április 3-án. Az
Országgyűlés Kulturális és sajtóbizott-
ságának alelnöke egy könyvtárbusz át-
adásán arról beszélt, hogy a köznevelés
átalakításával egyidejűleg a kormány
megteremtette a lehetőségét annak,
hogy a legkisebb településekre is eljus-
son az Internet és a guruló könyvtár.

A 120 lelkes Nagyhódos az egyike
annak a 20 kisfalunak, ahol a most át-
adott könyvtárbusz ellátja az olvasókat,
a böngészőket. Pálffy István arra emlé-
keztetett, hogy nemcsak jól kell kivá-
lasztani az értékes könyvet, hanem úgy
is kell azokat forgatni, hogy a tudást
hasznosítani tudják belőle az emberek.
Tilki Attila, a térség országgyűlési kép-
viselője hozzátette, ebben segít a 
pályázati pénzből megvalósított mobil-
könyvtár a szatmáriaknak és a nyíregy-
házi bokortanyák lakóinak.

FORRÁS: KDNP.HU

A KDNP elnöke a helyi Honvéd-
szobor megkoszorúzása után több ezer
érdeklődő, valamint a csatát „újraját-
szó”, korhű ruhába öltözött hagyomá-
nyőrzők előtt idézte fel a tavaszi
hadjáratot, méltatva az Európát átszövő
megemlékezéseket. „1989. április 3-án
a Történelmi Lovas Egyesület kilenc
hagyományőrző huszára elindult Jász-
berényből, hogy végiglovagolja a
Nagykáta, Tápióbicske, Isaszeg, Gö-
döllő, Vác útvonalat, az 1849-es Tava-
szi Hadjárat emlékére. A csaták
helyszínén tábort vertek és rögtönzött
kis ünnepségeket tartottak, aminek ke-
retébe értő történészek – élükön Katona
Tamással – felidézték a csaták történe-
tét. Így kezdődött.” – mondta a minisz-
terelnök-helyettes, hozzátéve, hogy az
évek teltével egyre több település kap-
csolódott be a kezdeményezésbe, ame-
lyik ma „Közép-Európa immáron
legnagyobb katonai hagyományőrző
rendezvénysorozata”. Az emlékhadjá-
rat résztvevői között ma már ott vannak
a székelyföldi és a felvidéki csapatok,
illetve az Európa más tájairól érkező
„fegyverbarátaik”, hogy közösen idéz-
zék fel a történelem jeles napját, s szó-
rakoztassák szemet gyönyörködtetően

az összegyűlteket – fogalmazott a ke-
reszténydemokrata politikus.

A tápióbicskei csatához fűződő ha-
gyományok között a miniszterelnök-
helyettes egy gyermekekhez kötődőt is
felidézett. Mint mondta, 1882-ben a
falu bírája alapítványt hozott létre, hogy
a csata napján a település összes gyer-
meke kapjon egy zsemlét. Ez emlékez-
tesse őket arra: a búza a hazáért küzdők
vérével áztatott földből nőtt. Napjaink-
ban zsemle helyett buktát kapnak ápri-
lis 4-én az erre járó gyerekek, illetve
vendégek. „Zsemlét sütünk az áldoza-
tok vérével itatott földben termett búzá-
ból. Fejet hajtunk őseink hősiessége, az
áldozatok emléke előtt, korabeli ruhák-
ban idézzük fel a múlt idők emlékét.

Személyes tapasztalatból tudom,
hogy ez örökre szóló élmény. Immáron
második éve magam is lóháton ünnep-
lem Kézdivásárhelyen március 15-ét, és
fontos, hogy ezt egyre többen tesszük.

Mert a múltunk ismerete, hagyomá-
nyaink megtartása nélkül ugyan mit is
keresnénk Európában. Keresztényde-
mokrataként Barankovics István gondo-
lataival pedig mindezt így foglalhatjuk
össze: Magyarnak maradván Európában
és európainak lenni itthon – ez a mi na-
cionalizmusunk credója” – mondta a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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Be kell mutatni a kommunizmus borzalmait

Kitartással elért eredmény

Rétvári Bence hangsúlyozta: az nem
lehet, hogy a kommunizmus eszméje
hibátlan volt, mert mindig diktatúrává
fajult. A kommunizmust említve nem-
csak a múltról beszélünk, hanem olyan
eszméről, amely minden bevezetési kí-
sérletében diktatúrát hozott, mert maga
az eszme embertelen, nem demokrati-
kus, ezért nem elfogadható az, hogy
emancipálják a kommunista eszméket
– fogalmazott az államtitkár. Utalt arra,
hogy az elmúlt négy évben számos tör-
vényt és egyéb jogszabályt módosítot-
tak a kommunizmus üldözöttjeit

illetően, és sok mindent elértek, hogy
„valamit helyrehozzunk abból, amit a
kommunisták elrontottak ebben az or-
szágban”.

Rétvári Bence rámutatott: a nemré-
giben felállított Nemzeti Emlékezet Bi-
zottságának alkotmányos kötelezettsége
a kommunista múlt feltárása és annak a
rendszernek a bemutatása. 

Horváth Attila, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Közigazgatástudományi
Karának intézet- és tanszékvezetője, a
kötet egyik szerzője kötetről szólva el-
mondta, hogy szerepel benne egyebek
mellett a kádári „hihetetlen rossz körül-
mények között” működő börtönvilág, a

média és a filmek
manipulálása, a
szlovák kormány
Benes-dekrétu-
mokkal kapcsola-
tos álláspontjának
bírálata az uniós
jog tükrében, il-
letve a Felvidékről kitelepített magya-
rok politikai üldöztetése a
Dél-Alföldön.

Eötvös Péter, a Kommunizmus
Bűnei Alapítvány elnöke arról beszélt,
hogy „a különböző ideológiák mentén
elkövetett erőszak áldozatait egyenlő
mértékkel kell mérnünk, csak és kizá-

rólag az emberiesség ellen elkövetett
bűntett elkövetése a lényeg”.

Rávilágított: a kommunizmussal kap-
csolatos „szégyenletes történelemhami-
sítás” sok esetben a tanúk elnémítását,
dokumentumok megsemmisítését, záro-
lását jelentette. Az alapítvány célja minél
több fiatalt bevonni a kommunizmus bű-
neit feltáró munkába, amelynek nem
csak tudományos, de nevelő jellege is
van, mert a hazugságon nevelkedett fi-
ataloknak is tudniuk kell, hogy ne-
megyszer szüleiket, nagyszüleiket is
meghurcolták, és nekik is tudniuk kell,
mi az a koncepciós per, a B-listázás, mi
volt az ÁVH és a munkásőrség.

A kereszténydemokrata értékeket következetesen valló Pethő Szilvesz-
tert, aki a ’90-es évek elején a KDNP Borsod-Abaúj- Zemplén megyei el-
nöke volt Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, a Kereszténydemokrata
Néppárt Országos Választmányának elnöke méltatta.

A laudáció után a kitüntetett fia, dr. Pethő Gábor mondott köszönetet

édesapja kitüntetéséért, és felidézte szavait, hogy „Kitartással lehet ered-
ményt elérni.”

A köszöntések sorát Harrach Péter frakcióvezető azzal zárta, hogy
„Ennek a kitartásnak köszönhető az az eredmény is, amit vasárnap a vá-
lasztásokon elértünk”.

Prof. Dr. Pethő Szilveszter
az egykori Soproni Műszaki Egyetem
és a Miskolci Egyetem nyugalmazott
egyetemi tanárát, a hazai műszaki fel-
sőoktatás és tehetséggondozás kie-
melkedően meghatározó
személyiségét az alább részletezett in-
dokolás alapján a Magyar Érdemrend
kitüntetésre ajánlom.

Dr. Pethő Szilveszter 1927-ben
született. Családjától megingathatat-
lan hitet és szeretet kapott, mely ké-
sőbbi élete során oly fontosnak
bizonyult. Ez tudta átsegíteni a máso-
dik világháború borzalmain s ez adott
neki erőt a rendszerváltás politikai vi-
harai között, amikor nyugdíjasként
munkába állt a demokratikus Ma-
gyarországért.

Az ifjú Pethő Szilveszter műszaki
érdeklődése már a középiskolai évek
alatt kiviláglottak, így egészen egye-
nes út vezetett az egykori soproni Ma-
gyar Királyi Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Bánya,
Kohó- és Erdőmérnöki Karára, ahol
1949-ban bányamérnöki oklevelet
szerzett.

Az egyetemi padokból kikerülve
az iparban helyezkedett el. Gyakorlati
tapasztalatokat szerzett az ország szá-
mos pontján, dolgozott többek között
Dudaron, Úrkúton és Sajószentpéte-

ren is, majd közel tíz éves szakmai ta-
pasztalattal a birtokában került vissza
az Alma Materba.

1956-ban – ipari munkáját nem
teljesen feladva – a Soproni Mű-
szaki Egyetem Érc-, és Szén-előké-
szítési Tanszékének adjunktusaként
kezdi meg tudományos, oktatói pá-
lyafutását.

Pethő Szilveszter 1960-ben védte
meg kandidátusi értekezését, majd
1961-ben egyetemi docensnek majd
1972-ben egyetemi tanárnak nevezik
ki a szétválasztás és a homogenizá-
lással kapcsolatos tudományos mun-
kájának elismeréseként a Nehézipari
Műszaki Egyetemre.

Az 1976-ban megjelent „Szétvá-
lasztási és homogenizálási műveletek
értékelése, különös tekintettel a szá-
mítógépes ellenőrzésre és irányításra”
című értekezésével elnyerte a Magyar

Tudományos Akadémia tudományok
doktora fokozatát. Külön említésre
méltó, hogy a munkájában kidolgozott
módszert a DIN szabvány szétválasz-
tási műveletek értékeléséről szóló ré-
szébe is beépítették.

Az 1980-as évektől fő kutatási
területe az ásványi nyersanyagok

mintavételezése, a szétválasztási fo-
lyamatok és az aprítás matematikai
jellemzése; az eljárások modelle-
zése, számítógépes folyamatirányí-
tása. 1985-ben vonult nyugdíjba,
1985-1995 között másodállásban to-
vábbra is a tanszék kutatója-oktatója,
és mind a mai napig aktív tudomá-
nyos kutatómunkát folytat, publikál.

Eddigi tudományos oktatói, kuta-
tói munkásságát több mint 300 pub-
likáció, százat meghaladó kutatási
jelentés, valamint két meghatározó
egyetemi és egy mérnöktovábbképző
intézeti könyv jellemzi. Témaveze-
tésével számos egyetemi doktori
disszertáció és kandidátusi értekezés
készült.

Tudományos, oktatói tevékenysége
mellett folyamatosan aktív tagja volt a
legfontosabb szakmai és tudományos
testületeknek. Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületnek
1949-tól, a Bányászati Tudományos
Bizottságának 1976-tól, az MTA Köz-

testületének 1995-től tagja, számos
akadémiai bizottság munkájában vesz
részt.  

Több évtizedes egyetemi oktatói,
kutatói munkáját számtalan kitünte-
tés kísérte. Állami elismerései közül
kiemelkedik a Kiváló Bányász
(1955) valamint a Kiváló Munkáért
(1979) díj.

Dr. Pethő Szilveszter egyetemi
oktatói és kutatói munkája mellett
1989-ben bekapcsolódott a demok-
ratikus politikai átalakulás folyama-
tába. Professzori tekintélyét is latba
vetve járta a vidéket, az országot
azért, hogy a rendszerváltáshoz
szükséges társadalmi támogatottság
létrejöhessen. 

A fent leírtakra és személyes ta-
pasztalataimra tekintettel, tiszta
szívvel tudom a kitüntetésre ajánlani
a magyar műszaki felsőoktatás
egyik ismert alakját, Prof. Dr. Pethő
Szilvesztert, aki mind oktató-nevelő,
mind szakmai, tudományos kutatói
pályafutása, valamint embersége és
felelős közéleti szerepvállalása miatt
méltán viselhetné a Magyar Érdem-
rend kitüntetést.

Latorcai János
az Országgyűlés alelnöke

a Kereszténydemokrata Néppárt
Országos Választmányának elnöke

Április 12-én, a KDNP elnökségi ülésének bevezetőjeként családias hangulatú ünnepségen adták át Pethő Szilveszter gyermekeinek a Magyar Érdemrend Tiszti-
keresztje kitüntetést. A posztumusz díjjal a professzor emeritust a magyar bányászatban végzett nemzetközileg is kiemelkedő kutató-fejlesztő tevékenységéért, va-
lamint a felsőoktatásban eltöltött több évtizedes áldozatos, iskolateremtő munkája és a mérnök-nevelésben vállalt szerepéért ismerték el.

Példaként kell állítani a kommunizmus üldözöttjeit a társadalom elé, mert ők szembe mertek szállni a diktatúrával – mondta Rétvári Bence a Gellért konferen-
ciák – Előadások a kommunizmus bűneiről című könyv bemutatóján április 4-én. 

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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