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Az istentelen 
diktatúrák eltűnnek 

a történelem 
süllyesztőjében

Az istentelen, ezért embertelen és az
embertelen, ezért istenleten diktatúrák
eltűnnek a történelem süllyesztőjében –
jelentette ki Semjén Zsolt, nemzetpoliti-
káért felelős miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapja alkalmából tartott
megemlékezésen a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Pócspetriben. A templomi
istentisztelet és ünnepség után felavatta
Asztalos Jánosnak az imaház külső
homlokzatán elhelyezett emléktábláját.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt ha-
tározattervezetet tett le az Európai
Néppárt Politikai Közgyűlése elé a
természetes személyek adósságrende-
zéséről és a családi csődvédelemről.

Az Európai Néppárt választmá-
nyára a KDNP beterjesztette állás-
foglalás tervezetét, amely a
csődvédelmi törvény családokat 
segítő szellemének megfelelően az
európai adósok helyzetének meg-
könnyítésével, az európai szegény-
séggel és leszakadással, illetve a
növekvő jövedelmi különbségekkel

foglalkozik. A dokumen-
tumban az Európai Nép-
párt tagjaként a KDNP
kiemeli: fontos, hogy a
belső piac megfelelő mű-
ködése biztosítva legyen
azáltal is, hogy az európai
polgárok minden tagállam-
ban hasonló feltételekkel
rendezhessék adósságai-
kat, illetve, hogy a pénzin-

tézetek és a hitelezők hasonló
biztosítékokra számíthassanak.

A Kereszténydemokrata Néppárt
javaslata sorra veszi az indokokat,
hogy a gazdasági válságok okozta
munkanélküliség és az önhibán kí-
vüli eladósodás fenyegeti az adósok
és családtagjaik megélhetését, külö-
nösen, ha kereső családtag veszíti el
a munkahelyét vagy a családfenntar-
tás anyagi alapjait, s hogy a segélyre
szoruló családok létfenntartásának
össztársadalmi költsége jóval maga-
sabb, mint a munkából élők társada-
lombiztosítására szóló kiadások. A

javaslat megemlíti, hogy az euro-zó-
nában lévő és az azon kívüli orszá-
gok valutái közötti árfolyammozgás
több százezer család hiteleinek tör-
lesztő-részleteire volt hatással, s
hogy az Európai Unió egységét is
erősíti, ha polgárai magáncsőd esetén
hasonló adósságrendezési eljárásra
számíthatnak a tagországokban.

A KDNP úgy összegzi a javaslat
előnyeit, hogy az unió belső pénz-
ügyi piacának működését is kiszá-
míthatóbbá teszi, ha a pénzintézetek
a hosszabb távú adósságrendezés ga-
ranciájával tudnak számolni, illetve
az adós helyzetének rendezése jóval
kevesebb fogyasztást von el a gazda-
ságból. Meg kell értenünk, hogy az
uniós polgárok ésszerű szükségleteik
és az átlagos európai fejlettségi szint-
nek megfelelő igényeik kielégítése
érdekében hitelekhez folyamodnak,
amelyek visszafizetése a gazdasági
környezet megváltozása miatt akadá-
lyokba ütközik. 

Semjén Zsolt a község római ka-
tolikus templomában tartott esemé-
nyen azt mondta, a történelem
szemétdombjára került a Szovjetu-
nió, a bolsevik ateizmus birodalma,
de az elmúlt negyedszázadban meg-
jelent visszaemlékezések és emlék-
iratok továbbra is a magyarság elé
vetítik a kommunizmus rémtetteit.

A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke hozzátette, mivel az emberek
hajlamosak felejteni, ezért időként el
kell olvasni egy-egy gulág-emlék-
iratot vagy örök mementóként fel
kell idézni a Pócspetriben 1948 júni-
usában, az egyházi iskolák államosí-
tása elleni tiltakozáson történt
eseményeket.

A miniszterelnök-helyettes beszé-
dében felidézte, a Magyarországon a
második világháború után rövid időn
belül hatalomra jutó kommunista
diktatúra mindent megtett az egyház
felszámolására és megtörésére, a há-
ború utáni években pedig megkezdte
az egyházi hátterű szervezetek teljes
felszámolását. Az 1947-es „kékcé-
dulás” választás előtt az új választási
névjegyzékből közel egymillió vá-
lasztót töröltek, köztük papokat,
szerzeteseket és apácákat.

– Folytatás a 2. oldalon – – Folytatás a 11. oldalon –

– Folytatás a 4. oldalon –

Családi csődvédelem – minta Európának

A március 15-i nemzeti ünnepen
a pulpitusra tartó politikust „Viktor,
Viktor” skandálással fogadta az egy-
begyűlt tömeg. A kormányfő beszé-
dét azzal kezdte: „legyen béke,
szabadság és egyetértés”. A nemzeti
múzeum lépcsőjét a 167 évvel ez-
előtti forradalom epicentrumának
nevezve úgy fogalmazott: onnan su-
gárzott szét, áradt szerte a mágikus
energia, amely „felvillanyozta és
nagyszerű nemzetté formálta a ma-
gyarokat”. Úgy folytatta, ha van
szakrális lépcső a magyar történe-
lemben, akkor ez az.

Orbán Viktor szerint 1848. március
15. szakrális momentuma, főnixpilla-
nata a magyar lélek újjászületésének.

A miniszterelnök a szabadságot és a
nemzeti függetlenséget nevezte a ma-
gyar történelem „páros vezércsillagá-
nak”, vérvonalának, egyben céljának,
értelmének és mércéjének. Ez „az örök
zsinórmérték, amellyel a magyarok min-
den nemzedéke megmérettetik” – fogal-
mazott a kormányfő a Tisztelet a
bátraknak! felirattal díszített nemzeti
múzeum előtt.

Kijelentette: az országot nekünk
magunknak kell berendezni úgy,

ahogy nekünk testhez álló, megszer-
vezni úgy, hogy minket szolgáljon,
élni benne azon a nyelven, amit csak
mi értünk, és azzal a kultúrával,
amit csak mi adhatunk a világnak.
Alkotmány, törvénykönyvek, Or-
szággyűlés, kormányzat, akadé-
miák, nemzetgazdaság: mind ezt az
egyetlen célt szolgálják.

Mint mondta: a magyar történelem
létparancsolata úgy szól: függetlennek
lenni a nálunk nagyobbak között; föl-
det, hazát megvédeni; saját szabad
magyar világot teremteni.

A szabadság és a nemzeti függetlenség
a magyar történelem „páros vezércsil-
laga”, vérvonala, egyben célja, értelme
és mércéje – hangsúlyozta Orbán 
Viktor miniszterelnök a múzeumkerti
állami díszünnepségen tartott beszé-
dében március 15-én. Mint mondta: az
elmúlt 25 évben minden magyar meg-
érthette: vagy együtt leszünk sikere-
sek, vagy sehogy, vagy együtt
emelkedünk fel, vagy mindannyian ott
ragadunk a sárban. 

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A ciánkatasztrófa 
nem ismétlődhet 
meg!

Ma sem könnyű 
magyarnak
lenni

Több feliratos filmet 
a fiatalok 
nyelvtanulásáért!

Az egyház tevékenysége
az emberek 
gyarapodását segíti

A szabadság és a függetlenség történelmünk vezércsillaga
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Családi csődvédelem – minta Európának

A ciánkatasztrófa nem ismétlődhet meg!
Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő március 10-én Strasbourgban megbeszélést folytatott Karmenu Vella környezetvédelmi biztossal. A tiszai ci-
ánkatasztrófa 15 éves évfordulója kapcsán kezdeményezett találkozón Hölvényi György felidézte a cianidos aranybányászatban rejlő veszélyeket és hangsúlyozta,
hogy Európa polgárait csak az uniós szintű tilalom óvhatja meg egy újabb katasztrófától.

Továbbképzés a fenntarthatóságról

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

H ö l v é n y i
György EP-képvi-
selő ismertette a
biztossal, hogy a
15 éve történt öko-
lógiai katasztrófa
hatalmas pusztítást
végzett a Tisza élő-
világában és súlyos
gazdasági vesztesé-
geket okozott a tér-
ségben élőknek.

A néppárti képviselő továbbá felhívta a környezetvédelmi biztos figyel-
mét arra, hogy a tiszai tragédia könnyen megismétlődhet. A veszély nem
múlik el pusztán a bányászati tevékenység befejezésével, hiszen egy Veres-
patakhoz hasonló aranybánya-beruházás 800 hektáros méregtavat hagyna
maga után. Ez pedig több száz évig időzített bombaként ketyegne a Kárpát-
medencében.

Hölvényi emlékeztette a biztost: 2010-es határozatában, Áder János és
Tőkés László indítványára az Európai Parlament elsöprő többséggel szólí-
totta fel az Európai Bizottságot a cianidos bányászati technológiák uniós be-
tiltására. „Nem várhatunk arra, hogy egy újabb katasztrófa következzen be.
A környezetvédelem és a környezeti katasztrófák nem ismernek határokat.
Európának cselekednie kell!” – fogalmazott a képviselő. Az unió zöld gazda-
sági modellje is az erőforrás-hatékony megoldások alkalmazását követeli meg

az elavult és a környezetet terhelő technológiák helyett. Nemesfém szükség-
letünket az elektronikai hulladékok újrahasznosítása is fedezhetné. „Míg egy
tonna bányászott földből 2 gramm, addig egy tonna újrahasznosított elektro-
nikai hulladékból 300 gramm arany nyerhető ki” – hívta fel Vella biztos fi-
gyelmét a néppárti képviselő.

A biztos ígéretet tett arra, hogy a témával kapcsolatos közvetlen és közve-
tett jogalkotásról folyamatos tájékoztatást ad, illetve, hogy a bizottság folya-
matosan, szorosan figyelemmel kíséri az uniós környezetvédelmi jogszabályok
tagállami végrehajtását. Továbbá, határozott bizottsági fellépést ígért az euró-
pai előírások megszegése esetére.

– Folytatás az 1. oldalról –

Az Európai Néppártnak is ki kell
mondania, hogy a más devizában eladó-
sodott polgárok és családjaik jövője kü-
lönösen ki van szolgáltatva a pénzpiacok
mozgásának, s hogy a „megérdemelt új-
rakezdés” a korábbi adósok számára az
egyéni boldogulás és a társadalmi elő-
menetel új lehetőségét adja meg, a kö-
zösség számára új erőforrást jelent.

A határozat rendelkező részében a
KDNP azt javasolja az Európai Nép-
pártnak ajánlja tagjainak annak ta-
nulmányozását, hogy a különböző
uniós tagországokban bevezetett

adósságrendezési eljárások mennyi-
ben járulnak hozzá a fizetési nehéz-
ségekkel küzdők, valamint a túlzottan
eladósodottak számára olyan fizetési
fegyelmet megkövetelő adósságtör-
lesztési terv összeállításához, amely
könnyít terheiken. A magyar keresz-
ténydemokraták javasolják azt is,
hogy az Európai Néppárt tagpártjai
vegyék át azon országok jó gyakorla-
tát, amelyekben az adósságrendezési
eljárások segítették az adós és csa-
ládja létfenntartását és lakhatásának
biztosítását is.

A Kereszténydemokrata Néppárt
nemzetközi titkára, Pálffy István a

tervezethez hozzátette: a Néppárt ja-
vasolja az Európai Parlamentnek,
hogy tanulmányozza az adósságren-
dezési eljárásokra vonatkozó törvé-
nyi szabályozások módozatait. A
tervezet szerint az Európai Néppárt
tegyen felhívást az Európai Bizott-
ságnak, az vizsgálja meg, hogy a fi-
zetési kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudó, eladósodott termé-
szetes személyek számára az egyez-
ségkötési lehetőség, illetve a
kiegyensúlyozott adósságrendezési
folyamat szabályozási kereteinek
megteremtése kíván-e a tagországok
számára valamiféle hasonló, vagy

akár egyöntetű szabályozást.
Az EPP elnöksége befogadta a ter-

vezetet, a dokumentum megvitatása
ezt követően a szociális és gazdasági
munkacsoportban zajlik. Ebben a tes-
tületben fontos szempont lehet, hogy
a javaslat a magáncsődök különböző
okaira született ország-specifikus
megoldások általánosan használható
részeinek átvételére tesz ajánlást. A
KDNP határozattervezetének elfoga-
dása az EPP választmányának követ-
kező ülésén megtörténhet, így a hazai
törvényjavaslat vitája a nemzetközi
tapasztalatok támogató erejével foly-
hat a Magyar Országgyűlésben.

A Budapest II. kerületi szervezet elnöke, Kocsy Béla képviselte a Keresz-
ténydemokrata Néppártot a Robert Schuman Intézet és a Konrad Adenauer
Alapítvány továbbképzésén, amelyet a két szervezet elsőként rendezett azon
pártok önkormányzati politikusainak, amelyek az Európai Néppárt tagjai.

Összesen tizenhét fiatal politikus
gyűlt össze Közép- és Kelet-Európából
(Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Hor-
vátország, Magyarország, Románia,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) Bu-
dapesten megvitatni a fenntartható ter-
mészeti és energiaforrások különböző
helyi aspektusait. A csoport találkozott
a régióban tevékenykedő szakértőkkel

és tárgyalt olyan témákról, mint a a
fenntartható tervezés és építés, a közle-
kedési stratégia, városi fejlődés, meg-
újuló energiák, intelligens városok,
hulladékkezelés, körkörös gazdaság, a
városi hálózatok lehetőségei, a turiz-
mus környezeti hatása, a fenntartható
vízgazdálkodás és a klímaváltozás kö-
vetkezményei.
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„Emlékezzünk és emlékeztessünk!”
„A kommunizmus kormányzati módszerré avatta a gyilkosságot, az áldozatok bebörtönzését, internálását és megfélemlítését” – mondotta Bagdy Gábor,

a KDNP fővárosi elnöke, a párt II. kerületi szervezetének a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján tartott nyilvános gyűlésén. A hajdani ÁVH központi
börtönének Gyorskocsi utcai falán elhelyezett emléktáblánál számosan jelentek meg, hogy kifejezzék együttérzésüket. A párt I. és II. kerületi szervezete által
1991-ben elhelyezett emléktábla előtt tisztelgett és koszorút helyezett el Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Kocsy Béla, a KDNP II. kerületi elnöke, valamint a Fidesz és az IKSZ területi vezetői.

„68 évvel ezelőtt Kovács Béla le-
tartóztatása fordulópont volt: a zsar-
nok diktatúra győzedelmeskedése a
magyar demokratikus politikai rend-
szer felett” – mondta Varga Mihály
emlékező beszédében. Kiemelte, a
szovjet csapatok bevonulását követően
hétszázezer emebert hurcoltak el kény-
szermunkára. A munkatáborokban em-
berekhez nem méltó körülmények
várták őket, háromszázezer honfitár-
sunk soha nem tért vissza a Szovjetu-
nióból. A kommunista diktatúra uralma
alatt az ellenállók bebörtönzése, meg-
kínzása és meggyilkolása, a padlás-
söprések, a vallási alapon történő
üldöztetés, a besúgó rendszerbe kény-
szerítés, illetve a besúgóktól való féle-
lem járta át az ország egész lakosságát.
Kijelentette, a diktatúra célja a határo-
zott, erős, elvhű személyiség eltiprása,
a lélek megtörése volt. Emlékeztetett,
Placid atyának a Konti utcai tárgyalá-
son a következőket mondta egy bíró:
„Értse meg, nekünk nem azokkal van
bajunk, akik akkor nyilasok voltak, és
most kommunisták, hanem azokkal,
akik akkor nem voltak nyilasok, és
most nem kommunisták.”

Hiányolta a múlttal való szembe-
nézést. „Most annál fontosabbak gyer-

mekeink emlékeztetése népünk 1956-
os felkelésére és szabadságharcára.
Ma is sokan élnek még köztünk, akik
segítették az idegen elnyomó diktatú-
rát. Ha belátják tévedésüket részünk-
ről megbocsátani erkölcsi kötelesség,
de felejteni hűtlenség. Ne felejtsünk,
hanem emlékezzünk és emlékeztes-
sünk!”

Az egyetértő taps után ének követ-
kezett, majd, Dr. Bagdy Gábor mondta
el visszaemlékező beszédét.

A kommunizmus fekete könyve
szerint – mondta Bagdy Gábor, a
KDNP fővárosi elnöke – Kelet-Euró-
pában egymillió halottja volt az ül-
döztetésnek negyven év alatt.
Magyarországon 1946-tól 1956-ig
több mint negyvenháromezer embert
ítéltek el pártutasításra, egyértelműen

koncepciós eljárások keretében. A ki-
végzettek száma megközelítette az öt-
százat. Az ÁVH 1954 októberében
jelentette, hogy negyvenezer besúgója
van, és másfélmillió magyar állam-
polgárról, mint lehetséges ellenségről
vezetnek nyilvántartást.  1956 után
229 embert végeztek ki, és húszezer
emberre szabtak ki börtönbüntetést.
Koncepciós politikai okból tízezreket
internáltak és tartottak fogva.

Beszédében hivatkozott az üldözött
Faludy György íróra, aki Pokolbéli víg
napjaim című könyvében több mint
ötven történetet jegyzett fel arról,
hogy kiket milyen vádakkal internál-
tak Recskre. „Emlékeznünk kell arra
a korra, amely mindenkitől elvett va-
lamit, legtöbbjüktől hosszú évek mun-
kájának az eredményét” – mondta,

hozzátéve: A jövőre nézve csak olyan
elvek mentén élhetünk, amelyek nem
csorbítják nemzeti függetlenségünket,
segítik Magyarország előrejutását és
az itt élők szabad és biztonságos
életét. Hangsúlyozta, boldogulást csak
a mindennapokban végzett kitartó
munka hozhat. Ily módon kivívhatjuk
helyünket Európában, rendbe tethet-
jük gazdaságunkat és megvédhetjük
családjainkat. Befejezésül Guareschi
olasz írót idézte: „Gyermekeinknek
úgy kell a jövő felé haladniuk, hogy
ismerjék történelmünket, de ne nyo-
massza őket a múlt terhe.” 

A beszédek után után Lelesziné
Tóth Emese nemzeti és vallásos éne-
kei, valamint Dr. Boros Erika időszerű
szavalatai hangzottak el, az emlékezés
a Szózat közös eléneklésével ért véget.

ARATÓ LÁSZLÓ

In memoriam Gereben Ágnes
Mély fájdalommal értesültünk Gereben Ágnes haláláról. Lenyűgöző egyéniségű és intellektusú egyetemi oktató, nép-

szerű televíziós személyiség, aki tömegeket vonzott a képernyő elé történelmi előadásaival, feltárva a 20. század történel-
mének fehér foltjait. Kezdeti munkáiban nagyszerű tanulmányokkal gazdagította az irodalomtörténetet: Csehovról,
Babelről, vagy a glasznoszty irodalmáról.

Miután elmélyült kutatásokba kezdett a szovjet világ
rejtelmeiben, korábban ismeretlen levéltári forrásokra
támaszkodva teremtett fórumot eltitkolt múltunk felde-
rítéséhez, cáfolva a 20. század történelemének sötét idő-

szakát relativizáló manipulációkat. Soha nem késő fényt
gyújtani a fejekben, ez volt ars poeticája.  

Írt és beszélt az egyházüldözésről, zsidók és keresztények
üldözéséről, a hadifoglyok kálváriájáról, az éhínségekről, a gu-
lágok poklairól, a gyermekfoglyokról.

Munkássága a Szovjetunió titkos dokumentumaira, politi-
kai bizottsági határozatokra, titkosrendőrségi jelentésekre, ki-
hallgatási jegyzőkönyvekre épült. De a száraz tények színes,
érdekfeszítő megismertetésén túl, mindig ott volt az érző ember,
az őrá oly jellemző humanitás erkölcsi iránytűjével, aki mun-
kásságával millióknak igyekezett kései elégtételt nyújtani, nap-
jaink emberét pedig a múlt tanulságaival felvértezni a jövőre.

Budapest, 2015. március 18. 

A KDNP elnöksége, 
országgyűlési képviselőcsoportja

és tagsága nevében,
Semjén Zsolt elnök

Tisztújítást tart a

Kereszténydemokrata

Néppárt

Március 21-én – lap-
zártánk idején – tiszt-
újítást tartott a Keresz-
ténydemokrata Néppárt.
Előzőleg a pártban helyi
szinten teljes tisztújítás
zajlott le. Feloszlatás
Egerben és Budapest XIII.
kerületében történt, az új
alapszervezetek alakulása
részben megtörtént, rész-
ben folyamatban van.

A KDNP ifjúsági szer-
vezetében, az Ifjúsági Ke-
r e s z t é n y d e m o k r a t a
Szövetségnél is új elnököt
választanak március 21-én.

(Az országos választ-
mány üléséről és

a tisztújításról 
következő számunkban 

számolunk be.)
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– Folytatás az 1. oldalról –

1848. március 15-e arra tanít, hogy
sikerülhet nálunknál nagyobbakkal
egyenrangúnak lenni. Talán azért va-
gyunk már 167 éve „beleszerelmesedve”,
mert ezt a forradalmat már az első napon
megnyertük – mondta a miniszterelnök.
Március 15-ét felidézve úgy fogalmazott:
reggel 6 ember indult el a Pilvaxból, dél-
előttre több százan, délre több ezren, dél-
utánra pedig már több tízezren voltak –
„Facebook nélkül”.

A forradalmat pedig hiába verték le,
mi „győztesnek éreztük és azóta is győz-
tesnek érezzük magunkat”, mert mindig
tudtuk, hogy igazunk volt, és tudta ezt
az egész akkori világ, még azok is, akik
elnyomtak bennünket – jelentette ki,
megjegyezve ugyanakkor, hogy nagy
árat fizettünk érte, a miniszterelnök, az
aradi vértanúk, a legnagyobb magyar
költő, mintegy 25 ezer honvéd adta
életét a szabadságért és a hazáért.

A miniszterelnök a levert szabadság-
harcot egy modern nemzet megszületése
katartikus lenyomatának nevezte, „csil-
lagvillanásnak”, amelyre felemelt fejjel
gondolunk, amíg magyar él a földön.

A szabadságharc a megszállóknak
„csak szégyent, kolerát és rossz lelkiis-
meretet hozott”, ráadásul két emberöltő
sem telt el, és a magyarok ellen össze-
fogók egymásnak estek: muszkák a la-
bancoknak, labancok a muszkáknak –
mondta Orbán Viktor.

Eltelt 167 év – folytatta –, de a 
magyar sors lényege nem változott: a
magyarok keményen dolgoznak fenn-
maradásukért, a biztonságért, a megbe-
csülésért, hogy családjuk, gyermekeik
boldoguljanak, hogy legyen egy hely,
ami az övék, helytállásukért pedig el-
várják az őket megillető tiszteletet. Sza-
vait nagy tapssal fogadták az ünneplők.

Orbán Viktor azt mondta, a rend-
szerváltás után 20 év kellett ahhoz,
hogy „együtt tanuljuk meg újra”: ha
nem fogunk össze, ha nincs erős nem-
zeti törvényhozás és kormányzat, ha
nem ébredünk nemzeti öntudatra, akkor
a kemény munka hiábavaló lesz, mert
annak haszna „a spekulánsok, az óriás
vállalatbirodalmak, a pénzügyi hatal-
mak zsebébe, más országokba” vándo-
rol, „éppúgy, mint amikor a Habsburg
Birodalom hátsó udvara voltunk”. Az
elmúlt 25 évben minden magyar meg-

érthette: vagy együtt leszünk sikeresek,
vagy sehogy, vagy együtt emelkedünk
fel, vagy mindannyian ott ragadunk a
sárban – mondta a tömeg folyamatos
tapsa közepette, majd hangsúlyozta:
„együtt vagy sehogy, ez volt a '48-as
forradalom leckéje is”.

Orbán Viktor szerint az elmúlt
években ismét egy erős magyar nem-
zet kezdett el kovácsolódni.

Beszédét azzal folytatta, a szabad-
ság azt jelenti: minden nemzetnek el-
idegeníthetetlen joga, hogy a saját útján
járjon. Kossuth és Petőfi népe csak mo-
solyog, ha bárki oktatni akar bennün-
ket szabadságból és demokráciából –
fogalmazott, utalva például arra, hogy
Kossuth Lajost hatalmas tömegek ün-
nepelték Amerikában, amely akkor
még rabszolgatartó ország volt. Euró-
pával kapcsolatban Orbán Viktor hang-
súlyozta: Magyarország Európa része,
és jövőjét „a többi nemzettel együtt
akarjuk alakítani”. Hozzátette: Európa
ma tele van kérdésekkel, Magyarország
pedig tele van válaszokkal. Ezt úgy pél-
dázta: „mi pontosan tudjuk, hogy nem
az uborka görbülete, hanem az európai
ember testtartása jelenti a jövőt”.

Beszéde végén arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy bár a forradalom óta eltelt
167 év, a lényeg nem változott: az or-
szág szuverenitásáért folytatott küzde-
lemnek soha sincs vége, és „ebben csak
magunkra számíthatunk”. „Az összefo-
gás, az igazságba vetett hit és a kitartás
vezet győzelemre, csak az erősek ma-
radnak fent. Mi, magyarok egy nagy
korszak küszöbén állunk. A magyar név
megint szép lesz, méltó régi nagy híré-
hez. Tisztelet a bátraknak, éljen a ma-
gyar szabadság, éljen a haza!” – zárta
szavait a kormányfő.

Szente Vajk és Németh Kristóf szí-
nész, rendező Mi március 15-énk című
kezdeményezése nyomán délután 3 óra-
kor több száz településen szavalták el a
Nemzeti dalt.

Március 15. a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja,
az 1848-49-es polgári forradalom és sza-
badságharc kezdete, amelynek célja a
Habsburg-uralom megszüntetése, a füg-
getlenség és az alkotmányos berendez-
kedés kivívása volt. Március 15-e
1989-ben volt először munkaszüneti nap,
1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, s egy-
ben a magyar sajtó napja.

A szabadság és a függetlenség történelmünk vezércsillaga

Ma is a nemzeti szuverenitás megőrzése a feladat
Magyarországot történelmének fordulópontjain mindig ugyanazok a célok vezérelték, a középpontban a szuverenitás megőrzése állt – mondta március
13-án londoni ünnepi beszédében Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes, aki a londoni magyar nagykövetség által szervezett megemlékezés szónoka volt,
kijelentette: a szuverén magyar állam megteremtése, illetve helyreállítása Szent István korában, 1848-ban és 1956-ban is egyaránt az első számú cél volt.

Semjén Zsolt szerint ma is a nemzeti szuvere-
nitás megőrzése a feladat, mivel ez a magyar
megmaradás záloga. A nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes az egyetemes magyar
megmaradásra a diaszpóra-magyarság által tett
erőfeszítések egyik történelmi példájaként idézte
fel, hogy Kossuth Lajos 1852-ben Angliában 22
millió magyar bankjegyet állított elő. Ferenc Jó-
zsef személyesen indított pert Kossuth ellen, és a
jogi eljárást meg is nyerte, de a politikai-erkölcsi
győzelmet Kossuth aratta, mivel az akcióval brili-

áns módon kimutatta a megszálló abszolútista-ha-
talom illegitim mivoltát és erkölcsi védhetetlensé-
gét. Mindebből az következik, hogy amikor
Magyarországon nem lehetett megszólalni, a ma-
gyar ügyet a diaszpóra magyarsága képviselte,
mint később is hosszú évtizedeken át. Kiemelte: ez
is mutatja, hogy akkor lehetséges a megmaradás,
ha a magyarság minden nemzetrésze megmarad.

Semjén Zsolt biztosította a nagy-britanniai
magyarságnak a nagykövetségi rendezvényen
megjelent képviselőit, hogy minden körülmények
között számíthatnak a magyar államra, és Ma-
gyarország is számít rájuk.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A történelem igazságszolgáltatása a külhoni magyarok honosítása

A kormányfő-helyettes a történe-
lem igazságszolgáltatásának nevezte a 
külhoni magyarok honosítását. Ahhoz
azonban, hogy a magyar nemzet meg-
maradjon, minden egyes nemzetrészé-
nek meg kell maradnia a Kár-
pát-medencében és a nyugati diaszpó-
rában egyaránt – tette hozzá a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnöke.

Semjén Zsolt szerint ez akkor le-
hetséges, ha a magyarság közös
nyelve és közös kultúrája alkotta tör-
ténelmi tudatot egy „alkotmányos acé-
labroncs” is megerősíti, ez pedig a

magyar állam-
polgárság.

A londoni ün-
nepségen állam-
polgárrá fogadott
magyaroknak a
miniszterelnök-
helyettes azt
mondta: törté-
nelmi jogon kap-

ták vissza azt az állampolgárságot,
amely magyarként eleve megillette
őket. Ez egyben igazságszolgáltatás a
honosítottak szülei, nagyszülei számára
is, akiknek a Trianon utáni évszázad-
ban gyakran kellett elszenvedniük a

„hazátlan” megbélyegzést – hangsú-
lyozta Semjén Zsolt. Szólt arról is,
hogy a magyar állampogárok házastár-
sai – 10 évi házasság vagy közös gyer-
mek után – megkaphatják a magyar
állampolgárságot.

A miniszterelnök-helyettes a ma-
gyar állam nevében megköszönte,
hogy az állampolgárrá fogadottak kül-
földön is megőrizték hűségüket a ma-
gyarsághoz, a magyar nemzethez.

Angliai látogatása során közel 40 ma-
gyar szervezet képviselőjével külön is ta-
lálkozott Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP
elnöke, aki az MTI-nek elmondta, a ta-
lálkozón áttekintették a honosítás, a ma-
gyar iskolák és gyülekezetek helyzetét,
tapasztalatait és kéréseit.

Szó volt emellett a nyugati diasz-
póra magyarságát segítő Kőrösi
Csoma Sándor Programról is.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A londoni magyar nagykövetségen március 15-e alkalmából ünnepélyes keretek között nyújtották át 34 Nagy-Britanniában élő magyarnak a honosítási okira-
tot. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke beszédében hangsúlyozta: a történelem viharai – elsősorban Trianon tra-
gédiája és a kommunista diktatúrák üldöztetései – miatt a magyarság csaknem a fele a határokon túl él, a Kárpát-medencében vagy szétszórva a világban.
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Ma sem könnyű magyarnak lenni
Sem 1848-ban, sem ma nem könnyű magyarnak lenni, mert meg kell küz-
denünk saját utunkért – mondta az Országgyűlés kereszténydemokrata al-
elnöke Csornán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világban olyan újabb
konfliktusforrások jelennek meg, amelyek elől nem tudunk kitérni. Az el-
vándorlásról szólva a KDNP országos választmányának elnöke szerint ter-
mészetes, hogy a fiatalok el akarnak menni, de végül vissza kell, hogy
térjenek szülőföldjükre, hogy azt szebbé, jobbá tegyék.

Latorcai János mintegy félezer ember
előtt, a Petőfi-szobornál úgy fogalmazott:
„nemtelen támadások kereszttüzében
élünk” Európa- és világszerte, mert az
Alaptörvény elfogadása, a hazai föld vé-
delme, a külhoni magyaroknak megadott
állampolgárság és a rezsicsökkentés nem
illeszkednek bele a nyugati világot uralni
látszó liberális gondolati sémába.

A ’48-as forradalom és szabadság-
harcra emlékezve elmondta, hogy az ak-
kori politikai elit olyan mértékű
megosztottsága, mint a mai, elképzelhe-
tetlen lett volna. Ugyanakkor ma mégis
szerencsésebbek vagyunk, mert az Euró-
pai Unió átlagát meghaladóan nő a gaz-
daság, a legfrissebb januári adatok
szerint 8 százalékkal bővült a hazai ipari
termelés, növekedik a reálbér és a fog-
lalkoztatottság, valamint 3 százalék alatti
a költségvetési hiány – tette hozzá.

A kereszténydemokrata politikus sze-
rint ugyanakkor hiányzik a társadalom-
ból a közösségért való felelősség, a
nemzeti érdekért való összefogás. „Mi
tagadás, sokszor megosztottak vagyunk a

tettben! A cse-
lekvő erők nem
egy irányba
m u t a t n a k !
Szembe kell
néznünk azzal,
hogy 2015. első
hónapjaiban re-

kordmennyiségű illegális bevándorló ér-
kezett hazánkba, miközben mind több
magyar keres munkát Nyugat-Európá-
ban. E két folyamatnak az együttes és 
sikeres kezelése nélkülözhetetlen meg-
maradásunk szempontjából.”

Latorcai János arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a világban olyan újabb
konfliktusforrások jelennek meg, ame-
lyek elől nem tudunk kitérni, példaként
a kelet-ukrajnai krízist, a migrációt és az
illegális bevándorlást említette.

Elmondta azt is, hogy Csornán, az
osztrák határ mellett élők nagyon is érzik
az elvándorlást. A KDNP országos vá-
lasztmányának elnöke szerint természe-
tes, hogy a fiatalok el akarnak menni, de
végül vissza kell, hogy térjenek szülő-
földjükre, hogy azt szebbé, jobbá tegyék.

1848-ban felemelte fejét a nemzet
A magyar nemzet 1848-ban felemelte fejét, és egy emberként indult harcba
egy valóban fontos, szent ügyért – mondta Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési
miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen Szatmárnémetiben. Az István téri Petőfi-szobornál
tartott ünnepségen a miniszter arról beszélt, hogy 167 évvel ezelőtt a magyar
emberek önállóságot, az életüket meghatározó dolgokban nagyobb mozgás-
teret akartak, és azt kívánták, maguk dönthessenek sorsukról.

„Ez adott akkor erőt a nemzetnek, és
olyan erkölcsi alapot a szabadságharc-
nak, amelyet külső segítséggel és óriási
katonai túlerővel is alig lehetett elti-
porni” – fogalmazott Seszták Miklós.   

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) szatmárnémeti
szervezete, a Szent István Kör és a Ma-

gyar Ifjúsági Kezdeményezés közösen
szervezett ünnepségén a nemzeti fej-
lesztési miniszter hangsúlyozta, ezen a
napon a magyarság együtt emlékezik
Petőfi Sándorra, a katonákra, akik Bem
József dicsőséges erdélyi hadjáratában
küzdöttek, a mesteremberekre, akik a
falvak harangjaiból ágyukat öntöttek, az
asszonyokra, akik edényeiket adták oda,
hogy fegyvert kovácsoljanak belőlük,
valamint az erdélyi magyarok tízezre-
ire, akik a végsőkig kitartottak és nem-
ritkán csodát tettek.   

A magyar embert a türelem, a ke-
mény munka jellemzi, a mindennapok-
ban és a családja életében biztonságra
törekszik, 1848-ban azonban a nemze-
tért indult harcba – húzta alá a politikus,
hozzátéve, ma a fegyverek helyett a

nyugodt építkezésé és a fenntartható
fejlődésé a főszerep.   

Azonban ehhez is sok erő és önálló-
ság kell, kitartásra és bátorságra volt
szükség ahhoz, hogy a magyarok or-
szágukat néhány esztendő leforgása
alatt sereghajtóból sikertörténetté vál-
toztassák - jelentette ki. Seszták Miklós
szerint ezt a sikertörténetet minden ma-
gyar sajátjának érezheti, mert az ered-

mények mögött ugyanaz a
bátorság, összefogás és közös jö-
vőkép áll, mint ami a reformkor
magyarjait, vagy 1848/49 forra-
dalmárait jellemezte.   

A szatmári és az erdélyi ma-
gyarok helyzetéről azt mondta,
nekik nehezebb és bonyolultabb
feladatuk van, mivel kisebbségi
helyzetben kell megtalálniuk a
boldogulást. Tudniuk kell azon-
ban, hogy a magyar kormány és az

Országgyűlés felelősséget érez sorsuk
iránt – nyomatékosította a miniszter.   

A megemlékezésen felolvasták
Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi
üzenetét.   

Az ünnepségen imát mondott
Schönberger Jenő római katolikus me-
gyéspüspök és Király Lajos, a Szatmári
Református Egyházmegye főjegyzője,
majd az RMDSZ tisztségviselői emlé-
keztek a forradalom eseményeire.   

Kereskényi Gábor, az RMDSZ helyi
elnöke emlékeztetett, hogy a helyi ma-
gyarság tíz éve emlékezhet méltósággal
a forradalom hőseire a közadakozásból
emelt Petőfi-szobor előtt, jövőre pedig a
tervek szerint újabb emlékhellyel, Szé-
chenyi István szobrával gazdagodik
Szatmárnémeti.   

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KRONIKA.RO

A forradalom mai üzenete a közös áldozatvállalás
A közös áldozatvállalás, a nemzet iránt érzett felelősség és az egyéni konf-
liktusokon való felülemelkedés március 15. üzenete – mondta Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes Budapesten, a Bem szobornál tartott magyar-len-
gyel megemlékezésen. Beszédében kitért arra, hogy az elmúlt fél évtizedben
Budapest új lendületet kapott, és ennek folytatásához továbbra is szükség
lesz a kormány és a főváros szoros együttműködésére.

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) –
Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány
(CÖKA) által szervezett ünnepségen
Bagdy Gábor a több mint kétszáz meg-
jelent előtt kijelentette, hogy egymás 
támogatása alakította ki az ezeréves len-
gyel-magyar barátságot.

Felidézte, Bem József egész életét
annak szentelte, hogy a szabadságért
küzdjön. Lánglelkű vezéregyéniség, egy
hős volt, aki példamutatóan, rendíthe-
tetlenül csatasorba állt a magyarok és a
lengyelek szabadságáért egyaránt –
mondta a főpolgármester-helyettes.

Beszédében kitért arra, hogy az el-
múlt fél évtizedben Budapest új lendü-
letet kapott, és ennek folytatásához
továbbra is szükség lesz a kormány és a
főváros szoros együttműködésére. A fő
cél egy élhetőbb, nyugodtabb és bizton-
ságos Budapest létrehozása – hangsú-
lyozta Bagdy Gábor, aki Tarlós István
főpolgármester nevében is köszöntette a
megjelenteket.

A Bem-szobornál koszorúzott Deák
Imre, az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársá-
gának helyettes államtitkára, a fővárosi
önkormányzat nevében Bagdy Gábor, a
CÖF-CÖKA részéről ifj. Lomnici Zol-
tán, a CÖKA szóvivője és Sutarski Kon-
rad, Magyarországon élő lengyel író.
Koszorúkat helyeztek el továbbá az Or-
szágos és Fővárosi Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat, a II. kerület, a Rákóczi
Szövetség, valamint az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség képviselői.

A megemlékezésen több magyar, szé-
kely és lengyel zászlót lehetett látni, vala-
mint két ember egy transzparenst tartott,
amelyen az állt: „Üdvözöljük a győztes
Orbán Viktor miniszterelnököt, sok sikert
kívánunk a testvéri magyaroknak”.

Az ünnepség a lengyel és magyar
himnusz eléneklésével fejeződött be.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter, a KDNP alelnöke, frakcióvezető a Pest
megyei Őrbottyánban vett részt az 1848-49. évi forra-
dalom és szabadságharc 167. évfordulójára rendezett
megemlékezésen.
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Kiemelt érdek Magyarországon, hogy a fiatalok a ver-
senyképes tudás mellett megfelelő nyelvtudásra is szert
tegyenek. Ezt az államnak és a különböző hatóságoknak
minden eszközzel támogatni kell.

,A Média-
szolgáltatásokról
és a tömegkom-
munikác ió ró l
szóló 2010. évi
CLXXXV. 38§
(3) bekezdése
r e n d e l k e z i k
arról, hogy fő-
műsoridőben az
eredetileg nem
magyar nyelven készített filmalkotások és filmsorozatok
legalább egynegyede eredeti nyelven, magyar felirattal is
elérhető legyen. Azt tapasztaljuk azonban, hogy a fiatalok
erről a lehetőségről, beállítási opcióról nem tudnak.

Nemzetközi példák is bizonyítják (Hollandia, Szlovénia,
Lettország, stb.), hogy az eredeti nyelven, felirattal sugár-
zott filmek segítenek a fiataloknak az idegen nyelvek (főleg
az angol) elsajátításában, ezért az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) a törvényben foglaltakkal 
egyetért és támogatja.

Mivel az IKSZ számára különösen fontos a fiatalok
nyelvtudása és így az ország versenyképességének növe-
lése, ezért három konkrét javaslatot fogalmazunk meg:

1. Az érintett hatóságok (elsősorban az NMHH) indítsa-
nak online tájékoztató kampányt a fiatalok körében és a fel-
sőoktatási intézményekben, hogy értesülhessenek erről a
számukra kedvező, nyelvtanulásukat segítő lehetőségről.

2. A jogalkotó fontolja meg, hogy a törvényben foglalt
25%-os részarányt megemelje 50%-ra.

3. Bár a fiatalok elsősorban számítógépen néznek filme-
ket, bizonyos tartalmakat mégis a televízión keresztül fo-
gyasztanak. Azt kérjük, hogy a JBE (jelentős befolyásoló
erővel bíró) médiaszolgáltatókon túl, terjesszék ki a fiatalok
által nézett egyéb csatornákra (tematikus, film- és ismeret-
terjesztő csatornák) is a kötelezettséget.

Nyílt levél
Gulyás Tibor, elnök
Hallgatói Önkormányzatok 
Országos Konferenciája

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Tibor!

A sajtóból értesültünk, hogy szom-
bati közgyűlésén a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája
(HÖOK) egy etikai chartát és válasz-
tási kódexet fogadott el. Mint Elnök
Úr is tudja, számunkra, az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
számára kiemelten fontos a hallgatói
önkormányzatok átláthatósága és
helyzete, illetve az egyetemi politizá-
lás, többször felszólaltunk a témában
és a HÖK-rendszer átalakításához ja-
vaslatot is jutattunk el Önökhöz. Vé-
gignézve a HÖOK új Választási
Kódexét sok előremutató, helyes dol-
got tartalmaz, melyekkel mélyen

egyetértünk, támogatjuk. Ilyen például
az erősebb belső fellépés a visszaélé-
sekkel szemben, a maximum egyszeri
újraválasztás, az elektronikus szava-
zás lehetőségének megvizsgálása, a
passzív hallgatók választójogának
szüneteltetése. Az IKSZ egy átlátható,
hatékony és a hallgatók érdekeit jól
képviselő HÖK-rendszerben érdekelt,
a fenti javaslatok és rendelkezések ezt
a cél szolgálják.

Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy 25
évvel a rendszerváltás után nem az egye-
temi közélet és politizálás ellen, hanem
amellett kellene szabályokat alkotni.

A HÖOK által elfogadott és május
8-án hatályba lépő választási kódex-
ben a következő szerepel:

„A hallgatói önkormányzatok és a
részönkormányzatok tisztségviselői,
hallgatói képviselői nem lehetnek tag-
jai politikai pártnak, politikai párt if-

júsági szervezetének, politikai párt if-
júsági tagozatának, szakszervezetnek,
szakszervezet ifjúsági szervezetének,
szakszervezet ifjúsági tagozatának.”
(Választási Kódex, 1.§ (5) bekezdés )

Több szempontból is aggályosnak
találjuk a fenti rendelkezést, hiszen ez
azt jelenti, hogy például olyan hallgató,
aki tagja az IKSZ-nek, nem indulhat el
a HÖK választáson, így hiába akar az
egyetemi közélet alakítója, aktív ré-
szese lenni. A felsőoktatási törvény sze-
rint minden hallgató rendelkezik aktív
és passzív választójoggal („A hallgatói
önkormányzatnak - a 63. §-ban meg-
határozott kivétellel - minden hallgató
tagja, választó és választható.” 2011.
évi CCIV. törvény a nemzeti felsőokta-
tásról 60. § (1) bekezdés).

Ezen kívül felmerül a kérdés, hogy
mindenkit nyilatkoztatni fognak-e párt- és
ifjúsági szervezeti tagságáról, amit nyil-

vántartanak a tanulmányi ideje alatt vagy
tovább. Itt már Alaptörvénybe ütköző
problémák is felmerülhetnek. Kérjük
Elnök Urat, hogy vizsgálják meg a fenti
rendelkezést és tegyék meg a szükséges
lépéseket a diszkrimináció elkerüléséért.

Budapest, 2015. március 3.
Üdvözlettel:

Hollik István, az IKSZ elnöke
Nacsa Lőrinc

Az IKSZ és a SZALIM közös javaslata
Sándor István emlékére

Több feliratos filmet a 
fiatalok nyelvtanulásáért!

Ma, a Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napján Sándor Istvánról, egy olyan vértanú fia-
talról szeretnénk megemlékezni, aki 1953-ban
az életét adta a fiatalokért.

Számunkra, fiatal kereszténydemokraták szá-
mára a szabadság az egyik legnagyobb érték.
Sándor István vértanú arra emlékeztet bennün-
ket, hogy mások az életüket adták azért, hogy mi
szabadon élhessünk. 

Sándor István és az elnyomó kommunista
diktatúra többi áldozatának emléke a szabadság
felelős megélése mellett feladatot is ró ránk.

Felelősek vagyunk azért, hogy a jövőben
szélsőséges és elnyomó eszmék ne kaphassanak
teret Magyarországon.

Felelősek vagyunk azért is, hogy kortársaink
számára példaképeket mutassunk be, akik haza-
szeretetükben, alázatukban, szabadság iránti vá-
gyukban értünk és a jövőért dolgoztak vagy akár
az életüket áldozták.

Sándor István, akit 2013-ban avattak bol-
doggá, egy ilyen példakép, az ő életére és vérta-
núhalálára szeretnénk ráirányítani a fiatalok
figyelmét.

Budapesten belül Újpest és Ferencváros kap-
csolata olykor viharos különbségeket idéz, Bol-
dog Sándor István személye ebben is tökéletes
egységet képvisel. Újpesten élt szerzetesként
szabadon, a Ferencvárosban dolgozott és lakott
titokban, végül 1953. június 8-án, Budapesten az
első kerületben adta az életét a magyar fiatalsá-
gért. Teljesítette rendalapítójának, Don Boscó-
nak küldetését, hogy a rábízott ifjúságot „jó
keresztényekké és becsületes állampolgárokká"
formálja.

Sándor István személye különösen is példaadó: 
– a rossz tanulók, a nehézségekkel küzdő,

hátrányból induló fiatalok számára, mert a
bukdácsoló kisdiák, egyszerűségével és
kitartó hűségével az egész világon ünne-
pelt szentté lett.

– a hazájukban kilátásokat nem találó,
elvágyódó fiatalok számára, mert megmu-
tatta, hogy a nehézségek ellenére itthon,
szülőföldünkön is lehet boldogan élni.

Ezért szeretnénk neki emléket állítani
ott, ahol nevelői személyisége és tevé-
kenysége kiteljesedett: az ország főváro-
sában.

Sándor István a 20. század kiemelkedő
alakja lett. A magyar egyház és a fiatalok
számára is iránymutató példakép. Mivel a

diktatúra teljes feledésbe akarta taszítani eme
rendkívül hűséges és kitartó élet emlékét, földi
maradványait jeltelen sírba rejtette az utókor
elől, így sajnos előtte nem emlékezhetünk. Ezért
levélben javaslatot teszünk Budapest Főváros
Önkormányzatának, milyen módon és hol ölt-
hetne látható alakot fővárosunk közterein, illetve
az online világban Boldog Sándor István 
emléke, hogy valamennyi arra járó és „vele ta-
lálkozó" aki feltekint rá, erőt meríthessen példá-
jából és emlékezhessen, hogy a zsarnokság
fölött, előbb vagy utóbb, de mindig az igazság
diadalmaskodik!

Budapest, 2015. február 25.

HOLLIK ISTVÁN, AZ IKSZ ELNÖKE
NACSA LŐRINC

HOLLIK ISTVÁN ÉS NACSA LŐRINC, 
IFJÚSÁGI KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG 
CSÁNY MÁRTON, SZALÉZI IFJÚSÁGI MOZGALOM
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Látvány és élmény

1940-ben angol misszionáriusok
oktatási célzattal egy filmet vetítet-
tek Dél-Afrika fekete lakosságának.
Miután vége lett, megkérdezték
tőlük, mit láttak, mire mindenki egy
fehér tyúkot emlegetett. A misszio-
náriusok értetlenül álltak a dolog
előtt, és nemcsak azért, mert semmit
sem vettek észre abból, amit ők gon-
doltak, akartak, hogy észrevegyék,
hanem azért is, mert ők maguk sem-
miféle fehér tyúkra nem emlékeztek.
A vágószobában kockáról-kockára
végigmentek a filmen, mígnem pár
pillanatra az egyik kockán megjelent
az a bizonyos fehér tyúk. Az ominó-
zus állatnak a filmben nem volt sem-
miféle szerepe, jelentéktelen volt,
ahogyan átsétált egyik sarokból a
másikba, mégis ez ragadta meg a
nézők figyelmét. Hasonló eset gyak-
ran előfordul gyerekekkel is. A tanár
egy-egy kép, szöveg bemutatása
után várná, hogy a lényeget sorolják,
ám ők számos más apró részletet
emelnek ki. 

Látvány és élmény két külön-
böző dolog – írja André Bazin Ko-
runk nyelve című esszéjében. A
látványnál azt látjuk, ami van, amin
a szemünk megakad, ami ezért
vagy azért felkelti figyelmünket. Az
élmény más. Ott már a konkrétu-
mokon túl is látnunk kell, különb-
séget téve lényeges és lényegtelen
között. 

Képzeljük el, hogy két önként
vállalkozó embert megkérünk arra,
hogy pár percen keresztül szemlél-
jék meg Csontváry Kosztka Tivadar
egyik festményét, A magányos céd-
rust, majd beszéljenek arról, amit
láttak. Vajon mi kell ahhoz, hogy a
konkrétumokon túl is lássanak? Mi
kell ahhoz, hogy megérezzék a ren-
díthetetlenséget, az erőt, a magányt,
a tájon végigsöprő viharos időt? Mi
kell ahhoz, hogy képesek legyenek
azonosítani a fát a festővel, és ne
csak egy szokatlan zöld felhőt, egy
bazi nagy fehér sziklát és egy öreg
fát lássanak?  A festők, akárcsak az
írók, zenészek, feltalálók, tudósok
és felhasználók, megalkotnak, meg-
formálnak egy stílust, egy nyelvet,
– miköben használják  a már meg-
lévőt – amelyet  nekünk, „nagykö-
zönségnek” el kell sajátítani,
ösztönösen, tudatosan be kell gya-
korolni, értelmezni. Gondoljunk
csak a tudományokra, internetre,
komolyzenére, vagy a sitcomokra,
aki sosem hallgatja, nézi, használja,
annak bántó, élvezhetetlen kornyi-
kálás vagy érthetetlen idiótaság lesz

egy-egy jelenet, jelenség, képlet,
hacsak nem született zeneértő,
netán humorista stb. 

A 21. század embere élményeket
keres, mindenhol jelen akar lenni,
mindent érteni, mindenhez érteni
akar, legyen szó orvoslásról, köz-
gazdaságtanról  és ehhez minden se-
gítséget meg is kap: információk,
előregyártott értelmezések halmaza,
eladhatóvá, elérhetővé tett, „hétköz-
napi” nyelvre átírt tudományok. 

Gyakran halljuk mostanában:
nem érdekel a politika, nem szeretem
a politikát, elegem van a politikából.
Vajon miért? Nem értik? Nem gya-
korolják eleget? Vagy netán nagyon
is értik? Nagyon is gyakorolják? 

„Csúnya játék, ahogy elbántak
Simicskával.” „Mennyi mindent kö-

szönhet a Fidesz Lajosnak, és most
lecseréli egy Lázárra, egy Habonyra.
A nyomába se léphetnek azok a kis
nyikhajok.” „Legalább most már
nézhető a Hír TV, nemcsak a propa-
gandát nyomja.” Ilyen és ehhez ha-
sonló véleményeket gyakran hallani
ezidáig rendíthetetlen jobboldali sza-
vazóktól, sőt az sem ritka, hogy a
Jobbik felé kacsingatnak. A lényeg
elsikkad, csak a fehér tyúk marad.
Csak az, ami a személyes figyelmet
felkelti. Rendet raknak, megnevelik
a cigányokat, az EU-t, a bankokat,
elszámoltatnak, ott majd én is lehe-
tőséghez jutok stb. Ezen túl azonban,
hogy ez mivel jár, ez mit is jelent/je-
lenthet valójában, már nem látnak.

Ezek a jelenségek azt mutatják,
hogy a politika látvány. Annak elle-
nére az, hogy  iparágak épültek az
értelmezésére (média, tudományos
intézetek stb.). Nálunk ugyanis az
értelmezés helyett is többnyire lát-
ványgyártás folyt és folyik minden
területen és szinten. Kormányon és
ellenzékben, politikában és nyilvá-
nosságban egyaránt. A kérdés nálunk
ez, és  legtöbbször csak ez: mit aka-
rok láttatni? (Lopnak, csalnak, ha-

zudnak.) És ha mégis, ritka kivételek
alkalmával tovább léptünk/lépünk a
megértés felé, akarva-akaratlanul,
szintén a látványnál kötünk ki. Azt
gondoljuk, a megértést szolgálja, ha
minél többet, minél kendőzetleneb-
bül látunk és mutatunk.  

„Marcel Carné Mire megvirrad
(Le jour se léve) című filmjében
fontos szerepük van Jean Gabin
szobájában a tárgyaknak. A beren-
dezés egyszerű és szegényes, egy
szegény munkás padlásszobájáról
van szó. Mégis, amikor a vetítés
után megkérdeztem, milyen bútoro-
kat láttak a szobában (csupán 6
darab volt, beleértve az éjjeliszek-
rényt is), rendszerint a nézők több-
sége megfeledkezett egy jól látható,

hatalmas empire komódról. Leg-
alább százszor megfigyeltem ezt,
kb. tízezer nézőnél; csupán egyszer
volt ellenkező tapasztalatom, nagy
meglepetésemre, mert akkor csak a
film első három tekercsét vetítettem,
és ekkor mindenki látta a komódot.
íme, ennek a magyarázata, amely-
ből következtetéseket vonhatunk le
a rendezői munka elemzésére vo-
natkozóan: a komódról azért feled-
keztek meg, mert a film egyetlen
momentumában sincs lélektani
vagy drámai szerepe, vagyis nem
jelent semmit, nincs jelentése. A
film olyan jól szerkesztett, olyan
sűrű szövetű, hogy a misszionáriu-
sok tapasztalatával ellentétben, a
nézők figyelmét teljes mértékben a
rendezés szimbolikája köti le, az az
absztrakt, elvont jelentés, érték,
amelyet a tárgyaknak tulajdonít.
Ebből következik, hogy a néző fi-
gyelmét nem vonja el a komód, hi-
szen annak csupán a díszlet
valószerűvé tételében van feladata,
azért meg sem látják. Ezzel szem-
ben azoknak a nézőknek, akik csak
három tekercset láttak, még nem tá-
rult fel ez a jelentésváltozás. A bú-

torok még nem kaptak szimbolikus
jelentést, amelyet a cselekmény
révén kellett volna elnyerniük, ezért
valamennyi tárgy még megmaradt a
komód szintjén, s így a komódot
sem felejtették el, noha kétharmad-
dal kevesebbszer látták, mint azok
a nézők, akik az egész filmet végig-
nézték.”

André Bazin

A rendszerváltást követő évtize-
dekben minden törekvés amely egy
sűrűn szerkesztett, a megértést segítő
szimbólumokkal, jelentésekkel bíró
megújított nyelv megteremtését cé-
lozta, dugába dőlt. Ebben mindkét ol-
dalnak megvan a maga felelőssége.
Kinek ez, kinek az, kinek több, kinek
kevesebb. 

Egy biztos, ma, 2015-ben a ma-
gyar leginkább a látványt beszéli, ami
a kommunizmus nyelvét ötvözi az in-
ternet nyújtotta „lehetőségekkel”, és
nincs igazán eszköze, nyelve a meg-
értéshez. Éppen ezért sokan nem sze-
retik a politikát, sőt egyenesen
undorítónak találják, a bútorok pedig
megmaradnak a bútor szintjén, és
sokaknak csak a fehér kakas köti le fi-
gyelmüket.

A filmekben persze egyszerű,
többnyire kilencven perc és vége,
minden a helyére kerül. Mi jelenleg
azt sem tudjuk hol tartunk: az elején,
a közepén vagy a végén?  

A jobboldal népszerűsége csök-
ken. A Simicska-ügyet  a jobboldalon
meglepő módon sokan úgy látják,
mint egy árulást. A Jobbik népszerű-
sége jelen pillanatban a látottaknál
jóval nagyobb lehet. Erre enged kö-
vetkeztetni az a jelenség, miszerint
képviselőik ordenáré nyilatkozatai
megszaporodtak a világhálón. Már
nem szégyen ilyeneket leírni. Ez ma
már komilfó. Meg lehet osztani a 
facebookon. Ez a fajta radikalizálódás
azonban nem az újraéledő fasizmus
jele, hanem, mint minden ilyen jelen-
ség, a mielőbbi változtatás óhajából
táplálkozik.  A Jobbikot erősítheti az
az érzés is, miszerint sokan (főleg
jobboldaliak) lezártnak tekintenek bi-
zonyos lehetőséghez jutásokat (leosz-
tott piacok, pozíciók) és azt remélik,
majd az új politikával ezek az elve-
szettnek hitt lehetőségek újra nyílnak.
Az új politikai generáció a saját sza-
vazótábor tetszését sem nyerte el. 

A politikát – legyen bármilyen jó
és eredményes – sajnos nemcsak csi-
nálni, hanem elmondani is tudni kell,
különben nem tud történetté formá-
lódni, ergo meg kell tudni teremteni
egy nyelvet, amin a jelen Magyaror-
szága el tudja beszélni magát.  

FORRÁS: MARKER

A rendszerváltást követő évtizedekben 
minden törekvés amely egy sűrűn 

szerkesztett, a megértést segítő
szimbólumokkal, jelentésekkel bíró
megújított nyelv megteremtését

célozta, dugába dőlt.
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Folytatódik a konzultáció
Súlyos adatkezelési hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a többek között idősek számára szervezett ter-
mékbemutatók, egészségnapok esetében – mondta Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke március 4-én. Közösen tartott sajtótájékoztatójukon Rétvári Bence,
a KDNP alelnöke rámutatott arra: az egész magyar társadalomban ismert jelenségről van szó, Harrach Péter, a párt frakcióvezetője kijelentette: rövi-
desen jogszabály-módosítást is magában foglaló javaslatot szeretnének letenni az asztalra.

A NAIH elnöke kifejtette: a vállalko-
zások sokszor személyre szóló meghí-
vókkal és kéretlen marketinghívásokkal
igyekeznek résztvevőket toborozni a
rendezvényekre. Ugyanakkor a hivatal
tavalyi vizsgálatában általános tapaszta-
lat volt, hogy a termékértékesítés céljá-
ból való adatkezelés körülményeiről
nem adtak tájékoztatást, személyazono-
sító igazolványt, TAJ-kártyát ellenőriz-
tek, egészségügyi adatokat kezeltek.
Sokszor az idős emberek a termékbe-
mutatón szembesültek azzal, hogy tulaj-
donképpen adásvételi szerződés
megkötése miatt keresték meg őket.

A hatóság tavaly ellenőrzési terv
alapján kiemelt területként vizsgálta a
termékbemutatókat, a munkatársaik sze-
mélyesen is részt vettek ilyen rendezvé-
nyeken, és 12 esetben indítottak hatósági

eljárást. Több esetben milliós bírságokat
szabtak ki termékbemutatókkal össze-
függésben - közölte Péterfalvi Attila.

Megjegyezte: komplex problémáról
van szó, és a megoldás is komplexitást
követel.

Az eddig lefolytatott eljárások ta-
pasztalatait jelentésben foglalta össze a
hivatal, azzal, hogy amíg a döntéshozó,
a jogalkotó nem tesz lépéseket, mert
nincsenek meg a változtatáshoz szüksé-
ges információk, felhívják a termékbe-
mutatót tartó cégeket a törvényes
adatkezelés követelményére. Az idős

embereknek is segíteni kívánnak, hogy
mire figyeljenek, ha ilyen termékbemu-
tatón vesznek részt.

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke –
aki februárban jelentette be, hogy a ki-
sebbik kormánypárt konzultációt indít a
nyugdíjasokat gyakran megtévesztő ter-
mékbemutatók ügyében – rámutatott
arra: az egész magyar társadalomban is-
mert jelenségről van szó, megyénként és
havonta több ezer ilyen bemutatót szer-
veznek, s ezeknek mintegy kétharmada
esetében jogsértések tapasztalhatók,
azaz nem tartják be a fogyasztói jogo-
kat, az idős emberek nem élhetnek pél-
dául a vásárlástól való elállás jogával.

Hozzátette: a nyugdijaspanasz
@kdnp.hu címre eddig is érkezett
számos jelzés, és ezeket a jövőben is
várják. Jelezte: az eddigiek alapján ér-
demes több törvény esetében átnézni,
hogy hol lehet esetleg szigorítást be-

vezetni. A konzultációkat tovább foly-
tatják, és az eredményekről beszá-
molnak majd – ígérte.

Harrach Péter, a KDNP frakcióveze-
tője arról beszélt, az egészséges társada-
lom számára fontos követelmény, hogy
mindenki biztonságban érezze magát,
azaz biztos lehessen abban, hogy nem
fogják becsapni, jóhiszeműségével nem
élnek vissza.

Bár a fenti jelenség ismert, de az el-
követőket nehéz tetten érni – jegyezte
meg hozzátéve: először a konkrét esete-
ket próbálják felmérni. Emellett civil
szervezetekkel, állami szervekkel is fel-
vették a kapcsolatot, és a Tisztelet Tár-
sasága is segítséget nyújtott, a hozzájuk
befutott panaszok gyűjteményét rendel-
kezésre bocsátotta.

Tájékoztatása szerint várhatóan jog-
szabály-módosítást is magában foglaló
javaslatot szeretnének letenni az asztalra.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Konzultációt indít a KDNP
Konzultációt indít a Kereszténydemokrata Néppárt a nyugdíjasokat gyak-
ran megtévesztő termékbemutatók ügyében – jelentette be Harrach Péter,
a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, Rétvári Bencével, a
párt alelnökével és Ábrahám Katalinnal, az Országos Polgári Nyugdíjas
Egyesület 11. kerületi elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján február
19-én. Harrach Péter hangsúlyozta: a KDNP a családok pártjaként és a rá-
szorulók segítőjeként indítja útnak akcióját.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Rétvári Bence elmondta: a nyugdí-
jas szervezetek mellett a fogyasztóvé-
delmi és egyéb állami hatóságokkal is
egyeztetnek, mivel egyre több, éves
szinten már ezres nagyságrendű panasz
érkezik ebben a témában. Megoldást

szeretnének találni a problémára, ha
szükséges, jogszabály-módosítással,
valamint a hatóságok fokozott fellépés-
ével is. Kérdésre hozzátette: a kereske-
delmi tevékenységekre törvényi és
rendeleti szintű szabályozás egyaránt
vonatkozik, és szeretnék az esetleges
joghézagokat megszüntetni.

A jelzéseket, esetleírásokat a nyug-
dijaspanasz@kdnp.hu címen és postán
is várják az érintettekről. Örömmel ve-

szik, ha a problémák leírása mellett
megoldási javaslatokat is kapnak –
mondta a KDNP alelnöke, aki közölte:
nyárra szeretnék összeállítani a témára
vonatkozó anyagot.

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zetője hangsúlyozta: a tájékozatlanság
és a jóhiszeműség gyakran áldozattá
teszi az idős embereket, akik védelmet
igényelnek. Megjegyezte: a KDNP a
családok pártjaként és a rászorulók se-
gítőjeként indítja útnak akcióját.

Ábrahám Katalin, az Országos Pol-
gári Nyugdíjas Egyesület 11. kerületi
elnöke üdvözölte a kezdeményezést.
Kiemelte: elsősorban az idős korosz-
tályt érintik az agresszív termékmani-
pulációs technikák. A hozzájuk érkezett
konkrét jelzések között említette, hogy
egy masszírozó gépet, amely egyébként
nyolcezer forintnál nem kerülne többe,
nyolcvanezerért vásároltattak meg
nyugdíjasokkal.

A sajtótájékoztatón kiosztott háttér-
anyag szerint az idős emberek eddig
szinte kivétel nélkül hasonló esetekről
számoltak be, Az egyik ilyen, hogy
egészségügyi vizsgálatra invitálták őket,
majd egy viszonylag súlyos diagnózist
közöltek velük, és megoldásként kizáró-
lag az akár több százezer forintba kerülő
bioptron lámpa vagy pedig masszázsfo-
tel megvásárlását javasolták.

A népegészségügyi termékadó kiszélesítését javasolja a Kereszténydemok-
rata Néppárt. Surján László, a KDNP alelnöke a kezdeményezést ismertető
sajtótájékoztatón március 5-én elmondta: konzultálni szeretnének arról,
hogy ez a jelenlegiek mellett pontosan mely termékeket érinthetne. Harrach
Péter, a párt frakcióvezetője jelezte: javaslataik a betegek érdekeinek és az
orvosok érdekeltségének figyelembe vételével – a kormányprogramhoz 
illeszkedve – hosszú távon kívánják az egészségügy kérdéseit rendezni.

Surján László kifejtette: a KDNP azt
is fontosnak tartaná, hogy folyamatosan
javuljon az alapellátás anyagi helyzete,
mind a személyi juttatások, mind a kor-
szerű műszerezettség területén.

A kereszténydemokrata politikus a
megvitatandó javaslataik között emlí-
tette, hogy a háziorvosi munkakörben
dolgozó és valamely más szakképzett-
séggel bíró orvosok a képzettségüknek
megfelelő járóbeteg szakellátást is vé-
gezhessenek. Legyen valós tartalma az
alapellátás kapuőr funkciójának - emlí-
tette egy másik kezdeményezésüket,
hozzátéve: ha a háziorvos betegeire for-
dított összes közkiadás éves szinten ke-
vesebb, mint a korábbi 2-3 év átlaga, a
különbség törvényben biztosított há-
nyada kerüljön vissza a praxisba. Anyagi
érdekeltség nélkül ugyanis a „kapuőr
funkció" csak óhaj - állapította meg a ke-
reszténydemokrata politikus.

Továbbra is megoldatlan az amorti-
záció kérdése, és Surján László szerint
végiggondolandó, vajon a teljesítmény-
alapú finanszírozás meghatározó volta
mellett van-e létjogosultsága egy telje-
sítménytől független komponensnek is.

A lakosságarányos pénzelosztást üd-
vözölte, de azt első lépésnek tekintette.

A regionális különbségeket is figye-
lembe kell venni, a szegényebb, 
nagyobb munkanélküliséggel bíró régi-
ókban magasabb a megbetegedések
aránya is. Ezt figyelembe kell venni a
források elosztásánál is - rögzítette.

Kitért arra is, bár az egészségbiztosí-
tási költségvetés nullszaldó körüli, de a
kórházi eladósodás újratermelődése
ellen nincs garancia. Hozzátette: a felvá-
zolt elképzelések több éves előkészítés
és az érintettek bevonásával megvaló-
suló konzultáció után valósíthatók meg,
és „a közérdek érvényesülését elősegítő,
egyéni érdekeltségekre alapuló rendszer
(...) talán csak 2018 után léphet életbe".

Harrach Péter, a KDNP frakcióveze-
tője jelezte: javaslataik a betegek érdeke-
inek és az orvosok érdekeltségének
figyelembe vételével hosszú távon kíván-
ják az egészségügy kérdéseit rendezni, il-
leszkedve a kormányprogramhoz.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A betegek érdekeit képviseli 
a KDNP javaslata
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Több mint 1100 gyermeket mentett meg a Gólyahír Egyesület
Tizenöt év alatt több mint 1100 gyermeket mentett meg a Gólyahír Egyesület – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az egyesület által szervezett konferencián március 12-én. Böjte Csaba ferences
szerzetest idézve hangsúlyozta: nem lehet tudni, hogy ki lesz az a megmentett gyermekek közül, aki feltalálja az AIDS gyógyszerét, ki lesz orvos, aki majd
életeket ment vagy akár pék, buszsofőr, aki munkájával szintén embertársait, a közösséget szolgálja.

Soltész Miklós megnyitó beszé-
dében ismertette: a Gólyahír Egye-
sület segítségével 758 gyermek
került családba, és az ő támogatá-
suknak köszönhető, hogy további
350 gyermek megszületett és saját
édesanyjánál maradt.

A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta: az örökbefogadás mind
az örökbeadó, mind az örökbefogadó
szülő számára hatalmas lelki teher. De
teher az örökbefogadott gyermek szá-
mára is – mondta –, aki kamaszkorá-
ban szembesül azzal, hogy „hol
kezdődött és hol folytatódott az élete”.
A Gólyahír Egyesület ennek a teher-
nek a viselésében, feldolgozásában is
sokat segít. Hozzátette: fontos az

egyesület által nyújtott fizikai segítség
is, legyen az anyagi vagy tárgyi támo-
gatás vagy éppen a közösség biztosí-
tása a gyermekek számára.

Böjte Csaba ferences szerzetest
idézve Soltész Miklós kiemelte:
nem lehet tudni, hogy ki lesz az a
megmentett gyermekek közül, aki
feltalálja az AIDS gyógyszerét, ki
lesz orvos, aki majd életeket ment
vagy akár pék, buszsofőr, aki mun-
kájával szintén embertársait, a kö-
zösséget szolgálja.

Fűrész Tünde, az Emmi család- és
népesedéspolitikáért felelős helyettes
államtitkára előadásában ismertette a
kormány családpolitikai intézkedéseit
2010-től, szót ejtve mások mellett a csa-
ládi adókedvezmény kiterjesztéséről, a
munka melletti gyedről és a gyermek-
étkeztetés támogatásának megkétszere-
zéséről.

A helyettes államtitkár kitért az egy-
séges nevelőszülői foglalkoztatási jog-
viszony bevezetésére, valamint arra is,
hogy 2014-től a 12 évesnél fiatalabb
gyerekek csak családban helyezhetők el.

Az örökbefogadást megkönnyítő in-
tézkedések közül Fűrész Tünde kiemelte
az örökbefogadói gyes bevezetését, a vá-
randósságát titkoló, válsághelyzetben
lévő anyák támogatását és az örökbefo-
gadói alkalmasság érvényességének

meghosszabbítását három évre. Szólt
arról is, hogy a kihelyezési eljárás határ-
ideje 15 napról nyolc napra csökkent az
újszülöttek esetén.

A helyettes államtitkár ismertetése
szerint jelenleg 5600 nevelőszülő van
Magyarországon, míg 2014. január 1-je
előtt csak 3500-an voltak. Ennek kö-
szönhetően a gyerekvédelmi szakellá-
tásban részesülő gyermekek kétharmada
már nevelőszülőnél él – hangsúlyozta.

Fűrész Tünde a rövid távú célokat
ismertetve elmondta: 2016 végéig a
most még gyermekotthonokban élő 12
éven aluli gyermekek is nevelőszü-
lőkhöz kerülnek.

A konferencián Örökbefogadás ka-
masz szemmel című előadásában Sebesfi
Ádám 16 éves örökbefogadott fiú úgy fo-
galmazott: „a szülő az, aki felnevel”.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormány sokkal több
munkahelyet kínál, mint korábban

Igazságosabbá és átláthatóbbá válik március elsejétől a szociális támogatások rend-
szere – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtit-
kára február 27-i egri sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence szavai szerint az elmúlt
időszakban szép eredményeket sikerült elkönyvelni, hiszen a rászorulók közül na-
gyon sokan beléptek a munka világába: 400 ezer emberrel többen dolgoznak jelen-
leg, mint négy és fél évvel ezelőtt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Elmondta azt is, hogy a kormány sokkal
több munkahelyet kínál, mint az előző évek-
ben. Forrásbővülés is látható e területen: míg
a tavalyi költségvetésben közel 380 milliárd
forinttal szerepelt a különböző szociális és
közmunkaprogramok támogatása, idén 411
milliárd forint áll rendelkezésre.

Az államtitkár hangsúlyozta: március el-
sejétől a nehéz helyzetben lévő emberek jö-
vedelmét pótló támogatásokat már nem az
önkormányzat, hanem az állam folyósítja a
járási hivatalokon keresztül. Ezzel nemcsak
csökkennek az önkormányzatok adminiszt-
rációs terhei, hanem azt az önrészt is az állam
fizeti, amelyet eddig az önkormányzatoknak
kellett biztosítaniuk. Ilyen a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az egészségkároso-
dási és a gyermekfelügyeleti támogatás, az
időskorúak járadéka, az ápolási díj, a köz-
gyógyellátás, valamint az egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság igénybevételére
vonatkozó hatósági bizonyítvány.

A nagyobb hely- és személyismeretet kí-
vánó kiadáskompenzáló támogatásokat
ugyanakkor – a jobb célzottság érdekében –
az önkormányzatok fogják biztosítani. Az
állam garantálja, hogy a rászorulók valóban
hozzájussanak a segélyekhez, a támogatáso-
kat jogosulatlanul felvevőket pedig jobban
ki lehet szűrni.

Rétvári Bence kitért arra: az állam több
forrásból is segíti az önkormányzatokat,

hogy biztosítani tudják
a különböző támogatá-
sokat. Ennek fedeze-
téül egyrészt a bővülő
lehetőségeket nyújtó
helyi adóbevételek
szolgálnak. A gyen-

gébb saját adóerő-képességű önkormányza-
toknak 30 milliárd forintot különítettek el e
célra a költségvetésben, ha pedig ez a forrás
sem elég, az önhibájukon kívül nehéz hely-
zetben lévő önkormányzatok támogatását
célzó keretben további ötmilliárd forint áll
rendelkezésre.

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt
évek munkahelyteremtő intézkedéseinek és
a családi támogatásoknak köszönhetően ma
már 241 ezerrel kevesebb ember van kitéve
a szegénység kockázatának – mondta a ke-
reszténydemokrata politikus. Közlése sze-
rint más mutatók is megerősítik ezt: két év
alatt 250 ezerrel csökkent azok száma, akik
nem tudják kifűteni a lakásukat, míg a hite-
leiket fizetni nem tudók száma 130 ezerrel
lett kevesebb. Eközben a kiskereskedelmi
forgalom egy év alatt 5,6 százalékkal, az új
lakások száma 27 százalékkal nőtt. Rétvári
Bence kiemelte, mindez azt mutatja, hogy
az embereknek valamivel jobbak a megél-
hetési lehetőségei, 2013-ban valóban fordu-
lat következett be, kevesebben vannak a
nélkülözők, a munkanélküliek. A magyar
emberek többet tudnak költeni, jobban ter-
veznek a jövőre.

A nemzetközi gyakorlattal összeegyeztethetőnek tartja az üzletek
nyitva tartását szabályozó március 15-én életbe lépő új kiskereske-
delmi törvényt a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., a Spar Auszt-
ria leányvállalata – közölte a társaság március 13-án. Mint írják: az
értékesítőhelyek nyitva tartásának korlátozása a munkavállalók ér-
dekében európai uniós viszonylatban is elterjedt gyakorlat.

Nem tér el markánsan a ma-
gyarországi kiskereskedelmi üzle-
tek nyitva tartásának új, március
15-én életbe lépő szabályozása az
Európai Unió tagállamaiban jelen-
leg érvényes törvényi környezettől
– hangsúlyozta a Spar Magyaror-
szág. Az MTI-hez eljuttatott köz-
leményük szerint a legfontosabb
változás a kiskereskedelmi értéke-
sítőhelyek nyitva tartásának korlá-
tozása a törvényben meghatározott
egyes kivételektől eltekintve, ami
a munkavállalók védelmének ér-
dekében európai uniós viszonylat-
ban is megszokott és elterjedt
gyakorlat.

A Spar ugyanakkor közölte azt
is: az új magyarországi törvény ha-
tályba lépésével egyidőben, a vá-
sárlók és a munkavállalók érdekeit
szem előtt tartva, meghosszabbítja
áruházai nyitva tartását a hét többi
napján. Így heti szinten a vasárnapi
korlátozás betartása mellett összes-
ségében hosszabb nyitva tartási
idővel várják a vásárlókat az egész
országban.

A Spar tájékoztatása szerint a
EuroCommerce nemzetközi keres-
kedelmi szövetség legutóbbi, 2014
szeptemberében készült, 31 euró-
pai országra kiterjedő felmérése

szerint Ausztriában,
Görögországban,
Németországban,
Hollandiában, Belgi-
umban és Norvégiá-
ban is korlátozzák – bizonyos
megkötések mellett – a hétvégi
nyitva tartást. Belgiumban például
csak akkor nyithat ki egy kiskeres-
kedelmi üzlet vasárnap, ha cserébe
a hét valamely másik napján le-
húzza a rolót, míg Hollandiában
valamennyi üzletnek a helyi önkor-
mányzathoz kell engedélyért folya-
modnia, ha a lakossági igények
elvárttá teszik a vasárnapi nyitva
tartást. Több európai országban a
hétköznapi, illetve szombati nyitva
tartás is törvényi szabályozás alá
esik, így Németország több tarto-
mányában, Görögországban, Por-
tugáliában és Hollandiában is
meghatározott időkerethez kell iga-
zítani a nyitva tartást. Portugáliában
valamennyi üzlet, étterem és ká-
vézó csak éjfélig lehet nyitva, míg
a diszkók és szórakozóhelyek reg-
gel 4 óráig. Hollandiában az üzle-
tek zöme hétfőtől szombatig reggel
6-tól este 10-ig szolgálhatja ki a vá-
sárlókat, Belgiumban néhány kivé-
teltől eltekintve 5-től este 8-ig, míg
a finneknek szombatonként este 6-
ig el kell intézniük a bevásárlást.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Vasárnapi pihenőnap: a nemzetközi 
gyakorlattal összeegyeztethető 

az új szabályozás
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Az orosz ortodox egyház vezetőjével találkozott Semjén Zsolt
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Moszkvában megbeszélést folytatott Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájával. A március 12-i talál-
kozóról szóló, az orosz ortodox egyház kommunikációs szolgálata által az egyház honlapján közzétett közlemény szerint Kirill pátriárka nagyon fon-
tosnak nevezte, hogy Magyarország kiáll a keresztény értékek mellett.

„Az orosz ortodox egyház kitart
amellett, hogy az európai kultúrában
feltétlenül meg kell őrizni a keresz-
tény dimenziót, ezért nagy rokon-
szenvvel és tisztelettel fogadjuk
Magyarország álláspontját” – hang-
súlyozta az orosz ortodox egyház
vezetője.

A közlemény szerint Semjén Zsolt
örömét fejezte ki, hogy lehetősége van
találkozni és tárgyalni az orosz orto-

dox egyház első emberével, és átadta
neki Orbán Viktor miniszterelnök és
Erdő Péter bíboros, esztergom–buda-
pesti érsek üdvözletét.

„Igaz, hogy mi keresztények har-
colunk. Az alaptörvényünk miatt
sokan támadtak bennünket, többek kö-
zött amiatt, hogy az Isten szóval kez-
dődik, amiatt a rendelkezés miatt,
hogy a házasság férfi és nő szövet-
sége, és kitartunk amellett is, hogy az
emberi élet a fogantatáskor kezdődik,
és ettől az időtől védelmet és méltósá-
got érdemel” – idézte Semjén Zsoltot
a közlemény.

A KDNP elnöke köszönetet mon-
dott Kirill pátriárkának Magyaror-

szág ezen álláspontja és Európa ha-
gyományos értékei megvédése érde-
kében tett erőfeszítéseinek a
támogatásáért – olvasható a közle-
ményben.

„Büszkék vagyunk rá, hogy ta-
valy a magyar állam és az orosz or-
todox egyház megállapodást kötött
egymással, és az egyháznak törté-
nelmi jogállása van.” – idézte 
a miniszterelnök-helyettest a közle-
mény, amely szerint a felek aktuális
kérdéseket is megvitattak.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A cél, hogy minden magyar 
a szülőföldjén tudjon boldogulni

Nemcsak a magyarországiakat, hanem a külhoni nemzetrészeket is
segíti az idén létrehozott Magyar Fejlesztési Központ a közvetlenül el-
érhető brüsszeli támogatások megpályázásában – jelentette ki Sesz-
ták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter március 13-án
Csíkszeredában. A tárca neve is jelzi: a magyar kormány az egész
nemzet fejlődését akarja szolgálni, mert az a cél, hogy minden ma-
gyar a szülőföldjén tudjon boldogulni.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Seszták Miklós a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) meghívására érkezett
négynapos munkalátogatásra Er-
délybe, ahol vállalkozókkal, önkor-
mányzati vezetőkkel találkozott.

Kifejtette: az egyes tagorszá-
gokra leosztott, nemzeti forráso-
kon kívül léteznek a direkt
brüsszeli források, vagyis olyan
programok, amelyekre bármely
uniós polgár, gazdasági, vagy non-
profit társaság, önkormányzat pá-
lyázhat. Magyarország azzal tud
segíteni, hogy a Magyar Fejlesztési
Központnál magyarul, közérthető
nyelvezeten közzétett információs
bázist interneten a külhoni magyar
pályázók számára is elérhetővé
teszi. A Magyar Fejlesztési Köz-
pont nem tervez irodahálózatot ki-
alakítani a Kárpát-medencében, de
road-showkat, konferenciákat szer-
vez majd azokban a térségekben,
ahol az internetalapú tájékoztatás
nem elég.

A miniszter elmondta: fontos-
nak tartja a román–magyar 
fejlesztéspolitikai kapcsolatok erő-
sítését is: ennek érdekében több-
ször tárgyalt már a bukaresti
partnerekkel. Beszámolt róla: a ta-
valy aláírt magyar–román közút-
fejlesztési keret-megállapodásnak
megfelelően folyik az építkezés az
(Szegedet Araddal összekötő)
M43-autópálya Makó és az or-
szághatár közötti szakaszán,
amely gyorsforgalmi kapcsolatot
teremt Nyugat-Európa felé Romá-

nia egészének és az erdélyi ma-
gyarságnak is.

Elkészültek az M4-es autópá-
lyát a Berettyóujfalun keresztül az
országhatárral összekötő szakasz
tervei is, amelyet 2017-18-ban
szeretnének megépíteni. Tervezik
a Debrecen–Berettyóújfalu M35-
ös autóút folytatását, amely 
szintén a keleti országrészt és 
Erdélyt kötné be a nyugat-európai 
infrastruktúra-hálózatba.

Közös sajtóértekezletükön Ke-
lemen Hunor, az RMDSZ elnöke
rámutatott: látogatás megszervezé-
sével a nemzetpolitika gazdasági
dimenzióját akarták erősíteni, mert
a külhoni közösség a magyar–ma-
gyar, illetve a Magyarország és
Románia közötti kapcsolatok erő-
sítésében is érdekelt.

Az RMDSZ-nek fontos, hogy
szoros, partneri kapcsolata legyen
a magyar kormányzattal, hogy a
nemzeti fejlesztési tárca és az er-
délyi vállalkozók kapcsolatépíté-
sét segítse, mint ahogy abban is
szerepet vállal, hogy román–ma-
gyar kapcsolatokat és partnerséget
erősítse.

Seszták Miklós székelyföldi ta-
lálkozói után Kolozsváron és a
Partiumban folytatta erdélyi útját.

A Kereszténydemokrata Néppárt) sikeresnek tartja a Rákóczi Szövetség külhoni
magyarság érdekében végzett tevékenységét, a szervezet beiratkozási program-
ját, és kiemelten támogatja azt – mondta Harrach Péter a KDNP országgyűlési
képviselőcsoportjának vezetője a témáról tartott sajtótájékoztatón március 11-én.
A KDNP alelnöke hangsúlyozta: a frakció minden tagja saját jövedelméből vállalja
egy-egy határon túli magyar gyermek beiskolázásának költségeit.

Vejkey Imre, KDNP-s képviselő fontos-
nak nevezte, hogy a Felvidéken elő gyer-
mekek is minél nagyobb számban magyarul
tanuljanak meg írni és olvasni. „Nem mind-
egy, hogy milyen nyelven beszélünk, mert a
beszélő részesévé válik annak a kultúrának,
amelynek nyelvét beszéli” – fogalmazott a
politikus, megjegyezve: nyelvében él a nem-
zet. Halzl József, a Rákóczi Szövetség el-
nöke stratégiai célnak nevezte, hogy a
Kárpát-medence országaiban élő magyarság
megmaradjon és erősödjön. Kiemelt szere-
pet szánnak a fiatalságnak, és népszerűsíteni
kívánják a magyar nyelvű oktatást – jelezte,
hozzátéve: ezt a célt szolgálja a beiskolázási
programjuk.

Csáky Csongor, a szövetség főtitkára el-
mondta: a Felvidéken 262 magyar iskola
működik, ahol 2014 szeptemberében 3775
gyermek kezdte meg tanulmányait. Ez 179-
el több, mint egy évvel korábban, s a 2015-
ös adatok szerint 52 gyermekkel többet
írattak magyar iskolába, mint az azt meg-
előző évben.

Közlése szerint az elmúlt évben csaknem
5056 iskolakezdőt 192 helyszínen részesített
ösztöndíjban a szervezet. Összegzése szerint
míg az elmúlt tíz évben a népszámlálási ada-
tok szerint jelentősen csökkent a magyarok
száma Szlovákiában, addig a magyar tan-
nyelvű iskolát választók száma stabilizáló-
dott és növekedésnek indult.

A szövetség a beiskolázási programot el-
sősorban a magyarországi civil társadalom
és az önkormányzatok adományaira ala-
pozva hirdeti meg. A program célja, hogy
minél több külhoni magyar család merje
vállalni gyermeke magyar tannyelvű isko-
lába íratását, segítve ezzel a magyar közös-
ségek megmaradását. Az ösztöndíj
családonként tízezer forint.

A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapos vizs-
gálatát és eljárását a brókercégeknél – jelen-
tette ki Harrach Péter a brókerbotrányokra
vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva.

Szavai szerint a szocialistáknál a szemé-
lyes kapcsolatok érdekében törvénymódosí-
tás történt, azért, hogy kedvezményezettjeik
továbbűzhessék tevékenységüket, illetve
olyan pozícióba kerüljenek, ami az összefo-
nódásokat természetessé teszi.

Utalva a cég kormányzati programokban
való közreműködésére, azt mondta: szemé-
lyes felelősséget nem lát, biztos benne, hogy
a kormány felelősen gondolkodik ebben az
ügyben.

Hozzátette: annak kifejezetten örül, hogy
az MNB ilyen alaposan és felelőssége teljes
tudatában vizsgálja meg a brókercégeket, és
ha törvénytelenséget lát, intézkedik. Ez a leg-
fontosabb és az, hogy a kárvallottak kártala-
nítása hogyan történik meg. Azt is
figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy
közpénzből történik mindez – jegyezte meg.

Arról, hogy a SPAR benzinkutakon,
azokkal összefogva működtetne olyan üzle-
teket, amelyek vasárnap is nyitva tartanak,
azt mondta: ezt a kezdeményezést részletei-
ben nem ismeri. Alapos vizsgálatot igényel,
és ha az a szándék, hogy kibúvót találjanak a
törvényi szabályozás alól, akkor nem támo-
gatható. Ugyanakkor jelezte: nem a vásárlók
életformáját szeretnék megváltoztatni,
hanem a dolgozók életén szeretnének köny-
nyíteni, és „kicsit hajlik arra”, hogy a vásár-
lók igényeinek irányában elmozduljon.

FORRÁS: KDNP.HU

Sikeres a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programja
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A területi autonómia mellett és a gyülekezési jog korlátozása
ellen tiltakoztak a Székely szabadság napján

A betiltott marosvásárhelyi felvonulás helyett Székelyföld számos más településén rendeztek a Székely szabadság napján tiltakozó megmozdulásokat a
Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) alkotó úgynevezett széki tanácsok. A Székelyföldért Társaság a budapesti Hősök terén tartott megemlékezést már-
cius 10-én, a székely vértanúk 1854-es kivégzésének évfordulóján.

Elsőként a sepsiszentgyörgyi ren-
dezvényen olvasták fel azt a román
hatóságokhoz intézett közös petíciót,
amelyet a tervek szerint a párhuza-
mosan zajló, vagy később kezdődő
baróti, csíkszeredai, firtosmartonosi
és gyergyószentmiklósi megmozdu-
láson is elfogadtak. Ebben a meg-
mozdulások résztvevők területi
autonómiát követeltek Székelyföld-
nek, és tiltakoztak a marosvásárhelyi
gyülekezési jog korlátozása, a szé-
kely jelképek hatósági üldözése ellen.

Március 10-ét, az 1854-es székely
vértanúk kivégzésének évfordulóját,
az SZNT a Székely szabadság napjává
nyilvánította, a székely autonómia-
igény kinyilvánítására szervezett 
hagyományos marosvásárhelyi felvo-
nulását azonban Dorin Florea polgár-
mester idén betiltotta. A román
kormánynak és parlamentnek címzett,
Klaus Iohannis államfő figyelmébe
ajánlott dokumentum rámutat: a Szé-
kelyföld autonómiája nem sérti Ro-
mánia területi egységét vagy az ott élő
románság érdekeit sem, hanem a kö-
zösség választott testületeire bízza a
közügyek jelentős részét. Ha azonban
Bukarest önálló régióként való elis-
merése helyett a Székelyföldet – az itt
élő történelmi közösség egyértelmű
akaratával szemben – egy nagyobb
közigazgatási egységbe tagolja, azzal
egy sor nemzetközi kötelezettségvál-
lalását is megszegi – olvasható a petí-
cióban. Gazda Zoltán, a Sepsiszéki
Székely Tanács elnöke, a sepsiszent-

györgyi turul-szobornál szervezett
megmozdulás főszervezője az MTI-
nek elmondta: a tiltakozó megmozdu-
lás mintegy kétezer résztvevője a
megemlékezés helyszínéről – a tavaly
felavatott turul-szobortól – a kormány
helyi képviseletét ellátó prefektusi hi-
vatalhoz vonult, ahol – bár a szerve-
zők előre jelezték érkezésüket – a
petíciót nem volt aki átvegye.

„Szembefutottak velünk a csendőr-
parancsnok és a helyettese, közölték,
hogy nincs a prefektus az épületben,
nincs senki bent, mert lejárt a munka-
idő. Ahogy az emberekkel ezt közöl-
tem, elszakadt a cérna és nagy lázadás
indult, és csak úgy lehetett fogát húzni
a haragnak, hogy megtárgyaltuk a
csendőrökkel, vegyék ők át a petíciót”
– mondta Gazda Zoltán, hozzáfűzve:
a csendőrök ezek után telefonon meg-
beszélték a prefektussal, hogy másnap
reggel fogadja a tüntetők képviselőit.  

A Sepsiszéki Székely Tanács el-
nöke elmondta: minden székelyföldi
megmozdulást a helyi széki tanács
kezdeményezett. Volt, ahol partner-
szervezetek is csatlakoztak, de Csík-
szereda volt az egyedüli hely, ahol
valamennyi magyar szervezet – köz-
tük a Romániai Magyar Demokrata

Szövetség (RMDSZ) is – nyíltan kiállt
a Székely szabadság napján szervezett
tiltakozó megmozdulás mellett.

A szervezők szerint a sepsiszent-
györgyi demonstráció incidensek nél-
kül zárult.

Politikai nyilatkozatban emelt szót
a bukaresti képviselőházbann a ma-
gyar közösség marosvásárhelyi gyüle-
kezési jogának korlátozása ellen
Márton Árpád, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) frak-
cióvezető-helyettese – közölte hírle-
velében a magyar érdekképviseleti
szervezet. Az RMDSZ az 1854-ben
kivégzett székely mártírok emlékére
hívta fel a képviselők figyelmét,
ugyanakkor szóvá tette, hogy a mártí-
rok tiszteletére Székely szabadság
napjává nyilvánított évfordulón Ma-
rosvásárhelyen korlátozták a magyar
közösség gyülekezési jogát. Az
RMDSZ képviselője parlamenti fel-
szólalásában kijelentette: a gyüleke-
zési jog korlátozása nem lehet a
demokratikus államrend része.

A székely szabadság napja alkal-
mából a Székelyföldért Társaság
megemlékezést tartott a budapesti
Hősök terén, a székely vértanúk
1854-es kivégzésének évfordulóján.

A demonstráció résztvevői 
petíciót fogadtak el, amelyben azt
kérték Victor Ponta román miniszter-
elnöktől, haladéktalanul kezdjen tár-
gyalásokat Székelyföld lakóinak
legitim képviselőivel a régió köz-
igazgatási státusáról. A Hősök terén
magyar és székely zászlók alatt ösz-
szegyűlt – a szervezők becslése sze-
rint mintegy ötszáz – megemlékező
tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy
Marosvásárhely polgármestere meg-
tiltotta a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) tervezett, az etnikai arányokat
megváltoztató román közigazgatási át-
alakítás ellen tiltakozó megmozdulá-
sát, és csak az emlékmű melletti
megemlékezést engedélyezte.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

– Folytatás az 1. oldalról –

Az istentelen diktatúrák eltűnnek a történelem süllyesztőjében

Az egyházi iskolák államosításá-
ról 1948 nyarán született törvény, ezt
megelőzően mintegy nyolcszáz falu
és város követelte a tervezet eltörlé-
sét – mondta Semjén Zsolt megje-
gyezve, ebben a feszült légkörben
konstruálta meg az Államvédelmi
Hatóság (ÁVH) az úgynevezett
Pócspetri-ügyet.

1948. június 3-án a falusiak a
templomi istentiszteletről a község-
háza elé vonultak, így tiltakozva
helyi egyházi iskolájuk elvétele
ellen. Két rendőr erőszakkal próbálta
kiszorítani a tömeget, ám az egyik
rendőr puskájával véletlenül halálra
sebezte magát. Az ÁVH Asztalos
János helyi plébánost, Som István ta-
nítót, Királyfalvi Miklós segédjegy-
zőt, valamint Kremper Ferenc

n a p s z á -
most és
V i t é z
G á b o r
földművest
l e t a r t ó z -
tatta, őket
a falu fel-
nőttjeinek
nagy részé-
vel együtt
megverték,
hárman ké-
sőbb bele-
haltak a sérüléseikbe – idézte fel a
miniszterelnök-helyettes a község-
ben történteket.

A rögtönítélő bíróság július 11-én
kihirdetett ítéletben Asztalos Jánost
és Királyfalvi Miklóst halálbüntetés-
sel, Som Istvánt életfogytiglani bör-
tönnel sújtották. Királyfalvit még

aznap éjjel felakasztották, a plébános
halálbüntetését Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök életfogytig tartó fegy-
házbüntetésre változtatta.

Ezután következett Mindszenty Jó-
zsef letartóztatása, majd a bíboros kira-
katpere és elítélése 1949 februárjában.
Ezután több kereszténydemokrata po-
litikus kényszerű emigrációjával, be-
börtönzésével és internálásával a még
működő, egyetlen jelentős országgyű-

lési frakció is megszűnt létezni–
mondta Semjén Zsolt.

A kommunisták elérték a céljukat,
az egyházat, mint társadalmi ténye-
zőt kiszorították a közéletből, a dik-
tatúra évtizedeiben pedig több mint
1200 pap szenvedett börtönbüntetést
vagy internálást – emlékeztetett be-
szédében a miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt ugyanakkor megje-
gyezte, a mártírok vére magvetés,
azaz a megpróbáltatások ellenére a
helyi egyházközség az elmúlt hetven
évben több papot és egy püspököt is
kinevelt az egyháznak.

A templomi istentisztelet és ün-
nepség után Semjén Zsolt felavatta
Asztalos Jánosnak az imaház külső
homlokzatán emelt emléktábláját,
amelyet Bosák Nándor és Veres 
András debrecen-nyíregyházi püspök
szentelt fel.
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Az egyház tevékenysége az emberek gyarapodását segíti

A felekezeti és vallási hovatartozás-
tól függetlenül mindenkinek az az ér-
deke, hogy testi, szellemi és lelki
értelemben az ember szabadon kibonta-
kozhasson, ebben pedig az egyháznak
nagyon fontos szerepe van – mondta
Semjén Zsolt.

Hozzátette, hogy ha az Istennel való
kapcsolat kinyílik, akkor az erőt ad a
napi problémákban megfáradt emberek-
nek életük rendezéséhez, saját boldogu-
lásukkal pedig a társadalom javát
szolgálják.

A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke a kommunizmus áldozatainak em-
léknapjára utalva hangsúlyozta, az
ateizmusra és istentelenségre épülő
kommunizmus árnyékában a zarándok-
központ átadása szimbolikus jelentő-
ségű. Helyreállt a dolgok normális
rendje, azaz együtt van az egyház, az
állam, a megye és az önkormányzat, il-
letve együtt vannak a magyarországi és
az erdélyi magyarok - fogalmazott
Semjén Zsolt.

„Isten népe van együtt, és skizofrén
dolog, amikor megpróbálják szétválasz-
tani, széthasítani a hívő embert az ál-

lampolgártól” – jelentette ki a miniszter-
elnök-helyettes, hozzátéve: egyszerre
vagyunk tagjai az egyháznak és állam-
polgárai a hazának.

Semjén Zsolt kitért arra: minden po-
litikai program és államfelfogás a mö-
götte álló emberkép függvénye. Ha ez
az emberkép torz és egyoldalú, akkor
szükségszerű, hogy az arra épülő társa-
dalom torz és embertelen legyen – mu-
tatott rá a politikus. Hozzátette, az állam
feladata az emberek életminőségének
javítása, ehhez azonban szellemi-lelki
értelemben szükség van az egyház sajá-
tos szolgálatára is.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke
arról beszélt: Magyarországon és Er-
délyben azok az igazán erős közösségek,

amelyek jövőjük tervezésekor figyelem-
mel vannak az egyházra és a keresztény
értékekre.

A politikus utalt arra, az állam és az
egyház viszonya árnyaltabb Romániában,
mint Magyarországon, a román állam
ugyanis még nem rendezte a romániai
magyar történelmi egyházak és a romá-
niai görög katolikus egyházak ingatlanja-
ival és tulajdonaival kapcsolatos kérdést.

Visszafelé is foroghat a történelem
kereke, már visszaszolgáltatott ingatlant
államosíthatnak, már megszerzett jogo-
kat visszavonhatnak, de nem szabad úgy
tennünk, mintha ennek nem lenne jelen-
tősége – fogalmazott Kelemen Hunor.

A beszédek előtt Kocsis Fülöp, a
Hajdúdorogi Egyházmegye megyés
püspöke szentelte fel és áldotta meg a

Magyarország-Románia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program kere-
tében, több mint 649 ezer euróból
(198 millió forint) felépült új zarán-
dokközpontot.

A Mária sugara – Közös vallásturisz-
tikai értékek megőrzése és bemutatása
című, 1,3 millió euró (397 millió forint)
költségvetésű nagyprojekt egyik eleme-
ként elkészült, mintegy 600 négyzetmé-
teres központban a zarándokok
fogadására, rendezvények és konferen-
ciák megtartására is alkalmas termeket
alakítottak ki, illetve a létesítmény négy
kisebb – tárgyalásokra, gyóntatásra, kis-
csoportos foglalkozásokra alkalmas –he-
lyiséggel is rendelkezik. Az új épületben
orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt
baba-mama szoba, egy játszóház és egy
kegytárgybolt egyaránt helyet kapott.

A program keretében a máriapócsi za-
rándokház felépítésén kívül a Máriapócs-
Szatmárnémeti vonal mentén a
nagykárolyi görög katolikus templom és
közvetlen környezetének felújítása, a
nagykárolyi Kalazanci Szent József római
katolikus plébániatemplom épületének
felújítása, valamint a szatmárnémeti
román görög katolikus Popp Aurel-ká-
polna rekonstrukciója is megvalósult.

„Esterházy János élete vértanúság"

Az emberek testi és lelki gyarapodását segíti, ha az egyház szabadon betöltheti szolgálatát – jelentette ki Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettes Máriapócson, a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye új zarándokközpontjának ünnepélyes avatásán február 25-én. A kommunizmus áldozatainak
emléknapjára utalva hangsúlyozta: az ateizmusra és istentelenségre épülő kommunizmus árnyékában a zarándokközpont átadása szimbolikus jelentőségű.

Soltész Miklós szerint Esterházy János élete vértanúság. Erről március 8-án beszélt az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolato-
kért felelős államtitkára a fővárosban, azon az ünnepségen, amelyet Esterházy János felvidéki mártír politikus emlékére rendezett a Rákóczi Szövetség. Esterházy
János mártírhalált szenvedett magyarságáért, hitét, kereszténységét vállalva, megőrizve, vértanúként távozott erről a világról – mondta Soltész Miklós.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Soltész Miklós párhuzamot vont Esterházy
János és Márton Áron püspök életútja között és ki-
emelte: mindkettejük törekvése azonos volt, ahogy
az is, hogy azonos hittel, szenvedéssel élték életü-
ket. Az államtitkár kiemelte: mindketten úgy hatá-
roztak, nem hagyják magukra a szlovák, illetve
román területen maradt magyarságot. Mindketten
kiálltak a kisebbségbe került magyarok érdekében,
de tiltakoztak a magyarországi bűnök ellen is, amit
akár szlovák, akár román emberek ellen követtek el
a hatóságok, s felemelték a szavukat  zsidók,  len-
gyelek, vagy más népek meghurcolásával szemben.
Ahol tudtak, menekítették az embereket, anyagi,
adminisztratív segítséget nyújtottak. A diktatúrák
minden formáját – a nácizmust és a kommunizmust
– egyaránt elítélték, azok ellen felszólaltak, és talán
ez volt a legnagyobb bűnük, legalábbis a diktatú-
rák kiszolgálói szemében. A szenvedés ugyanakkor
a hitüket csak erősítette, még inkább táplálta, és
mélységes katolikus hitük tetteikben is megnyilvá-
nult – emelte ki.

Akik Esterházy Jánost életében ismerték, tetteit
és bátorságát csodálták, csodálják, azok vallják,

igaz, szent életű ember élt
közöttünk a XX.században.
Akik még mindig félnek 
kimondani, hogy nem há-
borús bűnös, hanem ember-
mentő hős volt, azok is
bevallják előbb-utóbb téve-
désüket – mutatott rá az államtitkár, és hangsú-
lyozta: mi a szlovák népet a testvérünknek
tekintettük és tekintjük a jövőben is, az ezeréves
sorsközösséget emberi erő szét nem bonthatja.

Esterházy János mártírhalált szenvedett ma-
gyarságáért, hitét, kereszténységét vállalva, meg-
őrizve, vértanúként távozott erről a világról –
mondta, és köszönetet mondott mindazoknak, akik
akár Magyarországon, akár Lengyelországban,
Szlovákiában politikai rehabilitációjáért tesznek.

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képvi-
selője a felvidéki mártír politikus V. kerületi, Szép
utcai emléktáblája előtt arról beszélt, hogy egyet-
len nemzet sem állhat meg a világon a történelem
előtt, amelyik nem becsüli önmagát. Rámutatott:
olyan még nem volt, hogy a történelmet olyan nem-
zet élte volna túl, amelyiknek az önbecsülése meg-
remegett, vagy eltűnt. Kiemelte, azért jöttek, hogy

azt üzenjék határon túlra és belülre: nem mindegy,
lesz-e magyarság és milyen lesz, nem mindegy
lesz-e, Magyarország és milyen lesz, és az sem
mindegy, lesz-e felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és
erdélyi magyar közösség és milyen lesz.

A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János 
Emlékbizottság 1991 óta rendezi meg emlékünnep-
ségét, amelynek keretében minden évben Esterházy-
emlékplakettet és elismerő oklevelet adományoz
olyan embereknek és intézményeknek, akik és ame-
lyek a felvidéki magyar közösség szolgálatában ki-
emelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve a mártír
sorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért
és megismertetéséért kiemelkedő munkát végeztek.
Az ünnepségen – amelyen megkoszorúzták a mártír
politikus emléktábláját – elismerő oklevelet adtak át
Piotr Gasenica, a Lengyelselmeci Intézet igazgatója
részére.  A díjazott az elismerést megköszönve kie-
melte: a magyar-lengyel barátság, nem a politika,
hanem a két nép barátsága.

A rendezvényen Esterházy-emlékplakettet nyúj
tottak át Jan Ciechanowski, a lengyelországi Vete-
ránok és Üldözöttek Kormányhivatala államtitká-
rának, valamint a Reviczky Társulás képviselőjének
Léváról.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KORMANY.HU
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