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Az összetartozás a közös jövőnk
Az összetartozás a közös jövőnk – hangsúlyozta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Nemzeti Összetartozás Napja ifjúsági programjainak megnyitóján június 4-én. A KDNP elnöke rámutatott: a magyar állam
minden eszközt mozgósít annak érdekében, hogy mind a kulturális megerősítés, mind a közjogi egyesítés által a nemzeti
örökséget meg lehessen őrizni, mert ez alapvetően nemcsak a múltról, hanem az összetartozásról, a közös jövőről szól.
FORRÁS: KDNP.HU

Semjén Zsolt a fővárosi Magyarság Házában tartott rendezvényen kiemelte: a magyar megmaradásnak két
feltétele van, a nemzet közjogi egyesítése és kulturális örökségünk megerősítése. A megemlékezések és a
visszatekintések látszólag a múlttal
foglalkoznak, de a küldetésük valójában nem az, hogy keseregjenek a múlton, és nem is csak annyi, hogy
megismertessék a valódi, nem meghamisított történelmet, hanem az,
hogy a magyar megmaradást szolgálják – mondta a külhoni és hazai diákok előtt. Hozzátette: ez akkor
lehetséges, ha mindenkiben benne él
az egész magyar történelem, az egész

Érvényesültek a
Kereszténydemokrata
Néppárt elképzelései
A Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője szerint az elmúlt két
évben kormánypártként érvényesíteni tudták elképzeléseiket. Harrach Péter az MTI-nek a kabinet
megalakulásának kétéves évfordulója alkalmából június 1-jén adott
interjúban arról is beszélt: arra számít, hogy a nagyobbik kormánypárt új frakcióvezetőjével legalább
annyira jó lesz az együttműködés,
mint Lázár Jánossal volt.
FORRÁS: MTI

„Egy óvatos kormány 2010-ben
az örökség ismeretében csődöt jelentett volna, a kabinet azonban
bátor volt, vállalta a »kalandot«,
úgy csökkentette a hiányt, hogy
közben a terheket nem a polgárok
vállára rakta, és megkezdte a nagy
rendszerek átalakítását is” – öszszegzett Harrach Péter.
– Folytatás a 9. oldalon –

magyar kultúra, a megmaradás küldetéstudata.
Rámutatott: a magyar állam minden
eszközt mozgósít annak érdekében,
hogy mind a kulturális megerősítés,

mind a közjogi egyesítés által a
nemzeti örökséget meg lehessen őrizni, mert ez alapvetően
nemcsak a múltról, hanem az
összetartozásról, a közös jövőről is szól. Semjén Zsolt megköszönte a külhoni magyaroknak, hogy sokszor nehéz
körülmények között is megőrizték magyarságukat.
A miniszterelnök-helyettes
kitért arra, hogy a Határtalanul
program keretében 15 ezer diáknak nyílik lehetősége külhoni
magyarlakta területre látogatni,
és így élő kapcsolat alakulhat ki az
egyetemes magyarságon belül az egész
Kárpát-medencében.
– Folytatás a 10. oldalon –

Helyreállt a bizalom a magyar
gazdaság iránt
Orbán Viktor miniszterelnök aktuális kérdésekről és az elmúlt két év kormányzati munkájáról beszélt május 30-án Az Este Extrában. A kormányfő az
interjúban óriási sikernek nevezte az Európai Bizottság döntését, majd hozzátette, korábban szerinte méltánytalanul helyeztek kilátásba büntetést Magyarországgal szemben. Mint mondta: mindent meg fog tenni annak érdekében,
hogy Magyarország olyan ország legyen, ahová visszajönnek a magyar fiatalok.
FORRÁS: KDNP,HU, HIRADO.HU

Helyreállt a bizalom a magyar gazdaság iránt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök értékelve az Európai
Bizottság döntését a magyar kohéziós
pénzek felfüggesztésének feloldásáról.
A kormányfő az m1 Az Este című
műsorában kiállt a minimálbér-emelés mellett, és felvetette, hogy ezzel
párhuzamosan csökkenteni kellene a
munkavállalók után fizetendő járulékokat is. Arra, hogy szerinte Magyarország meddig képes IMF-védőháló
nélkül megállni a saját lábán, azt felelte: bármeddig.
A kormányfő az interjúban – amelyet azután adott, hogy a kabinet első
olvasatban megtárgyalta a jövő évi
költségvetés tervezetét – óriási sikernek

nevezte az Európai Bizottság döntését,
majd hozzátette, korábban szerinte
méltánytalanul helyeztek kilátásba
büntetést Magyarországgal szemben.
„Mi azonban kitartottunk a saját
igazunk mellett, a saját gazdaságpolitikánk mellett, és bebizonyítottuk,
hogy az igenis jó, az európai érdekekkel egyező gazdaságpolitika, és ezt a
kilátásba helyezett büntetést eltörölték” – fejtette ki.
A Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
és az Európai Unióval folytatandó hivatalos tárgyalásokról szólva Orbán
Viktor azt mondta: mi holnap reggel is
szívesen megkezdünk egy korrekt tárgyalássorozatot, de egyelőre ennek a
feltételei még nem jöttek létre; talán június elején létrejönnek.
– Folytatás a 9. oldalon –

Tiltakoznak
a strasbourgi
ítélet ellen

Életét adta
a szabadságért
Mádl Ferenc
Mádl Ferenc az életét adta a szabadságért: élt érte, élt benne, élt vele –
mondta Orbán Viktor kormányfő a
néhai köztársasági elnök síremlékének felavatásán, a Fiumei úti Nemzeti
Sírkertben. Mádl Ferenc síremlékét
katonai tiszteletadás mellett, a katolikus egyház szertartása szerint avatták fel, Mádl Dalma, a néhai államfő
özvegye és Áder János köztársasági
elnök leplezte le. Az emlékművet
megáldó Erdő Péter bíboros szerint
Mádl Ferenc példája ma is sokakat
kell, hogy megszólítson.
FORRÁS: MTI, KDNP.HU

Orbán Viktor miniszterelnök beszédében a nemzet egyik hősének nevezte
az egykori államfőt, emlékeztetve, hogy
Mádl Ferenc tavaly éppen a hősök napján, május 29-én hunyt el. „Amikor hőseinkre emlékezünk, legtöbbször
szobrok mellé, emlékművek tábláihoz
vagy éppen börtönök falához állunk.
Olyan helyekre, ahol szívbemarkoló az
áldozatnak még csak az emléke is. Mádl
Ferenc elnök úr azonban nem mártírhalált halt a szabadságért, hanem valóban
az életét adta érte: élt érte, élt benne, élt
vele” – mondta Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, megküzdeni a szabadságért, felelősséggel dolgozni benne, és Magyarország első közjogi méltóságaként élni vele épp oly tiszteletre
méltó, mint barikádokon, lovas roham
élén vagy szónoki emelvényen meghalni érte.
A hősiesség bár nehéz, de egyszerű
esetei – így például a régi idők forradalmárai, katonák, zseniális alkotók vagy
bőkezűen adakozó mágnások – mellett
van a hősiességnek egy másik formája
is, „amikor a küldetését teljesítő csendben, hírverés és csatazaj nélkül, a mindennapok pontos és fegyelmezett jelenlétével vállalja azt, amit elé hoz a sors”.
Vannak, akik forradalmat hoznak, ők
napok alatt éveket, évtizedeket lendítenek az idő kerekén, és vannak, akiknek
élete maga a biztos folytonosság – példázta a miniszterelnök, úgy fogalmazva: Mádl Ferenc „közéleti hőse volt
a hazának”.
– Folytatás a 11. oldalon –
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Pünkösd, búcsú – Csíksomlyón
FORRÁS: MTI, MNO.HU

A legnagyobb magyar zarándoklatra a szervező csíksomlyói ferencesek idén is több százezer zarándokra
számítottak Erdélyből, Magyarországról és a világ minden tájáról. A
székelyföldi zarándokok egy része a
hagyományoknak megfelelően gyalogosan érkezett Csíksomlyóra. A környék országútjain már május 25-én,
pénteken egyházi és nemzeti zászlókkal felvonuló gyalogosok menetoszlopaival találkozhattak az autósok. A
zarándokok egy része a csíksomlyói
nyeregben, a szabad ég alatt töltötte
az éjszakát, hogy a szakrális helyen
várja a napfelkeltét. Amint a szertartás előtt a szervezők bejelentették, a
csíksomlyói búcsúnak minden évben
egyetlen meghívottja van, ez a prédikációt mondó lelkész idén a Stuttgartból érkező Tempfli Imre.
Mindenki más zarándoki minőségben
van jelen. A szervezők azonban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest,
Hoffmann Rózsa államtitkárt, Latorczai Csaba államtitkárt és Harrach
Péter KDNP-frakcióvezetőt név szerint is megemlítették. Ott volt Kövér
László, a Magyar Országgűlés elnöke is. Az összegyűltek tapssal köszöntötték annak a bejelentését,
hogy olyanok is vannak a zarándokok között, akik kilencszáz kilométer gyalogos zarándoklat végén
érkeztek Csíksomlyóra. Az oltár
előtt egy olyan ikonra is ráirányították a figyelmet, amit a lengyelországi czestohowai zarándokhelyről küldtek Csíksomlyóra.

A pünkösdi búcsú központi szertartásán Tempfli Imre kifejtette: az
ember nem attól lesz boldog, ha a
pénz, a karrier és a siker után fut,
hanem ha felfedezi azokat a kincseket, amelyek a lelkében rejlenek.
Mint mondta, Isten pünkösdkor eltöltötte lelkével az embert azért, hogy
belülről formálja át, és belülről tegye
boldoggá, hiszen Istennek a teremtéstől kezdve ez volt a vágya.
Tempfli Imre Oscar Wilde-ot
idézve azt mondta, az embertől elvehetik, amit birtokol, de az igazi kincseket, amelyek benne honolnak,
soha nem vehetik el. „Lelked kincseivel lehetsz boldog, azokat nem veheti el senki” – hangsúlyozta Tempfli
Imre. Az ünnepi szónok hozzátette,
Isten nemcsak a személyek, hanem a
nemzetek, a közösségek útjait is kijelölte. „Pünkösd azt üzeni, a mi népünk is kiválasztott nép, van helyünk
a nap alatt. A népnek azonban Isten
csak addig ad jövőt, ameddig az féli
őt” – hangsúlyozta a szónok.
Tempfli Imre úgy vélte, sokan nem
veszik észre a válság jeleit, mások úgy
gondolják, hogy csak a gazdaság jutott válságba, és kölcsönökkel, gazdasági intézkedésekkel próbálnak úrrá
lenni rajta. „Nem a gazdaság, hanem a
hit, az emberi értékek vannak válságban” – állapította meg a szónok.
Dosztojevszkijt idézve azt mondta, a
népeket nem a számuk, hanem a
közös eszme, a szent gondolat teszi
naggyá. „Egy közös, mindent egyesítő
szép gondolat ragadhat ki a válságból” – jelentette ki, majd hozzátette,
csak a családban, a közösségben gon-

dolkodva lehet legyőzni a válságot.
Az összefogás erejét egy az első világháború történeteiből vett példázattal igyekezett bizonyítani. Felidézte,
hogy 1918 júniusában az olaszországi
Piave folyón az olaszok felrobbantottak egy gátat. A víz az osztrák katonákat elsodorta, de a magyarok
megmenekültek, mert parancsnokuk
azt a parancsot adta: katonái fogják
meg egymás kezét. „Hitünk parancsa,
hogy a templomon kívül az életben is
testvérek maradjunk” – jelentette ki
Tempfli Imre. Hozzátette, ha egy
ember álmodik, az csak álom, ha sok
ember álmodik, az álom valósággá
válik. „Kapaszkodjunk össze, hogy a
lelkes testvériség valósággá váljon” –
fogalmazott.
Tempfli Imre megállapította: Csíksomlyó lassan nemzeti kegyhellyé
válik. Hozzátette, a különböző Máriazarándokhelyeken Máriának más-

A kohéziós politika megóvása mellett foglaltak állást
A kohéziós alapok kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdasági növekedésben és munkahelyteremtésben - emelte ki május 30-án Brüsszelben kiadott közleményében az EP két néppárti képviselője,
Surján László és a holland Lambert van Nistelrooij. Közleményük szerint „a kohéziós politika több
mint 2,4 millió munkahelyet teremtett az elmúlt tíz évben”. Hangsúlyozzák: „A kohéziós alapok döntőek a beruházások, az innováció és a növekedés ösztönzésében.”
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kohéziós alapok hozzájárulnak továbbá a munkahelyteremtéshez is az Európai Unióban. Ezért a kohéziós politikák
finanszírozásának mértékét nemcsak a
jövő évi uniós költségvetésben kell
fenntartani, hanem a 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakban is. A programok jobb tervezése és a hatékonyság
növelése kulcsfontosságú annak érdekében, hogy az EU kilábaljon a jelenlegi válságból – fogalmazott Surján
László és Lambert van Nistelrooij.
A két képviselő azt követően adott
ki közleményt, hogy az EP regionális fejlesztési bizottsága Johannes Hahn európai biztos részvételével
megtárgyalta a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika legújabb fejleményeit, és
megbízást adott a 2013-as uniós költségvetésről szóló,
intézményközi uniós tárgyalások megkezdésére.

Utóbbival kapcsolatban Surján László, a téma
néppárti felelőse kiemelte: „A költségvetési konszolidációt azokhoz a beruházásokhoz kell igazítani,
amelyek a növekedést és a munkahelyteremtést segítik elő. A kohéziós
alapok szerepe kiemelkedő ebben a
folyamatban, ezért mértéküket fenn
kell tartani a jövő évi EU-s költségvetésben, csakúgy, mint a 2014 és 2020
közötti támogatási periódusban.”
A magyar EP-alelnök hozzátette:
„Az Európai Parlament ellenzi a kifizetések szintjének minden olyan
csökkentését, melyet a tagállamok
által nyújtott és a bizottság költségvetési tervezetének alapjául szolgáló előrejelzéseknek
megfelelően irányoztak elő. Minden, a kohéziós politika finanszírozásának megnyirbálását célzó kezdeményezés az EU érdekeivel ellentétes, mivel
különösen veszélyeztetné Európa gazdasági fellendülését.”

más üzenete van. Csíksomlyó üzenete: „újuljatok meg hitetekben, és
váljatok egymás testvéreivé”. Úgy
vélte, magasra kell emelni Csíksomlyó zászlaját, hogy az jelezze: „a
szentlelkű embereket nem lehet legyőzni, mert összeköti őket a testvériség eszméje”.
„A Szűzanya hazavárja gyermekeit, mi mindannyian hazajöttünk” –
mondta a szertartás kezdetén a misét
celebráló Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke.
Az érsek a több százezer zarándok
jelenlétében elmondta, tiltakozik
minden olyan kísérlet ellen, amely
politikai célokra akarná kihasználni
a zarándoklatot, vagy nem vallásos
céllal akarná azt összekötni. Az
érsek hozzátette, a zarándoklatnak
egyetlen célja, hogy a zarándokok
keresztény katolikus hitükben megerősödjenek.

Meghívó
a Pacem in Utero Egyesület újjáalakuló közgyűlésére.
A közgyűlés helye:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. fsz. II. előadó.
A közgyűlés ideje:
2012. június 26. (kedd) 15 óra
Az újjáalakuló közgyűlésre azért van szükség, mert az
egyesület taglétszáma erősen lecsökkent, így további
működése komoly veszélybe került.
Várjuk feltétlenül régi tagjainkat, s a friss belépőket is!
Napirend:
1. Új tagok felvétele
2. Beszámoló az egyesület működéséről
3. Alapszabály módosítása
(A 2. és 3. pont adatokat a közgyűlésen csatolom)
4. Elnök- és elnökségválasztás
5. Molnár Sarolta javaslatai
Dr. Jobbágyi Gábor, elnök
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A kormány két éve – Fórum Vácott
Kerekasztal-beszélgetésen értékelte június 8-án Vácott a kormány két éves
munkáját Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, a 4. számú választókerület
elnöke és Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Hollik István kérdéseire válaszolva Cséfalvay Zoltán elmondta: a két éve átvett
örökség nehezebb volt, mint bárki gondolta volna, a gazdasági csőd elkerülése
érdekében bevezették a bankadót és a különadót. Harrach Péter azt mondta,
a kormány rendelkezik az átalakításokhoz szükséges választói támogatással.
FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

Cséfalvay Zoltán történelmi lépésként említette azt a nehezen megszületett
megállapodást, amelyet a bankokkal kötöttek az árfolyamrögzítés és a végtörlesztés kapcsán. Fontos, hogy „az új Alkotmányba bekerült egy olyan biztosíték, hogy ezután egyetlen kormány se
tudja a végletekig eladósítani az országot.” Harrach Péter szerint a kétharmados többség azt mutatta, hogy a magyar
társadalom elutasítja a jelenlegi ellenzék
képviselte világnézetet, és a hagyományos nemzeti értékek, a rend helyreállí-

tása mellett tette le a voksát. Ez ma is így
van, hiszen még a „lemorzsolódó” választók sem erősítik a balliberális oldalt.
– A kormánynak van világos értékrendje, egészséges társadalomképe és
bátorsága a nagy ellátórendszerek átalakításához, amely olykor érdeksérelemmel jár. Mindehhez rendelkezik a
szükséges politikai támogatottsággal is –
jelentette ki Harrach, aki egy kérdés kapcsán azt is elmondta, hogy a legjobb szociálpolitika a jó gazdaságpolitika.
Cséfalvay Zoltán az európai gazdasági helyzetet értékelve hangsúlyozta, a
kormány konszolidálta a költségvetést,
tartani tudja a 3 százalék alatti államháztartási hiányt, amit kevés uniós ország
mondhat el magáról. Ezzel eltávolodott a
gazdasági válságokkal küszködő országoktól. „Mindez nem volt könnyű sem a
kormánynak, sem a magyar embereknek” – tette hozzá az államtitkár.
A fórum után Harrach Péter a Fidesz
és a KDNP helyi alapszervezeteivel folytatott megbeszélést.
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Év végén változhat a párt alapszabálya
A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Elnöksége tavasszal úgy
döntött, kezdeményezi, hogy az Országos Választmány év végi ülésén
pontosítsa a párt alapszabályát. Ennek okairól és módjáról Rubovszky
György pártügyészt kérdeztük.
– Igen. A me-ABgyei elnökségek
– Mi indokolja az alapszabály meg- feladatul kapták,
hogy gyűjtsék öszváltoztatását?
– Két évvel ezelőtt változott utoljára sze az erre vonat– azt akkor megjelentettük és felkerült kozó észrevételea párt honlapjára is –, ám az eltelt idő és ket, javaslatokat.
az élet azt mutatta, hogy szükség van Csak a július 31-ig
néhány eljárásjogi pontosításra. Az el- írásban beérkezett indítványokkal fognökség ugyanakkor nemcsak a ponto- lalkozhatunk. Mivel olyan alapszabályt
sításról, hanem arról is döntött, hogy szeretnénk, amihez ezt követően évelehetőséget biztosít módosítások elő- kig nem kell majd hozzányúlni, úgy
terjesztésére. Bár mi lényegi kérdésben gondolom, érdemes a tagoknak most
nem javasolunk változtatást, de bizto- foglalkozni ezzel, hogy ne utólag vesítjuk annak lehetőségét, hogy a tagság tődjenek fel újabb ötletek, problémák.
a megyei szervezetek felterjesztése
alapján módosításokat kezdeményez– Hogyan zajlik ez a folyamat?
hessen. Ezen módosításoknak legké– Vejkey Imrével, aki a párt jogi
sőbb 2012. július 31. napjáig kell szakbizottságának az elnöke, vállalmegérkezni a párt központjába. Az el- tuk, hogy feldolgozzuk a beérkezett
nökségi döntés értelmében a késve ér- javaslatokat és véleményezzük azokezett indítványok nem vehetők kat. Előkészítjük az elnökségi pontofigyelembe.
sítási indítvány, és az egész anyagot
az Elnökség elé terjesztjük állásfog– Ez azt jelenti, hogy a párt megyei lalásra. Ezt követően valamennyit beszervezetei és tagsága is kezdemé- visszük az Országos Választmány elé,
nyezhet változtatásokat az alapsza- és mindegyikről a testület hozza meg
a döntést.
bályban?

Ünnepi taggyűlésen emlékeztek Isépy Tamásra
Ünnepi taggyűlésen emlékeztek május 15-én a Kereszténydemokrata Néppárt Miskolc Városi Szervezetének tagjai Isépy Tamásra, a magyar és a miskolci kereszténydemokrácia meghatározó alakjára, akiről a miskolci székház nagytermét is elnevezték. A KDNP múltját, jelenét és jövőjét is elemző rendezvényen részt
vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és Harrach Péter, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője is.
FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

A taggyűlést megelőző sajtótájékoztatón Molnár Péter, a párt városi elnöke,
és Nagy Kálmán országgyűlési képviselő méltatta Isépy Tamás munkásságát,
szólt a kereszténydemokrácia országos
és helyi célkitűzéseiről. Molnár Péter
egyebek mellett elmondta: Isépy Tamás
1989-ben alapítója volt a KDNP helyi
szervezetének, majd 1990-tól haláláig,
2004-ig parlamenti képviselőként dolgozott. Az elnök kiemelte, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt ma – a
Barankovics István vezette Demokrata
Néppárt jogutódaként – a magyar parlament egyetlen történelmi pártja. A rendszerváltás óta eltelt időszakban kétszer
került kormányra: az 1990–1994 közötti
és a jelenlegi választási ciklusban. 2002ben új korszak kezdődött a KDNP történetében, amikor szövetséget kötött a
Fidesszel. Az együttműködés sikeresnek
bizonyult, a pártszövetség a legutóbbi
parlamenti választásokon kétharmados
felhatalmazást kapott a kormányzásra.
– A KDNP világnézeti párt, horgony a Fidesszel kötött szövetségben – hangsúlyozta Molnár Péter.

Nagy Kálmán arról beszélt, hogy
1990-től, az első önkormányzati választástól kezdve Miskolcon is meghatározó politikai erő a kereszténydemokrácia. – Városunkban jelentős a kereszténydemokrata értékrend és
eszmeiség támogatottsága a kétkezi
munkásemberektől kezdve az értelmiségiekig, jelentős a kereszténydemokrata értékrend beágyazottsága a
társadalomba. Erre mi büszkék vagyunk, de ez nagy felelősség is – hangoztatta a képviselő, aki szerint
igaztalanok azok a vélemények, amelyek sikertelen, leszakadó városként
próbálják beállítani Miskolcot. Nagy
Kálmán kiemelte a miskolciak összetartását, emberi beállítottságát, az intézmények sikeres működését, az
oktatást. Mint mondta, ez a város mindig példaértékűen törődött a fiatalokkal,
az idősekkel, anyagi, gazdasági helyzetének megítélésekor pedig azt is figyelembe kell venni, honnan indult a
rendszerváltozás után. Isépy Tamás emlékének, munkásságának a felidézésével
is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a
tiszta, erkölcsökön nyugvó, higgadt politizálás hozhatja el a felemelkedést.

A taggyűlésen – amelynek
mottóját Isépy Tamás egyik
mondata adta: „Vallom: a kereszténydemokrácia elvei nélkül nem lehet hatékony
politikát megvalósítani...” –
elsőként Molnár Péter köszöntötte a megjelenteket,
majd Isépy Eszter emlékezett
édesapjára. Nagy Kálmán
ugyancsak Isépy Tamást, illetve a miskolci kereszténydemokraták eddigi teljesítményét, városépítő munkáját méltatta. Kiemelte: Miskolcon minden történelmi egyház működtet iskolákat, óvodákat, ami a jövő
építése szempontjából nagyon fontos.
Semjén Zsolt szerint Isépy Tamás
több témában történelemformáló volt.
Ilyen volt az egyházi vonatkozású ingatlanrendezés, az erre vonatkozó, 1991-es
törvény egy az egyben az ő műve volt.
Jelentős szerepet játszott a KDNP politikai önmeghatározásában, és a KDNP
szövetségi politikájának kialakításában,
a keresztény-nemzeti-polgári értékrend
alapján.
A miniszterelnök-helyettes szólt arról
is, hogy a KDNP, mint deklaráltan vi-

lágnézeti párt speciális helyzetben van.
A megoldást a Fidesszel kötött szövetség jelentette és jelenti. A párt konzekvensen képviseli az egyház társadalmi
tanítását, szellemi tartalmat ad a szövetségbe – példa erre az új, keresztény alapokon nyugvó alkotmány is.
Harrach Péter megemlékezésében
úgy fogalmazott, „Isépy Tamás vérbeli,
kemény ügyvéd volt, ami tartást is jelentett a számára”. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, hogy a Fidesz–KDNP
szövetsége nemzeti érdek, s ennek egyik
kovásza maga Isépy Tamás volt.
A taggyűlést követően a résztvevők a
Szent Anna temetőben megkoszorúzták
Isépy Tamás sírját.

4

AZÁNK

Almási Istvánt
javasolják
polgármesternek
Almási István jelenlegi alpolgármester jelölését támogatja a hódmezővásárhelyi polgármesteri posztra a
Fidesz és a KDNP helyi csoportja – tájékoztatott május 24-én az aznap
közös taggyűlést tartó két szervezet. A
taggyűlésen részt vett Lázár János
polgármester, a Fidesz országgyűlési
képviselőcsoportjának vezetője és
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A szervezetek egyhangú döntést
hoztak arról, hogy Almási István alpolgármester jelölését támogatják a vélhetően a nyár végén esedékes hódmezővásárhelyi időközi polgármesterválasztáson.
Hódmezővásárhelyen azért tartanak
majd időközi választást, mert Lázár
János, aki tíz éve irányítja a települést,
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárként folytatja munkáját,
így le kell mondania polgárm e s t e r i
posztjáról.
S e m j é n
Zsolt az ülésen
kiemelte, Almási István 18
éve önkormányzati képviselőként, 12
éve alpolgármesterként dolgozik a városért, tevékenysége, tapasztalata és elkötelezettsége
garanciát
jelent
Hódmezővásárhely hosszú távú, biztos
és kiszámítható fejlődésére.
A Fidesz és a KDNP közös jelöltjének személyéről a hódmezővásárhelyi
időközi polgármester-választás kiírását
követően – a helyi szervezetek ajánlása
alapján – a pártelnökségek hoznak
végső döntést.
Almási István 1944. július 12-én
született a Békés megyei Eleken. 1968ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán szerzett, magyar-ének-zene
szakon, általános iskolai tanári, majd
1979-ben népművelői diplomát. Szülőfalujában, majd Hódmezővásárhelyen
dolgozott tanárként. 1975-től a vásárhelyi Petőfi Művelődési Központ népművelője, a következő esztendőtől
igazgatója volt, 1983-tól 2000-ig a Németh László Városi Könyvtárat vezette.
1994-től önkormányzati képviselő,
2000-től a város alpolgármestere, 2003
óta pedig a KDNP helyi elnöke. Munkájáért több más elismerés mellett
1995-ben Pro Urbe Hódmezővásárhelyért díjjal, 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
tüntették ki.

Felvidéken ünnepelt az IKSZ
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség képviselői a Via Nova ICS meghívására a felvidéki Szepsiben, a Nemzeti Öszszetartozás fájánál vettek részt közös megemlékezésen, amelyen Stágel Bence, IKSZ elnöke, az Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottságának tagja mondott beszédet.
„Ne mondjátok, hogy a haza
nagyobbodik. / A
haza, a haza
egyenlő volt mindig / ezer év óta
már, és mindig az
marad, / mert nem
darabokból összetákolt darab: / egytest
a mi hazánk, eleven valami! / Nem lehet
azt csak úgy vagdalni, toldani.”
A magyar Országgyűlés Nemzeti
Összetartozás Bizottsága, a Kereszténydemokrata Néppárt, valamint az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség képviseletében – Babits Mihály gondolataival
– tisztelettel és szeretettel köszöntök
minden megjelentet a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésünkön. Külön köszönöm
Szepsi közösségének és a Via Nova ICSnek a szívélyes meghívóját, nagy örömmel fogadtam a meghívást és
megtiszteltetésnek érzem, hogy most itt
lehetek.
92 éve, 1920-ban írták alá a trianoni
békeszerződést. 2010-ben az Országgyűlés június 4-ét, a békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította.
A vonatkozó törvény megfogalmazása szerint: A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több
állam fennhatósága alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.
A nemzeti összetartozás napját szándékaink szerint nem az emeli ki a naptári
évből, hogy kizárólag ezen a napon tart-

juk fontosnak a nemzeti együvé tartozás
hangoztatását, vagy éppenséggel fejet
leszegve, búskomoran emlékezünk a 92
évvel ezelőtti eseményekre. De nem is
csupán a múltba révedően, kizárólag
régi sebeink és fájdalmaink felemlegetését jelenti ez a nap, hanem éppen arról
az élni akarásról, arról a nemzeti kultúránkból és dicső elődeink örökségéből
erőt merítő tanúságtételről, ami minden
magyar számára a közösségbe tartozást
és az egymás iránti felelősségvállalást
jelenti. Hiszen nincsenek a történelemnek eleve elrendelten sikerre vagy éppen
kudarcra ítélt nemzetei, csupán olyan
korszakai, melyek több vagy éppen kevesebb megpróbáltatás elé állítják a
nemzeti közösségeket.
A mi büszkén vállalt ezer éves történelmünk is jól mutatja, hogy a muhi csatavesztés, Mohács, Világos, Doberdó,
Trianon, vagy éppen a Don kanyar tragédiája ellenére itt vagyunk, és akárcsak
az elmúlt évszázadokban, most is szilárd
hit, erkölcsi tartás és erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy nemzetünk boldogabb jövőjét építhessük.
Magyarként élni mindig feladatot és
cselekvést jelent, akkor, amikor gyermekeinket neveljük, amikor tisztességesen és becsületesen végezzük munkánkat, amikor a békés egymás mellett
élésre és párbeszédre törekszünk a többi
nemzettel és akkor is, amikor kultúránkat és jogainkat védjük.
A megalkuvást, a gyávaságot, a megosztásra törekvést vagy éppen a beletörődést és pesszimizmust hagyjuk meg a
XX. század rossz emlékének, és helyettük tegyük a XXI. század magyar történelmét az egyenesség, a bátorság, az
összefogásra törekvés, a céltudatosság és
az optimizmus korszakává.

A közép-európai rendszerváltozások
és Európa újraegyesítésének folyamata
bár csalódást keltett azok számára, akik
abban reménykedtek, hogy a nemzeti
problémákra ez a fajta együttműködési
rendszer automatikusan sikeres és demokratikus megoldás lesz; ám összességében mégiscsak az eddigi legkedvezőbb
kereteket kínálják a nemzeti érdekérvényesítési törekvéseink számára.
Az ebben rejlő kihasználatlan lehetőségek megragadásához magunk mögött
kell hagynunk a trianoni traumát, és el
kell szakadnunk attól a tragikus történelemszemlélettől, amely az európai civilizáció védelmében hozott – amúgy
valóban óriási – áldozataink, valóságosan és joggal létező sérelmeink tényeiből próbálja megálmodni a mindig csak
a külső környezeten múló jövőt, belső
megújulás, számvetés nélkül. Vissza kell
térni a Millennium kísérletéhez, a „merjünk nagyot álmodni” szemlélete által
vezetett cselekvéshez, a nemzet határok
felett megvalósuló újraegyesítésének
programjához. A történelmi Magyarország ugyanis létezik, él: a lelkünkben, a
kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, emberi kapcsolatainkban.
Kívánom, hogy hittel és bizalommal
tekintsünk mindannyian a jövőbe, erősítsük nemzetrészeinkkel létező élő kapcsolatainkat, és célkitűzéseinkkel,
tetteinkkel vállaljunk aktív szerepet az
egységes magyar nemzet szolgálatában.
„Erős igazsággal az erőszak ellen: /
így élj, s nem kell félned, veled már az
Isten. / Kelnek a zsarnokok, tűnnek a
zsarnokok. / Te maradsz, te várhatsz,
nagy a te zálogod. / Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, / és jön az igazság, közelebb, közelebb...”

Kádár János diktátor volt
Nevezzük nevükön a dolgokat: „a krumplileves legyen krumplileves”, Kádár János pedig az, ami: diktátor. Az 56-os
forradalom leverésében, a „gulyáskommunizmusnak” nevezett elnyomás kialakításában vállalt szerepe miatt Kádár
János tevékenységét egy XXI. századi demokráciában – amilyen Magyarország is – el kell utasítani.
FORRÁS: IKSZ.NET

A száz évvel ezelőtt született kommunista pártvezér a diktatúra legsötétebb éveiben Rákosi Mátyás belügyminisztere
volt, saját elvtársai ellen is koncepciós pereket szervezett, majd
egy ideig ő is élvezhette a kommunisták börtöneinek vendégszeretetét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése
után a Vörös Hadsereg segítségével építette ki hatalmát. Hiába
akarják egyesek Kádár ötvenhat utáni szerepét relativizálni, a
nevéhez fűződő megtorlásoknak sok száz halálos áldozata volt,
tízezrek élete lehetetlenült el, és százezrek kényszerültek elhagyni az országot.
Mai szabadságunk 1956-os forradalmunkból sarjadt ki –
mondja ki Magyarország Alaptörvénye. Aki tehát ma Kádárt támogatja, az 56-ot tagadja. A Magyar Szocialista Munkáspárt és
jogelődei bűnöző szervezetek voltak, amelyek vezetői el nem
évülő felelősséggel tartoznak az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet eláru-

lásáért. Az MSZP, annak egykori és jelenlegi politikusai az
MSZMP örököseiként osztoznak minden felelősségben, amelylyel az állampárt terhelhető, így Kádár János örökségében is.
A megtorlások után kiépített önkényuralmi rendszer utólagos kozmetikázása csupán „nosztalgia a viszonylagos jólét után,
amelyet a világbanki hitelek teremtettek meg, s amelynek semmilyen gazdasági megalapozottsága nem volt”.
A Kádár-korszak ezért nemcsak szüleink és nagyszüleink
jelenét, hanem nekünk, mai fiataloknak a jövőjét is megpecsételte. Máig nyögjük a terheit az ország akkor kezdődött súlyos
eladósításának és annak, hogy a lakosságot arra nevelték, hogy
problémáira megoldást csak és kizárólag az államtól várhat.
Mi, fiatal kereszténydemokraták olyan Magyarországon
szeretnénk élni, ahol a dolgokat a nevükön nevezik: a krumplileves legyen krumplileves, a kommunista diktátor pedig legyen kommunista diktátor.
Budapest, 2012. május 29.
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Mikortól meddig tartott
a XX. század
D–Y–Ó

A kérdés látszólag naiv: Hát
1900-tól, vagy 1901-től 1999 vagy
2000 Szilveszteréig, a nagy tűzijátékos éjszakáig. Van azonban egy
rövid XX. század-felfogás is, amely
szerint 1914-től 1990-ig, az első világháború kitörésétől a hidegháború
befejezéséig. Aki éppen ezt a korszakot vagy ennek nagy részét élte
át, bizonyára az utóbbi korszakolást
érzi igazinak. Ha pedig magyarként
volt szerencséje-szerencsétlensége
végigélnie ezt a rövidebb XX. századot, különösen érzékenyen érinti
a kérdés.
Ez a rövid XX. század két nagyobb korszakra osztható: a
Horthy- és a Kádár-korra. A kettő
közötti rövid, sötét Rákosi korból
virágzott ki a Kádár-kor számos jellegzetessége.
A Horthy-korszak a kormányzó
nevét kapta, bár politikáját nem,
hanem szinte legvégig konzervatív,
„nyugatbarát” körök határozták meg,
amelyek elszántan bolsevizmusellenesek és mérsékelten náciellenesek
voltak, de kénytelenek voltak megalkudni a Német Birodalom mindenhatóságával. Ettől azt remélhették,
hogy Trianont revideálja. Ezt akkor
„hintapolitikának”, végül „Kállaykettősnek” nevezték és nem a magyar politikusokon és még kevésbé
Horthyn múlott, hogy végül rossz
véget ért. Viszont majdnem a második háború végéig sikerült – egy
tucat más országgal ellentétben – elérni, hogy Hitler ne rohanja le az országot, ez a későbbi borzalmas
áldozatok ellenére is számos ember
túlélését tette lehetővé. Horthyt az őt
gyűlölő kommunisták sározzák be a
világ előtt. Onnan fúj a szél a mai
napig is.
Éppen ezért teljesen értelmetlenek azok a kísérletek is, amelyekkel a mai magyarság számára
bármiféle példát és válságból kivezető utat jelölhetne annak a kornak
akár a gyakorlati politikája, akár
ideológiai kreálmánya: Vagyis az
első világháború előtti nagymagyar
ábrándnak az erőltetése, amely valójában a hosszúra nyúlt XIX. század továbbélési kísérlete volt, az
egészen más szellemű XX. században. Még kevésbé éltethető tovább
a XXI. században, amely 1990-nel
bekövetkezett. De talán még inkább
a múlt emlékei közé utalandó a kis-

magyar rémkép, amelyet Kádár
János nevével szokás jellemezni.
Az a kényszerpálya, amelyen végzetesen lemaradtunk a XX. század
második felének világméretű sikerkorszakában.
A száz éve született Kádár János
neve éppen olyan ütközőpont, mint
Horthyé és éppen úgy vitatható,
vajon volt-e tényleges szerepe a
róla elnevezett korszak alakításában. Vajon, ha nem ő ül több mint
harminc évig a pártfőtitkári szék-

féle kivételes esetnek számít. Vajon
mindez Kádár érdeme? Nem lehetséges-e, hogy nem a szovjet csapatokat behívó, megtorló, Csehszlovákiát hátbatámadó, Dubceket
cserbenhagyó, III/I-IV-et, ÁVH-t
működtető Kádár, hanem mi, magyarok voltunk azok, akikkel nem
lehetett mindazt megtenni, amit a
Szovjetunió és egy sor csatlósállam
népeivel tehetett?
Végül mégis mi robbantottuk ki
56 forradalmát, amely a lengyelek-

ben, másként alakult volna országunk sorsa?
Ezen már lehetne vitatkozni. Míg
Horthy-Magyarország különleges
példa látszólag önkéntes szövetségesi mivoltában a Német Birodalom
oldalán, Kádár-Magyarországnak
egy percig sem volt szabad keze és
lehetősége szembemenni a szovjetpolitikával és Kádár nem is akart,
kommunista volt.
A Kádárral párhuzamosan futó
Gomulka, Gierek, Jaruzelsky, Klement Gottwald, Dubcek, Husak,
Gheorghiu Dej, Ceausescu, Enver
Hodzsa, a bolgár, a kelet-német
diktátorok, mint Honecker, mind
rossz emléket hagytak maguk után
hazájukban és a nemzetközi politikában, míg Kádár állítólag ma is tömegekben éltet nosztalgiákat és a
nemzetközi politikában is valami-

nél egy Gomulkát ültetett hatalomba, aki éppen olyan lett, mint
elődei és utódai, míg nálunk nem
lehetett Rákosit folytatni?
És a „Kádár-korszak” zárójeleneteként nem nálunk kezdődött-e
meg a rendszerváltó folyamat?
Nem nálunk gyűlt-e össze ötvenezer keletnémet? Nem pedig Prágában, Varsóban, Kelet-Berlinben?
Mert nem Kádár örökösei fogadták
be ezeket a németeket, bármennyire
is szeretik ezt a látszatot kelteni,
hanem egy pártállamtól teljesen
független, a lakosság által támogatott katolikus szervezet, a Máltai
Szeretetszolgálat.
Most, Kádár születése után száz,
és halála után huszonhárom évvel
éppen olyan értelmetlen az ő korszaka
után nosztalgiázni, mint a visszahozhatatlan Horthy-éra külsőségei után.

Mégis – az Élet és Irodalom
május 18-i számában szereplő felmérés szerint – „Mind bűneit,
Kádár személyét, mind a Kádárkorszakot szüleikhez és nagyszüleikhez hasonlóan ítélik meg annak a
legfiatalabb generációnak felnőtt
tagjai is, akik a rendszerváltás idején még gyermekek voltak… Kádár
Jánost a mai fiatalok is a XX. század és a magyar történelem egyik
legpozitívabb történelmi személyiségeként értékelik, többségük felmenti a forradalom
elfojtásáért és a megtorlásokért viselt felelősség
alól és sokkal több rokonszenvező, mint elutasító
véleménnyel találkozhatunk a legfiatalabbak körében is a kádárizmussal
összefüggésben. A fiatalok többsége éppen úgy
hajdanvolt
történelmi
aranykorként értékeli a
Kádár-korszakot, mint
szüleik és nagyszüleik.”
Azok tehát, akik magatartásukkal évtizedeken át lazították a
Kádárról
elnevezett
rendszer kereteit, akik
megteremtették a slampnak, vagyis tohonyának,
gulyáskommunizmusnak, legvidámabb barakknak
elnevezett
rendszert, nem képesek,
nem elég erősek arra,
hogy átlépjenek az áhított, előrehozott XXI.
századba. Sajnos úgy jártak, mint
a távfutó, aki a célban összeroskad, és nem tud felállni. Ezzel
megteremtették Kádár hamis kultuszát, mintha ő tette volna lehetővé, amit más diktátorok nem,
holott csak nem volt ereje – szerencsénkre –, hogy az általa is
áhított kommunizmust építse,
amint az kollégái kemény kézzel
akarták valósággá tenni a szovjet
hódoltságban.
Ennyi Kádár érdeme. Semmi
több, „rendszere” a mai világban
egy vasat sem ér, visszahozhatatlan, aranykornak tartani szánalmas igénytelenség. A XXI. század
sokkal keményebb kihívásokkal
virradt fel, Kádár népe ezekkel
nem tud szembenézni, ezért jöttek
az új erők, hogy egy új országot
alapozzanak meg.
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A teremtő erőhöz önbecsülés kell
A magyarok igazságát megértetni és elfogadtatni nem könnyű feladat. A XX. század ilyen szempontból szerintem
kudarc a magyarság számára. 1956 visszahozott sok mindent a magyarság megítélését illetően: pozitívumokat,
szimpátiát, együttérzést. Ugyanez mondható el a rendszerváltás kezdeti éveiről, a NATO-csatlakozás, illetve az
Unióba való belépés előkészítéséről. Azt gondolom, sokkal több gondot kellene fordítani önmagunk megmutatására – mondja lapunknak adott interjújában Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
BRÉM-NAGY FERENC

– Ha a politikára, mint hivatásra
tekintünk, ellentmondásos képet látunk. Egyrészt mintha felkapott
szakma lenne, akár divatosnak is
mondhatnánk, másrészt pedig jelentékeny ellenszenv is övezi a mai Magyarországon. A politikát, illetve
annak művelőjét így-úgy mindenki véleményezi, noha nem biztos, hogy lényegi valójával tisztában vagyunk.
Miért szeret bele az ember a politikába, miért választja hivatásául?
– 1991-ben léptem be a Kereszténydemokrata Néppártba, de vonzódásom a politika felé jóval előbb, már
a középiskolában, sőt, az általános iskolában jelentkezett. Igaz akkor
ennek még nem voltam, nem lehettem tudatában. A történelem a kedvenc tantárgyam és a hobbim is volt
egyszerre. Ha például valamely nagy
történelmi esemény balul ütött ki,
vagy valamiféle igazságtalanságot
követtek el a „szereplők”, eljátszottam a gondolattal: mi lett volna, ha
akkor másképpen történtek volna a
dolgok, megváltoztatva az eseményeket, elkerülve a tragédiákat, igazságtalanságokat. Lehetőségeket, lépéseket,
a cselekvés legtökéletesebb módját kerestem.
A szabad választások közeledtével
a különböző lehetőségek, stratégiák
végiggondolása már több volt, mint
játék. Rengeteg politikai rendezvény
szerveződött akkoriban, ahol sokféle
érték, eszme megjelent, különböző
pártok, vélemények, elképzelések
képviseltették magukat. Sokat végigjártam, egyik előadásról mentem a
másikra. Igyekeztem minél több vitát,
minél több rendszerváltó politikust
meghallgatni. A kereszténydemokraták voltak rám a legnagyobb hatással.
Ebben természetesen jelentős szerepe
volt a neveltetésemnek, az azonos értékrendnek is, de a nyugodt, megfontolt hang is sokat nyomott a latba.
Akkoriban Kispesten éltünk, és eljártam a párt helyi szervezetébe, taggyűlésekre, fórumokra, ahol nagyon sok
tisztességes, segítőkész, jóravaló embert ismertem meg. A feladatvállalásom 1993-ban kezdődött, amikor is
felkértek a kampány vezetőjének. Ezt
követően polgári klubot alakítottam,
ahová neves személyiségeket hívtam
meg beszélgetni, eszmét cserélni.
1994-ben a párt életében történt
egy tisztújítás.

gyűlésbe, és azóta is képviselőként
dolgozom. A Kereszténydemokrata
Néppárt újjáalakulása után Semjén
Zsolt megkeresésére visszatértem a
kereszténydemokratákhoz, és a párt
egyik alelnöke lettem.
– Az, hogy én pontosan tudom
önről, hogy vidékről származik, nemcsak miattam van, hanem azért, mert
sok helyen szóba hozza, nyilván mert
fontosnak tartja erről beszélni.
– Valóban így van. Tiszalökön születtem, Szabolcs-Szatmár-Bereg csücskében három megye – Szabolcs,
Hajdú-Bihar, Borsod – találkozásánál.
A család Tiszavasváriból származik,
onnan indult apró lépésenként egy
része Hajdúdorog, illetve Tiszalök,
majd Budapest felé. Sosem voltunk valami gazdagok, a szüleim nagyon sokat
tettek és dolgoztak azért, hogy tanulhassak. Vidékről a fővárosba költözni
nagy változás. Édesanyám és édesapám is görögkatolikusok, eszerint
nevelkedtem én is. A család, a gyökerek nélkül elveszettnek érezném
magam, mint az az ember, aki elfeledte kicsoda is ő valójában, így aztán
nem tudhatja azt sem, merre kell mennie, hová tart valójában, kit és mit
keres, kit és mit akar megtalálni. Ez a
kötelék biztonság, tisztánlátás, erő és
nyugalom egyszerre.

– A Giczy–Füzessy-párosnak a
párt élére kerüléséről beszélünk…
– Igen. Akkoriban kerültem be az
országos elnökségbe, és nagy lehetőségeket láttam a KDNP megerősítésében. Ám ehelyett a „vérre menő”
viták, a belső feszültségek, a kizárások ideje következett. A konfliktust a
párt által követendő politikai stratégiák különbözősége okozta. Voltak,
akik a kisgazdák felé szerették volna
vinni a Kereszténydemokrata Néppártot, és voltak, akik inkább az MDF-el
és a Fidesszel való együttműködés lehetőségét keresték, azt tartván előnyösnek. Én az utóbbi mellett tettem
le a voksomat.
– Magyarán az akkori pártvezetéssel szemben foglalt állást.
– Az utolsó csepp a pohárban az
volt, amikor Isépy Tamás bátyámat –
akit nagyon tiszteltem és akinek emlékét tisztelettel őrzöm a mai napig –
a Giczy–Füzessy-páros le akarta váltani a frakció éléről, mondván, az új,
tehetséges elnöknek nincsen elég sze-

replési lehetősége, így szüksége volna
a frakcióvezetői tisztségre is. Miután
hiába dolgoztam a feszültségek enyhítésén, hiába igyekeztem közös nevezőre hozni a dolgokat, rábírni
mindenkit az együttműködésre, elegem lett a politikából. Úgy gondoltam
inkább beszállok a családi vállalkozásba. Akkoriban édesapám három
boltot is üzemeltetett, biztonságtechnikai eszközöket forgalmazott, így
aztán megírtam a lemondásomat, és
lélekben készülődtem az új feladatra.
Ekkor felhívott Orbán Viktor kabinetfőnöke azzal, hogy hallották, mi
történt, és szeretnének beszélni velem.
Nem sokkal később Kövér Lászlóval
le is ültünk egy beszélgetésre, és felmerült a Fideszben történő további
politikai tevékenységem kérdése.
Rövid gondolkodási idő után igent
mondtam. Semmilyen pozíciót nem
ígértek, de számítottak rám. Mérlegeltem, és végül beléptem a Fideszbe,
ahol bizalmat és lehetőséget kaptam.
1998-ban a Fidesz jelöltjeként budapesti listáról bekerültem az Ország-

– Vannak ügyek, dolgok, amiket
megfog és nem enged el, mondhatnám azt is – abszolút jó értelemben –
, hogy vannak önnek mániái, amelyek
nem a szűken vett szakterületének
problémái. Ilyen például a hungarikumok ügye, amelyekkel kapcsolatban ön országgyűlési határozatot
nyújtott be évekkel ezelőtt, és végigkísérte, amíg ebben a témában idén
megszületett a törvény.
– Talán furcsának tűnik, hogy nemzetbiztonsági szakemberként, honvédelmi szakpolitikusként felvállaltam a
magyar értékek felkutatását, számbavételét, de ha jobban belegondolunk,
ez is nemzetvédelem. Nem katonai,
hanem szellemi és kulturális értelemben. Egy nemzet, ha nincs tisztában a
múltjával, önmagával, éppoly elveszett és kiszolgáltatott tud lenni, mint
az egyes ember. Nem fogja ismerni
önmagát, erősségeit, gyengeségeit,
képességeit, értékeit, nem tudja majd,
merre is tart, kikre számíthat igazán,
mitől kell óvakodnia, mire kell vigyáznia. A kommunizmus alatt sokat
felejtettünk, és a rendszerváltozás
megnyitotta a kapukat a globalizáció
előtt is. Félreértés ne essék, nem vagyok a sokszínűség ellen, hiszen a
változatosság gazdaggá tesz, de bizonyos óvatosságra, éberségre minden
nemzetnek szüksége van. A színek
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kavalkádjához sok-sok szín kell, ám
nem szabad elfelednünk, hogy azon a
kapun a rossz éppúgy bejön, akárcsak
a jó. A saját értékeink, hagyományaink megőrzésével tartozunk, mégpedig nemcsak az elődöknek, akik ránk
hagyták ezeket, de a felnövekvő nemzedékeknek is, hiszen ez az ő jussuk
is, amit nekünk kell megőriznünk, tovább adnunk. Egy nemzet, egy társadalom erősségéhez, teremtő erejéhez
az önbecsülés nagyban hozzájárul. Ezt
pedig nem adhatja meg más, mint
tudni azt, hogy micsoda tehetség, jellem lakozik bennünk, milyen gazdagok is vagyunk valójában. E nélkül
nem formálódhat, alkalmazkodhat a
kornak, a kihívásoknak megfelelően
egy társadalom sem. E képesség híján
igen nagy veszélyeknek van kitéve a
nemzet. Mint kereszténydemokrata
politikus, mint a hon védelmére szegődött ember egyaránt fontosnak
érzem a hungarikumok ügyét, hiszen
védenünk kell Isten teremtett világát
éppúgy, mint az általunk teremett
hazát. Jó érzéssel, megelégedéssel tölt
el, hogy immáron megszületett az erre
vonatkozó törvény, illetve az a látványos eredmény, amit a kihalásra
„ítélt”, védett magyar állatfajok tenyésztésének „reneszánszában” elértünk, amelyhez hozzájárulhattam az
általam benyújtott országgyűlési határozati javaslattal, amit a Parlament el
is fogadott.
– Térjünk vissza egy kicsit a globalizációhoz. Gyakran hallani jobboldalról érkező hangokat, sóhajokat,
amelyek veszélyként festik fel a világnak és a kornak eme sajátosságát.
Ugyanakkor nem esik szó arról, hogy
a mi értékeinket is ez a mindent elérő
hullám kaphatja a hátára, mint ahogyan a századfordulón már megtette –
igaz, akkor még nem nevezték eképpen.
– Ahhoz, hogy a magyar szellem és
kincs újra elindulhasson világhódító
útjára, meg kell tanulnunk képviselni
önmagunkat, menedzselni értékeinket.
Amikor nyolc évvel ezelőtt elkezdtem
összegyűjteni a hungarikumokat, és
nekiláttam előkészíteni az azokról
szóló határozatot, a közel ötezres európai értéklistán csupán egyetlen magyar termék, a Pick szalámi szerepelt,
szemben például a 3200 francia tétellel. Ez lefordítva annyit jelent, hogy az
54 francia sajt jelentős uniós támogatást kap a kuriózum, a sajátos érték
okán, amely támogatásokat francia barátaink ügyesen le is hívják. De nemcsak ők, mások is. Mára, hál’Isten,
sokat javult a helyzet, a téliszalámink
mellé tizenhét újabb termékünk csatlakozott, és mivel az Orbán-kormány
kiemelten kezeli az ügyet, reményeink
szerint a listánk a jövőben bővülni
fog. Ám az áttöréshez jobb pozíciókra
volna szükségünk. Sajnos nem igazán
vannak szövetségeseink. A magyar
nyelv ritkasága is hátrányt jelent
ebben a versenyben. A latin vagy

szláv nyelvcsaládnak sok tagja van,
ami megkönnyíti egy-egy termék népszerűsítését. Mi egyedül vagyunk.
Múltunk, történelmünk, a trianoni
döntés is befolyással van jelenünkre.
Sokaknak tüskét jelentünk, még ma is
gyanakodva tekintenek ránk. Ezeknek
a rögeszméknek a felszámolása időt
és hosszú távú stratégiát igényel.
– Ezek az okok – nyelv, történelem, a
dolgaink elmondására, elő- és átadására való korlátozott képesség – közrejátszhatnak azokban a támadásokban,
amelyek mostanában Európa és a nyugati világ felől érnek bennünket?
– A magyarok igazságát megértetni
és elfogadtatni nem könnyű feladat. A
XX. század ilyen szempontból szerintem kudarc a magyarság számára.
1956 visszahozott sok mindent a
magyarság megítélését illetően, pozitívumokat, szimpátiát, együttérzést.
Ugyanez mondható el a rendszerváltás kezdeti éveiről, a NATO-csatlakozás, illetve az Unióba való belépés
előkészítéséről. Azt gondolom, sokkal
több gondot kellene fordítani önmagunk megmutatására. Nálunk sokkal
kisebb, rosszabb adottságokkal, kevésbé gazdag történelemmel rendelkező nemzetek jobban menedzselik
magukat, ezért sikeresebbek nálunk.
Van mit megmutatnunk: gazdag a kultúránk, tehetségesek vagyunk, számos
kincset mondhatunk magunkénak. Ez
éppen elegendő lenne ahhoz, hogy
megszerettessük magunkat. Le kellene bontanunk a rólunk kialakult
sztereotípiákat, tanulnunk kellene
abból, ahogyan ezt mások csinálják.
Keménységet, tudatosságot, kitartó
munkát kívánna annak a tehernek a
felszámolása, amit Trianon és a kommunizmus ránk hagyott, hiszen ez egy
verseny. Egy nemzet sem mond magáról semmi rosszat, semmi negatívumot, mindenki igyekszik a dicső
múltat, a sikereit, a lehetőségeit, a tehetségeit felmutatni. Ez bizalmat is jelent- pénzügyit, politikait, társadalmit
egyaránt.
– Ön honvédelmi szakpolitikus, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti
államtitkára. Milyen állapotban van
ma a magyar honvédelem? Mi az,
amit muszáj ma megtenni, amire oda
kell figyelni? Mi késztette arra a meghökkentő, nagy port kavart javaslatra,
miszerint Magyarország érdeke megkívánná a tartalékos rendszer visszaállítását?
– Mint ahogy minden területen, a
honvédelemben is meglátszik az a bizonyos sokat emlegetett elmúlt nyolc
esztendő, a szocialista kormányzás
„eredményei”. Egyrészt végbement
egy mentális és morális leépülés, emlékezzünk csak a különböző korrupciós ügyekre, amelyek a honvédség
háza táján korábban nem voltak láthatóak, érzékelhetőek, jellemzőek. A
másik, ami még talán ennél is rosz-

szabb és veszélyesebb, hogy az ország
mozgósíthatóságának rendszerét úgy
alakították át, hogy baj esetén a NATO
nélkül nem lettünk volna védhetőek.
Ez akár tragédiába, katasztrófába is
torkollhatott volna. Érzékeltetésképp
elég csak annyit mondanunk, hogy az
országnak mindössze tizenhét tartalékos katonája volt, akár név szerint is
elsorolhatnánk őket, megérdemelnék.
A lényeg az, hogy nagyon komoly átalakításon mentünk már keresztül, hiszen a rendszerváltás óta a Magyar
Honvédség legnagyobb haderőszervezésébe, haderőfejlesztési vállalkozásába kezdtünk, ez pedig az önkéntes
tartalékos rendszernek a kiépítése. A
rendszerünkbe folyamatosan lehet jelentkezni. A jelentkezést követően
megnézzük ki, mire a legalkalmasabb,
hol lenne a legjobb helye. Jelenleg a
regisztráció hatezer főnél tart, tényleges tartalékosként pedig eddig több
mint kétezer újoncot üdvözölhettünk.
2014-re szeretnénk a létszámot hatnyolcezer főre növelni. Úgy tűnik a
célunk reális, időarányosan jól állunk,
és az ország rendelkezhet majd egy
ütőképes tartalékos rendszerrel. Reményeink szerint ez hosszútávon is
fenntartható. Nyilván az anyagiakat is
figyelembe kell venni. Sajnos az előző
kormány a katasztrófa szélére sodorta
az országot, és ez a Magyar Honvédséget is érinti. Nem annyi pénzből gazdálkodunk, amennyiből szeretnénk, de
bízzunk benne, hogy a kormányzat
ígéretének megfelelően 2015- 2016tól elindulhat egy kis növekedés. A pazarlást megszüntetve, fegyelmezetten,
az adatnyilvántartó-bázisunkat és a
tartalékos rendszerünket kiépítve az
ország biztonsága is garantálható.
– Ön a képviselősége mellett tanított a Nemzetvédelmi Egyetemen. Kormányzati pozícióba kerülve feladta a
tanítást?
– Ma is tanítok, több helyen is. Elsősorban a Rendőrtiszti Főiskolán,
mostani elnevezés szerint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rendészeti
karán oktatok vezetéselméletet. A miniszterelnök úrtól tavalyi évben megkaptam a főiskolai tanári kinevezést,
igaz, régebb óta tanítok, most már
nyolc éve talán. Nagyon szeretem a tanítást. Nagy kihívásnak, fontos feladatnak érzem. Nagyszerű fiatalok
járnak oda, készülnek a rendészeti
szakmára. Minden nehézség ellenére a
tanítás felüdülést is jelent számomra.
Szeretem a tapasztalataimat megosztani, az elméleten túl valami többet is
adni. Azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy előbb utóbb mindenkiből
vezető lesz. Akár egy szakaszt vezet
majd, akár egy rajt, akár a társát, akár
egy járőrkocsit – az első szabály a humanizmus kell, hogy legyen. Nem
elég a célt kitűzni, meg kell győzni,
meg kell nyerni a társakat, az embereket, hiszen akkor lehet a leghatékonyabban elérni a célokat.
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– Végezetül beszéljünk még egy
„szerelemről”, a harcművészetről.
Mint művelőt ritkán láthattuk, láthatjuk, mint népszerűsítő egyre több helyen megjelenik.
– Ez egy külön beszélgetés témája
is lehetne, olyan sokat tudnék mesélni
róla. Röviden annyit, hogy amikor felköltöztünk Budapestre először Csepelen laktunk albérletben, később azután
Apukáméknak sikerült venniük egy
kis házrészt. Nekem, vidéki gyereknek, minden szokatlan volt, idegen.
Nem volt egy barátom sem. A tájszólásom miatt néhányan csúfoltak, és
nem volt mit tenni, meg kellett magam
védeni. Édesapám tanítgatott, fekvőtámaszozott, expanderezett velem,
hogy erősebb legyek, de ez nem sokat
ért. Elmentem a Csepel Sportegyesületbe, ahol kosárlabdázni kezdtem,
majd áttértem a karatéra és most már
húsz éve kung-fuzok. Negyedik mester-fokozattal rendelkezem. Eleinte az
tetszett, hogy meg tudom magam védeni, aztán lassan más szempontok is
előkerültek, az, hogy milyen szép
mozgáskultúrája van, továbbá hogy a
testet-szellemet-lelket egységként lássam, hiszen a szellemi teljesítményünk, lelki egyensúlyunk fizikai
állapotunktól is függ és viszont. A
sporton keresztül arra is rájöttem,
hogy az ember sosem lehet tökéletes.
Illúzió azt hinnünk, hogy elértünk valamit és megállhatunk. Folyamatosan
törekedni kell a jobbra, különben lefelé haladunk. Sok-sok küzdelem,
sok-sok vizsga, áldozat van ebben a
húsz évben, és rengeteg hozadék: önmagam megismerése, elfogadása,
gyengeségeim, erősségeim felismerése. Az alázatnak, az ellenfél tiszteletének, a kitartásnak, toleranciának,
a küzdelemnek a próbái.
– Említette, hogy görögkatolikus.
Jelentős év ez az egyháza számára, és
„nemcsak” azért, mert száz éves fennállásának évfordulóját ünneplik,
hanem azért is, mert az országgyűlés
határozatban ismerte el a görögkatolikus közösség hazáért, a magyar társadalomért végzett munkáját, szolgálatát
és a máriapócsi kegyhelyet.
– Sokat jelent ez számomra, hiszen
gyerekkorom meghatározó élményei
közé tartoztak a máriapócsi zarándoklatok, a liturgiák, a csodatévő hely
varázsa és történetei, a búcsúk hangulata. A fiamat ott is kereszteltük, a
lányomat pedig a Rózsák terén, Budapesten. Szerettem volna, ha ez közkinccsé lesz. Évekkel ezelőtt ezért
írtam és nyújtottam be azt a határozati javaslatot, mely szerint az Országgyűlésnek nemzeti kegyhelyként
kellene elismernie Máriapócsot.
Nagy öröm számomra, hogy idén
végre ezt a törekvésemet is siker koronázta. Azt gondolom, Máriapócs is
egy olyan magyar érték, amely megérdemli, hogy a hasonló európai
kegyhelyek között tartsák számon.
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AZÁNK

Harrach Péter
az Alaptörvény
család-fogalmáról
Szabó Máté ombudsman szerint aggályos az a család-fogalom, amely a
családvédelmi törvényben a társkapcsolatok köréből kizárólag a házasságot nevesíti a család alapjaként. A
Családháló.hu június 5-én megkérdezte az ügyről Harrach Pétert, a családvédelmi sarkalatos törvényt
kidolgozó
kereszténydemokrata
frakció vezetőjét, aki elmondta, hogy
véleményük szerint a család egy férfi
és egy nő tartós és kizárólagos kapcsolatára épül.
FORRÁS: CSALADHALO.HU

A kereszténydemokrata frakcióvezető elmondta, hogy a pontos definícióval sok európai állam is adós, így
szinte úttörő elhatározás volt ennek
megfogalmazása. Harrach Péter szerint a törvényi szövegben olyan definíciót adnak a családról, amelynek
lényege, hogy már egy szülő és egy
gyermek is családot alkot. A család
fogalmába bevették a gyermektelen
házaspárokat is. A politikus kifejtette:
a definíciót úgy fogalmazták meg,
hogy egy egyenes ági leszármazottal a
szülő is már családot alkot (a legkisebb család-formát), vagyis a gyermekét egyedül nevelő szülőt is
bevették a „körbe”. Nyilvánvalóan ez
a definíció az, amely alapját képezi a
különböző családtámogatási elemeknek – tette hozzá, kiemelte: ezzel biztosítják, hogy egyetlen gyermek sem
rekesztődik ki, senki sem marad ki a
család köréből.
Az első Orbán-kormány szociális
minisztere szerint az ombudsman kifogása a családvédelmi törvényben
leírt család-fogalmával kapcsolatban
egyértelműen az, hogy a megfogalmazás nem veszi bele az egynemű párokat a család fogalmába. „Mi itt
egyértelműen a működő, egészséges
család képét kívántuk megrajzolni tekintettel a demográfiai helyzetre is,
hiszen a »legtermékenyebb« együttélési mód a házasság, s minden valószínűség szerint a legkevésbé az
azonos neműek kapcsolata. Értelmezésünk szerint a család egy férfi és
egy nő tartós és kizárólagos kapcsolatára épül, ami alkalmat ad a gyermekek nemzésére és nevelésére.
Tehát ezáltal az egymás iránt elkötelezett férfi és nő kapcsolatára épülő
szeretetközösség lesz a család. Nem
kívánjuk elítélni a személyes szabadság alapján hozott döntést az egyneműek kapcsolatára, vagy bármiféle
alternatív együttélésre vonatkozólag.
Ezt a szabad döntést tiszteletben tartjuk, de az a fajta kapcsolat más, mint
amit mi családnak nevezünk” –
mondta Harrach Péter.

Az abortusztabletta kiterjeszti az életellenes fellépés lehetőségét
A Kereszténydemokrata Néppárt az abortusztabletta bevezetését olyan cselekménynek tartja, amely kiterjeszti az életellenes fellépés lehetőségét – mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője május 21-én sajtótájékoztatón, ahol elhangzott: a Kereszténydemokrata Néppárt az abortusz minden formáját ellenzi. Nagy Kálmán országgyűlési képviselő
leszögezte: a KDNP a tablettát, mint egyik módszert veti el, mert a kereszténydemokraták elvi okokból elleneznek minden olyan cselekményt, ami az élet ellen irányul.
Ebben a helyzetben a nők még inkább kiszolgáltatottak, különösen az
egyszemélyes döntés, a magára hagyatottság miatt – fejtette ki a frakcióvezető.
Nagy Kálmán országgyűlési képviselő kiemelte: Magyarországon 100
élve született gyermekre 43-50 abortusz jut, az uniót megalapító tagállamoknál ugyanez szám 8-15 között
mozog. Azt mondta, az abortusztabletta alkalmazása sokkal nagyobb
pszichés teherrel jár egy nő számára,
mint az eddigi orvosi beavatkozások,
és nem teljesen veszélytelen. Az első
alkalmazások során halálesetek is előfordultak – mondta, ismertetve, hogy
a tabletta bevétele nem jelenti automatikusan a folyamat befejezését, a
második szakaszban súlyos, görcsökkel járó vérzések léphetnek fel, esetleg vérátömlesztésre is sor kerülhet. A
tablettát, mint egyik módszert vetik el,
összességében ellenzékben és kormányon egyaránt az abortusznak minden
formáját a leghatározottabban ellenzik

– szögezte le a KDNP-s politikus.
Harrach Péter az MTI kérdésére azt
mondta: az egészségügyért felelős államtitkár napirend előtt adott válasza
számukra megnyugtató volt, és azt
tükrözte, hogy az államtitkárság felelősen gondolkodik a kérdésről. Jelenleg ennek a kezdeményezésnek nincs
esélye, egy sajátos lobbierőnek tulajdonítják a történteket – közölte, hozzátéve: a művi terhesség-megszakítás
a nőgyógyász-társadalomnak „ad
némi esélyt”, az abortusz-tabletta
pedig a gyógyszergyártóknak. Az a
gyanú merül fel, hogy utóbbi lobbiereje érvényesült – mutatott rá.
A Magyar Nemzet május 19-én
adott hírt arról, hogy lehetőség lesz
belföldön is a gyógyszeres terhességmegszakításra, ugyanis az abortusztabletta megkapta a magyarországi
forgalomba hozatali engedélyt. A lapnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megerősítette az
információt, és közölte: a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és

Szervezetfejlesztési Intézet
Országos
Gyógyszerészeti Intézeténél (GYEMSZI
OGYI) lezárult
a 2009 őszén
indított, uniós
jogszabályokhoz kötött nemzetközi – több tagállamban
egyszerre
lezajló
–
engedélyeztetési eljárás befejező szakasza. Szócska Miklós egészségügyi
államtitkár Nagy Kálmán napirend
előtti felszólalására válaszul a parlamentben azt mondta: a regisztráció
nem jelenti azt, hogy azonnal alkalmazható is lesz a szer, az alkalmazás,
beszerzés és az OEP-engedélyezés
egyelőre nyitott kérdés. Az államtitkár
leszögezte: az alkalmazás kockázatai
jelenleg is vita tárgyát képezik, ezért
az OEP-befogadás és a fekvőbeteg intézményekben történő bevezetés sem
történik meg ezek tisztázása előtt.

A KDNP elnöke is demonstrált
Politikusok is megjelentek az egészségügyi államtitkárság budapesti épülete előtt május 23-án, az abortusztabletta bevezetése elleni demonstráción, amelyet egy civil szervezet hirdetett meg. Ott volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke is.
FORRÁS: MTI

Semjén Zsolt a sajtónak nyilatkozva azt mondta: a leginkább jogfosztott és kiszolgáltatott helyzetben
lévő kisebbséget a magzati korban
lévő gyermekek jelentik, akik nem
tudnak hangot adni saját érdekeiknek,
ezért ez a mi kötelezettségünk. Mint
kiemelte: amikor a szocialista kormány idején próbálták meg bevezetni
„ezt a gyógyszernek nevezett mérget”, akkor is ugyanígy tiltakozott,
mint most, hiszen, mint fogalmazott:
„mindegy hogy kormányon vagyunk
vagy ellenzékben, az igazság ugyan-

úgy igazság”, a KDNP továbbra is az
„életvédő” álláspontot képviseli.
Mint mondta, ennek fényében szólalt fel a KDNP azonnal, napirend
előtt az abortusztabletta ügyében.
Semjén Zsolt leszögezte: amíg a
KDNP súlyos szerepet tölt be a kormányban és meghatározó szerepe van
a magyar közéletben, a parlamentben,
addig ezt a tablettát nem vezetik be
Magyarországon.
Jobbágyi Gábor, a rendezvény
egyik szervezője azt mondta, bár a
kormány részéről legutóbb azt mondták, nem vezetik be a készítményt, továbbra is számos hírt hallani a tabletta

pozitívumairól, sokan továbbra is propagálják annak engedélyezését.
Téglásy Imre, a rendezvényt szervező Alfa Szövetség elnöke elmondta:
azért szervezték a demonstrációt, mert
az elmúlt napokban megtudták, hogy
Magyarországon ismét az abortusztabletta bevezetését tervezik. Ennek
kapcsán kiemelte: 2005-ben egy hasonló kezdeményezés ellen már sikerrel tiltakoztak.
Csókay András idegsebész azt
mondta: Magyarországon naponta
mintegy 150 abortusz történik. Ez az
arány mintegy négyszer több, mint a
fejlettebb európai országokban.

A KÉSZ köszönő levele Semjén Zsoltnak
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége és tagsága nevében elismerésünket fejezzük ki és
köszönjük Önnek, hogy egyértelműen és határozottan kiállt az élet
védelme mellett, amikor az abortusztabletta bevezetésének elutasításáról
nyilatkozott. Olyan történelmi időket
élünk, amikor a természetes, emberi,
józan ítélőképességét elveszítő Európában a vadliberális média- és pénz-

világ által irányított folyamatokkal
szembeni, az élet melletti nyílt állásfoglalás és tevékenység, hitünk megvallása, bátorságot, lelkierőt igényel.
Hűen az Isten törvényéhez, a természetjoghoz, a Magyar Alkotmányhoz a KÉSZ is minden eszközt
megragad, hogy az alapvető emberi
jogokért, így a magzati élet védelméért szót emeljen, és bármi módon
ezekért a célokért, másokkal együttműködve is, tevékenyen munkálkodjon. Reméljük, hogy a Magyar

Parlament és a kormány a törvénykezési
és végrehajtási szakaszokban hatékonyan
tud dolgozni a jövőben is a fenti célokért
úgy, hogy se magán-, se állami kórházakban ne legyen lehetőség az emberi élet kioltására!
További munkájához a Szentlélek
ajándékait kívánva Önnek, munkatársainak, a KDNP frakciójának és
tagságának, üdvözlettel:
Kelt: Budapesten, 2012 pünkösdjén
dr. Osztie Zoltán, elnök,
Csorba Gábor, társelnök

AZÁNK

A nevelés
eszközei
az elsők
A Kereszténydemokrata Néppárt, az
oktatásért felelős államtitkár álláspontjával megegyezően azt javasolja,
hogy az iskolaőrök alkalmazása az
oktatási intézményekben ne legyen
kötelező jellegű. Michl József, a párt
országgyűlési képviselője május 31-én
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
üdvözlik a belügyi tárca erőfeszítéseit
és szükségesnek tartják az iskolákban
a biztonság erősítését, de a végsőkig
ragaszkodnak ahhoz, hogy a tanintézményekben elsősorban a nevelés
eszközei érvényesüljenek.
FORRÁS: KDNP.HU

A képviselő álláspontja szerint bizonyos esetekben az igazgató javaslatára, a szülőkkel egyetértésben
szükség lehet szakember segítségére.
Harrach Péter hangsúlyozta: az az
álláspontjuk, hogy azoknak, akik ezt a
feladatot betöltik, egyfajta pedagógusképzésben kell részesülniük. A
KDNP frakcióvezetője kitért arra,
hogy egyes iskolákban deviáns gyerekek és szülők terrorizálják a tanárokat és a többi gyereket. A jelenség
ellen határozottan fel kell lépni. Mint
mondta: ahol rend van, ott nincs szükség iskolaőrre, és találkozni lehet
azzal az aggodalommal, hogy adott
esetben nehogy túllépjék hatáskörüket. Ezt az aggodalmat akkor lehet eloszlatni, ha differenciált megoldásban
gondolkodnak.
Michl József kérdésre válaszolva
elmondta, felvetésükről már egyeztettek Pintér Sándor belügyminiszterrel, aki nyitottnak mutatkozott
ebben az ügyben, így reményeik
szerint javaslataik beépülnek a törvénymódosításba. Megjegyezte: az
elmúlt tíz évben sokat romlott az iskolák biztonsága, aminek okát
abban látta, hogy sokkal rosszabb
lett a pedagógusok társadalmi megbecsültsége, illetve az értékalapú nevelést
felváltotta
az
értékrelativizmus. Utóbbi következménye a fiatalok normaszegésének és
deviáns viselkedésének erősödésében már tetten érhető – jelentette ki
Tata kereszténydemokrata polgármestere. Felidézte, hogy több próbálkozás is volt a helyzet javítására,
de ezek általában megálltak egy-egy
bizottság létrehozásánál vagy konferenciák szervezésénél.
Michl József felhívta a figyelmet
egy tervezett módosítás azon pontjára is, amely szerint a rendőröknek
nemcsak lehetőségük, hanem kötelezettségük is lenne a napközben,
iskolaidőben az utcán csellengő
gyermekeket megszólítani.
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Helyreállt a bizalom a magyar gazdaság iránt
– Folytatás az 1. oldalról –
Akkor módosítja a jegybanktörvényt
a magyar parlament. Abban bízunk,
hogy utána a tárgyalássorozat már gyorsabban haladhat előre. Arra a kérdésre,
hogy Magyarország meddig képes IMFvédőháló nélkül is a saját lábán állni, azt
felelte, bármeddig, az ország mindenképp megáll a lábán. Arra, hogy a hitelek
megújításához szükséges forrásokhoz
milyen magas kamatokkal jutunk hozzá,
a válasz úgy szól, hogy ha van IMF/EUmegállapodás, akkor alacsonyabb kamatokkal, ha nincs, késik, húzódik, akkor
drágábban – fejtette ki, hozzátéve, hogy
ezért minden józan ember szerint minél
hamarabb meg kell kötni az elővigyázatossági megállapodást.
Hozzátette, ha a korábban felvett
hitelek kamatait nem kellene fizetni
2013-ban, a magyar büdzsé 1,8 százalékos többlettel zárna, a kamatfizetés
miatt azonban a hiány 2,2 százalék
lesz. Vagyis ha „az előző nyolc év kamatterhei nem nyomnák a vállunkat,
akkor ma kizárólag pozitív hírekről,
fejlesztésekről, lehetőségekről, jövőről, beruházásokról, új ösztöndíjrendszerről beszélgethetnénk” – mutatott rá
a miniszterelnök.
Orbán Viktor ismét kiállt az egykulcsos adórendszer mellett, közölve,
hogy szerinte nincs értelme visszatérni
a régi, sávos szisztémához, az ugyanis
tönkretette az országot. Kitért az áfára,
amellyel kapcsolatban megjegyezte,

szeretné a mostani három kulcsot „még
negyedik, ötödik kulccsal is színesíteni, különösen a luxustermékek irányába, de ehhez még egy küzdelmet az
Európai Unióban meg kell sikeresen
vívnunk.
Szólt az új nemzeti konzultációról
is – amelynek során elsősorban munkahelyteremtéssel kapcsolatos kérdésekben kéri ki a kormány az emberek
véleményét –, és reflektált arra a bírálatra, amely szerint a kormány csak önigazolást vár a kérdőívektől. Azt
mondta, minden ügy, amelyben kérdést tesz fel a kabinet, az valódi kérdés
és nyílt ügy. „Komolyan veszem az
embereket, valóban kíváncsi vagyok a
véleményükre” – jelentette ki. Példaként említette, hogy a kérdések között
szereplő szociális szövetkezetekről
szóló rendeletet sem írta alá, mert nem
találta azt meggyőzőnek, és közölte, a
jogszabályt csak a konzultáció végeztével véglegesítik.
A miniszterelnök szerint az adatok
azt mutatják, hogy ütemesen, jól halad
az ország a tíz év alatti egymillió új
munkahely programjának végrehajtása
irányába. Orbán Viktor azonban úgy
véli, nem az a jó kérdés, lehetséges-e
egymillió munkahelyet létrehozni,
hanem az, hogy lesz-e 5-5,5 millió dolgozó, adófizető, nélkülük ugyanis nem
lesz kiszámítható, biztonságos élet,
gazdasági rendszer az országban. A
kormányfő kiállt a minimálbér-emelés

mellett is – amelyre szintén rákérdez a
kabinet a nemzeti konzultációban –,
felvetette azonban, hogy ezzel párhuzamosan csökkenteni kellene a munkavállalók után fizetendő járulékokat
is, és – mint fogalmazott – készen áll
arra, hogy ebben „egy jelentős áttörést
hajtsunk végre”, amelyhez „radikális
intézkedésekre” lenne szükség. Az
erről szóló döntéshez ugyanakkor
megvárja a konzultáció, a soron következő Európai Tanács-ülés és a júniusi
görögországi választások eredményét,
utóbbi ugyanis jelentősen befolyásolja
az európai gazdasági állapotokat – jelezte.
„Mindent meg fogok tenni annak
érdekében, hogy Magyarország olyan
ország legyen, ahová vissza fognak
jönni a magyar fiatalok. Ebben én hiszek, erre látok esélyt. Magyarországnak kell még néhány év, öt-tíz év, és
jobb ország lesz, jobb életet nyújtó,
boldogabb ország lesz, mint azok,
ahová most elmennek a fiatalok, és
akkor vissza fognak jönni” – fejtette ki
véleményét a sok fiatal által tervezett
elvándorlással kapcsolatban.

Érvényesültek a KDNP elképzelései
– Folytatás az 1. oldalról –
Az eredményeket áttekintve kiemelte, hogy a gyermekek utáni adókedvezmény a KDNP régi felvetése
volt. Külön kitért a családok védelméről szóló törvényre, a devizahitelesek megsegítésére, valamint a
nemzetpolitika területén megvalósult fordulatra.
A határon túli magyarok választási jogáról azt mondta: egyértelműnek látszik a levélben történő
szavazás, és ez valószínűleg meg is
valósulhat. Ennek technikáját még
ki kell dolgozni – jelezte, hozzátéve: az állampolgárság és a választójog megadásával megkezdődött a
nemzeti egység újjáépítése.
Harrach Péter szerint a nagy ellátórendszerek átalakítása, köztük
az oktatási rendszer és az egészségügy megkezdett átszervezése jelentős érdeksérelmekkel járt, de –
adott hangot reményének – a végeredmény végül igazolja az elképzeléseket.
Arra a felvetésre, hogy mely területen van hiányérzete, azt válaszolta:
a választópolgárok a leggyakrabban
a kommunikációs hiányosságokat

vetik a kormány szemére. E téren
valóban vannak hiányosságok –
jegyezte meg a frakcióvezető, aki
szerint az áldozat sok volt, de még
mindig kevesebb, mint amit egy hagyományos, a megszorításokra
épülő politika hozott volna.
A pártfinanszírozás területén
megfogalmazott elképzelésekről, a
támogatások esetleges felfüggesztéséről azt mondta: minden pártnak a
jelenlegi finanszírozás fenntartása
lenne jó. Elvi kérdés számukra, hogy
egy demokratikus párt akkor tud
működni, ha kap állami támogatást;
ennek mértéke az elmúlt évek során
kialakult, és elfogadott volt. Ha
azonban olyan helyzet alakul ki,
mint amilyen jelenleg van, indokolt
lehet, hogy egy-két évre módosítsák
az állami támogatás összegét.
A frakcióvezető szerint a KDNP
az elmúlt két évben az esetek többségében érvényesíteni tudta elképzeléseit. Előfordult néhányszor,
hogy a frakciószövetség másként
döntött, de ezt elfogadták. Úgy értékelte, minden területen, ahol kereszténydemokrata államtitkárok
dolgoztak, sikeres és jó munka zajlott. A KDNP által kidolgozott két-

harmados törvények kapcsán megjegyezte, „minden látszat ellenére”
az egyházi törvény első változatát
jobbnak tartják, mint a később módosított jogszabályt.
A két kormánypárt frakciója közötti együttműködést értékelve azt
mondta: a szövetségi rendszer jól
működik. Lázár Jánossal, a Fidesz
korábbi frakcióvezetőjével jó volt a
személyes kapcsolatom – mondta,
hozzátéve: bár vezetési stílusuk jelentősen különbözött, de ez megfelelt a frakciók sajátosságainak. A
kereszténydemokrata politikus arra
számít, hogy Rogán Antallal, az új
frakcióvezetővel legalább ennyire
jó lesz az együttműködés. Szólt
arról is, hogy a választókerületek
elosztásánál a KDNP-nek felajánlott körzetek aránya megegyezik a
frakció mostani arányaival, ez 13
helyet jelent, a lista ügyében azonban még nem született döntés.
Harrach Péter azt mondta, a
KDNP a jövőben is elsősorban a
szociálisan érzékeny területekre
kíván koncentrálni. Kiemelte a rászorulók védelmét, az egészséges
társadalom építését és a kapcsolatok erősítését a civil szférával.
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Az összetartozás
a közös jövőnk
– Folytatás az 1. oldalról –
Utalva arra, hogy a programra 160
diák érkezett, hat székelyudvarhelyi, révkomáromi, szabadkai és magyarországi
iskolákból, kiemelte: az a cél, hogy ne
legyen olyan magyar diák, aki legalább
egyszer nem járt szervezett körülmények
között más magyar közösségeknél.
Semjén Zsolt hozzátette: az is a cél,
hogy a külhoni magyarok is eljussanak
egymás közösségeihez, az erdélyiek a
Felvidékre, a kárpátaljaiak a délvidékre, s így „az egész Kárpát-medencét be tudjuk lakni”. Fontos, hogy
közös magyar örökségünket személyes
szálakkal tudjuk átszőni – mondta,
megjegyezve: arra törekednek, hogy a
történelem ne csak megírt dátumokból

álljon, hanem személyes történetek
összességéből.
A rendezvényen lejátszották Majnek Antal kárpátaljai ferences püspök
videoüzenetét, gyimesközéploki népdalok hangzottak fel a Határtalanul!
programban részt vett diákok előadásában, Keresztes Ildikó erdélyi származású énekes és Orosz Örs felvidéki
geográfus vallott üzenetében arról,
mint jelent számukra a nemzeti összetartozás. Diósi Gábor Felicia csángó
prózaíró olvasott fel novellájából,
Matúz Gábor beszélt egy közösség kiállásának erejéről a Balassagyarmat –
Civitas Fortissima, A legbátrabb város
című film alapján, és magyarszentbereki forgatós táncokat is láthattak a jelenlévők.

Felavatták a csillaghegyi
országzászlót
A Nemzeti Összetartozás Napján felavatták az országzászlót Csillaghegyen. A
Petőfi téren állt már országzászló, azonban az 1941-ben emelt emlékművet 1945ben az akkori vezetés utasítására elbontották. Az újraállítási eseményen mások
mellett megjelent Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Bús Balázs polgármester, Menczer Erzsébet, a kerület országgyűlési képviselője, az egyházak és a
pártok képviselői. A bevonuló zászlókat a koronaőrök, a Történelmi Lovas Egyesület és a cserkészek tiszteletadása fogadta.

A nemzet összetartozik
A nemzet összetartozik, és a megmaradásnak az a záloga, hogy képesek vagyunk
fellépni az igazságtalansággal szemben is – emelte ki Simicskó István június 4én a Kereszténydemokrata Néppárt és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség közös megemlékezésén a főváros XI. kerületében.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az első világháborút lezáró „diktátumból” egyenes út vezetett a második
világháború borzalmaihoz, több tízmillió ember halálához – mutatott rá ünnepi
beszédében a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti állatitkára, a KDNP alelnöke.
Utalva arra a vitára, vajon ez a nap
gyásznap vagy ünnepnap, azt mondta: az
adja az igazi felülemelkedett erőt mindenki számára, ha erre a napra nem
gyásznapként tekintenek. Ez egy ünnepnap, a nemzet igenis összetartozik, mert
bárki rajzolhat és húzhat ceruzával határokat, képesek vagyunk továbbra is öszszefogni, és a nemzet a megmarad –
fogalmazott az államtitkár, kiemelve: az

a záloga a megmaradásnak, hogy képesek vagyunk az igazságtalansággal
szemben is fellépni.
Simicskó István felidézte, hogy még
a kormány megalakulása előtt megalkotta az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjáról szóló törvényt.
Igyekeztünk lelki adósságainkat számba
venni, és törleszteni azokat – mutatott rá,
megjegyezve: az előző kormányok
olyan örökséget hagytak hátra morális,
pénzügyi és gazdasági értelemben,
amelyet csak úgy lehet leküzdeni, ha a
„lelki többlet is megvan". Szólt a kettős
állampolgárságról szóló törvényről is,
és azt mondta: ezt a gesztust végre meg
kellett tenni határon túl élő nemzettársaink felé.

Zarándoklat és emlékezés Zebegényben
Zebegényben a Trianoni emlékműnél az önkormányzat, a hegyvidéki Trianon
Társaság és a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány szervezésében tartottak
nemzeti zarándoklatot és megemlékezést, amelyen részt vett Harrach Péter, a
körzet országgyűlési képviselője.
FORRÁS: KDNP.HU – BROCKHAUSER EDIT

A KDNP frakcióvezetője felszólalásában elmondta: „A határon túli magyarok állampolgárságának megadásával
megtörtént a közjogi értelemben vett
nemzetegyesítés”. Hozzátette: „Fontos
feladat, hogy Trianon emlékének ápolásával kapcsolatban átérezzék felelősségüket a pedagógusok, és a média képviselői.
Több generáció úgy nőtt fel, hogy nem tanult Trianonról, vagy ha tudott is róla, legfeljebb egy történelmi eseménynek
minősítette. A társadalom tudatába be kell

vinni Trianon tragédiáját és megőrizni
az emlékét. A széthúzás helyett az
együttműködésé a
jövő”.
„A fájdalmas
emlékezés mellett
megjelenik a remény, hogy a nemzetre váró feladatokat
közösen megoldhatjuk. Merítsünk erőt
az együttes emlékezésből. Isten áldja a
magyarokat határon innen és túl!” –
zárta beszédét Harrach Péter.

A magyar államiság céljáról és e cél
szolgálatába állított eszközökről szólt
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke. Felidézte, hogy a történelem viharaiban nemzetrészek szakadtak le az országról, ám a Kárpát-medencében élő magyarság a számítások ellenére fennmaradt. Nem tűntünk el a történelemből, ám csak akkor
őrizhetjük meg nemzeti örökségünket,
ha – minden asszimilációs törekvés ellenére – annak a jövőben is része
marad a határon túli magyarság.
Emlékeztetett: az új parlament első
döntése volt, hogy kiterjessze az állampolgársági kört a határon túli magyarságra, s ezzel megteremtette a nemzet
közjogi újraegyesítését. Ez pedig lehetőséget ad arra is, hogy a kulturális kötelékeket is szorosabbra fűzzük.
Ez az országzászló a magyar megmaradás szimbóluma. A mi feladatunk
pedig az, hogy személyes szálakkal
szőjük át az összetartozásunk zászlaját. Utalva a június 4-i megemlékezések eredőjére, megemlítette, hogy a
trianoni békediktátum nem történhetett
volna meg, ha külső ellenségeink és a
belső ellenség nem talál egymásra.
Csak elvétve adatott meg, hogy a
Kárpát-medencében élő magyarság
szabadon, őszinte örömmel tehessen
hitet a nyelvi közösségünkben megjelenő összetartozásunk mellett –
mondta ünnepi beszédében Bús Balázs, kerezténydemokrata országgyűlési képviselő, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, külön köszöntve mindazon megjelenteket, akik a III. kerületben tettek az elmúlt időben állampolgársági esküt, hozzéve, hogy ők,
majdnem kilencszázan a nemzeti köteléken túl már a helyi közösség részévé
is váltak.

Felidézve az 1930-as és a 40-es
évek első felének országzászlót állító
eseményeit, rávilágított a bécsi döntések kínálta jogos revízióra, illetve e
korra vetülő veszélyes gondolatok térnyerésének máig kísértő traumájára is.
„ A mai nappal lezárunk egy történelmi fejezetet, s egyben az országzászló által képviselt szimbolika új
tartalmára irányítjuk a csillaghegyiek,
és minden ezt megérteni akaró honfitársunk figyelmét. A most felavatott
emlékpont már nem elsősorban a keserűség érzését hordozza, így nem is
lehet a múltba merengők önemésztésének zarándokhelye. A Kárpát-medencei magyarság lelki és szellemi
újraegyesítését akadályozó országhatárok ugyanis már leomlottak, s június
negyedike immár a nemzeti összetartozás élményét kell, hogy elősegítse.”
– mondta Bús Balázs, kiemelve
Óbuda XIX. századi történelmének
példáját, mely azt mutatja, hogy az
összetartozás, a másik boldogulásának segítése e korban magától értetődő volt németek, zsidók és
magyarok között. Az óbudai befogadó
közösség számára természetes volt a
kulturális és vallási különbözőség elfogadása, ebből következően pedig
értelmezhetetlen a nacionalista szembenállás. Határozottan kijelentette, a
Trianont övező indulatokra, és a magyarságukat erőszakosságig demonstrálni kész bajkeverőkre éppen ezért
nincs szükség.
Az ünnepi beszédeket követően az
egyházak képviselői mondtak áldó
szavakat, majd az Óbudai Népzenei
Iskola oktatói és tanulója által előadott
népdalok, illetve Juhász Gyula Trianon című verse tette teljessé a megemlékezést.
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Tiltakoznak a strasbourgi ítélet ellen
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete és a Kereszténydemokrata Néppárt Kommunizmus
Bűnei Munkacsoport június 4-én közzétett nyilatkozatában tiltakozik a Strassburgi Emberjogi Bíróság határozata ellen,
amely szerint az ötágú vörös csillag nem valósítja meg a tiltott önkényuralmi szimbólum fogalmát. Mindkét nyilatkozat
kiemeli, a bolsevik típusú diktatúrákat szovjet közreműködéssel megvalósító kommunista rezsimek hivatalos szimbólumrendszerében központi helyet foglalt el a vörös csillag.
FORRÁS: KDNP.HU

A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete
nyilatkozat
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tiltakozik,
és a leghatározottabban visszautasítja a
Stassbourgi Emberjogi Bíróság azon határozatát, mely szerint az ötágú vörös
csillag nem tekinthető tiltott önkényuralmi jelképnek. Tesszük ezt a közel 10
ezer, minden bírói ítélet nélkül, ártatlanul kényszermunkatáborokba deportált
sorstársaink nevében, akiket a vörös csillag égisze alatt minden joguktól, ingó és
ingatlan vagyonuktól megfosztva, korra
és nemre való tekintet nélkül állati sorban tartottak. Az 1953-as szabadulás
után a volt kényszermunkásokat és gyermekeiket diszkriminált, másodosztályú
polgárokká tették. Elkobzott vagyonukat vissza máig nem kapták, méltó kárpótlásban sem volt soha részük. Tőlük a
kommunista hatalom egykori tényezői
és a közéletben máig jelen lévő örökösei soha bocsánatot nem kértek.
Különösen felháborítónak tartjuk az
ítéletet, amely kirívó módon valósítja
meg a kettős mérce alkalmazását, és ezzel
relativizálja a kommunizmus bűneit, melyek a nemzetiszocialista bűnökkel vetekedve százmilliók romlását okozták.
Egyértelműen kijelentjük, hogy az
ötágú vörös csillag minden formájában a
kommunizmus szimbóluma, így tiltott
hatalmi jelkép, melynek nyilvános viselése a hatályos magyar törvényekbe ütközik. Minden tőlünk telhető törvényes

eszközzel kiállunk amellett, hogy ez így
is maradjon.
Budapest, 2012.június 1.
Eötvös Péter, elnök,
Dr. Hajdú Mária, titkár
A KDNP Kommunizmus Bűnei
Munkacsoport nyilatkozata
A KDNP Kommunizmus Bűnei
Munkacsoport határozottan visszautasítja a strasbourgi emberi jogok bírósága
határozatát, amely szerint az ötágú vörös
csillag nem valósítja meg a tiltott önkényuralmi szimbólum fogalmát. A határozat ignorálja azt a – Közép- és KeletEurópában közismert és elszenvedett –
tényt, hogy a bolsevik típusú diktatúrákat szovjet közreműködéssel megvalósító kommunista bábrezsimek hivatalos
szimbólumrendszerében központi helyet
foglalt el a vörös csillag a sarló-kalapács
és a vörös zászló mellett. Bár lehet, hogy
a szovjet birodalmi törekvéseknek Nyugat-Európa nem esett áldozatul, a strasbourgi bíróktól elvárható lett volna, hogy
állásfoglalásuk előtt történész szakértőknél tájékozódnak.
Ez esetben számukra is világos lenne,
hogy a vörös csillagban nemcsak a kezdeti, munkásmozgalmi vonatkozásokat
kell látni, hanem a százmilliókat koncentrációs, munka- és internáló táborokba, börtönökbe, kínzókamrákba és
kivégzőosztagok elé küldő, a demokratikus intézményeket és szabadságjogokat
módszeresen felszámoló, a társadalmat
besúgóhálózatok működtetésén keresztül rettegésben tartó pártállami rendszer
szimbólumát is. A vérgőzös kommunista

kísérlet ellen felkelő magyar emberek
számára egyértelmű a vörös csillag megítélése, hiszen az 1956-os forradalomban
a tömegek első ténykedése volt a gyűlölt
és megvetett vörös csillagok leverése.
A vörös csillag, mint szimbólum a
közép- és kelet-európaiak számára éppen
úgy elítélendő, mint a horogkereszt,
melynek viselői szintén a munkásmozgalomra hivatkoztak, ami a pártjuk, az
NSDAP (Nemzetiszocialista Német
Munkáspárt) nevében is megjelent.
A Strasbourgi Emberjogi Bíróság
döntésével összemossa a munkásmozgalmat azokkal a nemzeti- és nemzetközi szocialista szélsőségekkel, amelyek
úgy jobbról, mint balról kisajátítani igyekeztek azt. Ha a vörös csillag megmaradt volna a munkásmozgalom, a
szakszervezetek szimbolikájának keretei között, és nem forrt volna egybe
egyúttal a bolsevizmussal, akkor a strasbourgi döntés elfogadható lenne. Így
azonban a vörös csillag rehabilitálása
csak kettős mérce alkalmazásával lehetséges. Ez azonban sérti az egykori áldozatok emlékén túl azoknak a ma is élő
százmillióknak az érzékenységét, akiknek módjuk volt személyesen is megismerni a térségünkben 1990-ben öszszeomlott baloldali diktatúrák természetét, és kénytelenek viselni ma is annak
minden máig ható következményét.
A vörös csillag nyilvános viselése
sérti az önkényuralmi jelvények használatának tilalmát kimondó magyar törvényt, ezért büntetendő.
Budapest, 2012. június 3.
Eötvös Péter,
a Munkacsoport vezetője

Önkényuralmi jelkép marad a vörös csillag
Nem kerül ki a büntető törvénykönyvből a vörös csillag, mint önkényuralmi jelkép – mondta Rétvári Bence június 1-jén
Várpalotán, az 1952-es várpalotai kitelepítések 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Hiába mondta ki a
strasbourgi emberi jogok bírósága, hogy a vörös csillag nem önkényuralmi, hanem mozgalmi jelkép, itt, Közép-Európában a vörös csillag önkényuralmi jelkép, amelynek a nevében embereket gyilkoltak meg bírósági ítélet nélkül, valódi ok
nélkül.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI
Szavai szerint minden önkényuralmi rendszer a társadalom legellenállóbb rétegét töri
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti meg, a polgári középosztályt. A polgári korállamtitkára kijelentette: bármifajta nemzetközi nyomás is ne- mányok pedig éppen őket támogatják, ezért a
hezedik Magyarországra ezzel kapcsolatban, „sem azoknak, mostani kormány is őket segíti, például az új
akik vörös csillagot hordtak magukon, mi kártérítést, amíg adópolitikájával – jegyezte meg.
Várpalota polgármestere, Talabér Márta
polgári kormány van Magyarországon, fizetni nem fogunk,
sem a büntető törvénykönyvből, mint önkényuralmi jelképet elmondta, hogy 1952-ben másfél óra alatt 9
családot, 32 embert telepítettek ki a városból; értelmiségi csakivenni nem fogjuk, a sarló-kalapáccsal együtt”.
„Akit tehát ezen bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek ládok voltak, akiket elismert saját közösségük.
és utána nemzetközi fórumokhoz fordul, azzal szemben ezt
Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elaz elvi álláspontot érvényesítjük” – mondta az MTI-nek ma- hurcoltak Egyesületének elnöke felidézte a várpalotai elhurgyarázatként az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy alig volt coltak emlékét. Beszélt az egykori hortobágyi munvalaki, akire a kommunizmus nem sújtott le valamilyen for- katáborokról, az áldozatok kifosztásáról, és arról, hogy adataik
mában: egymillió ember ellen folytattak jogi eljárást; a fő szerint a még élő kitelepítettek nyugdíja jóval kortársaiké alatt
szándék a megfélemlítést volt.
van, és méltó kártérítésük még várat magára.
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Életét adta
a szabadságért
Mádl Ferenc

– Folytatás az 1. oldalról –
Mádl Ferenc csendben vállalta az
esélytelen jelölt szerepét, sőt a személyes bukást, hogy ezzel győzelemre
vigye az egységet; öt évvel később
pedig biztos esélyesként ugyan, de személyes vágyakozás és ambíció nélkül
államfője lett az országnak – idézte fel
az egykori köztársasági elnök megválasztását a kormányfő, majd elmondta,
az ő példája világította meg számára a
magyar politikának azt a „vastörvényét”, amely szerint „a nemzet érdeke
azt kívánja, hogy miniszterelnök csak az
lehessen, aki akarja, de elnök sohasem
válhat abból, aki akarja azt”.
Orbán Viktor szavai szerint Mádl
Ferenc „mérlegelés, latolgatás és habozás nélkül vette vállára a terhet, hogy
idős, törékeny és halk szavú úrként
védje a magyar alkotmányosságot,
őrizze a nemzet egységét. A kétezer
éves keresztény kultúra és az ezeréves
magyar államiság szellemében gondoskodott arról, hogy a vélemények ne valamelyik politikai oldal mellett sorakozzanak föl, hanem mindig a bennünk lakozó jó mögött”.
A Mádl Ferenc síremlékét megáldó
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke beszédében azt
kérte, „adja Isten, hogy (a néhai köztársasági elnök) példája ma is sokakat
megszólítson, hogy ez a művészi síremlék felkiáltójel is legyen: nyitott szívvel
és emelt fővel vállaljuk értékeinket, ne
vesszünk el a hétköznapi hangzavarban,
ne ragadjon el minket a forgószél, mint
a száraz levelet, hanem álljunk szelíden,
szilárdan, szótlanul is beszélve, mint ez
az emlékmű az embernek és magyarnak
oly kiváló Mádl Ferenc elnök úr sírja
fölött”.
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Üzenetértékű, hogy Fonyódon
tanulhatnak kárpátaljai gyerekek
Semjén Zsolt szerint az egyetemes magyarság összetartozását szimbolizálja, üzenetértékű és nemzetpolitikailag is fontos,
hogy Fonyódon tanulhatott és sportolhatott 51 kárpátaljai magyar diák. A miniszterelnök-helyettes erről június 8-án beszélt a Somogy megyei településen, a Niké Sportegyesület kezdeményezésére 2011 óta ott tanuló Kárpát-medencei magyar
diákok évzáró sportgáláján. Kiemelte, hogy ezek a fiatalok már kérték a magyar állampolgárságot.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta: az, hogy kárpátaljai gyerekek tanulhatnak és sportolhatnak Fonyódon, megegyezik a
kormány céljaival. Tartalommal tölti
meg azt a törekvést, amelynek eredményeként a nemzet egyesítése érdekében
állampolgársághoz juttatják a határon
túli magyarokat, és erősíteni kívánják a
kulturális identitásukat. Semjén Zsolt
kiemelte, hogy az idei tanévben Fonyódon végzett, illetve a következő tanévben ott tanuló kárpátaljai diákok már
azon 280 ezer közé tartoznak, akik kérték a magyar állampolgárságot.
A rendezvényen Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta: a Niké
SE 2010 végén keresett új helyet a kárpátaljai növendékeinek, akiket először
egy közeli somogyi település (Marcali) fogadott be, de a diákok ott több
ok miatt nem érezték jól magukat. Fonyód képviselő-testülete később úgy
döntött, hogy 2011 elejétől befogadja a
határon túlról érkezett, 15-18 év éves
magyar sportolókat, akik kollégiumi
elhelyezést kaptak és azóta a helyi
gimnáziumban, illetve a szakközépiskolában tanulhatnak.
A polgármester – nem titkolva a finanszírozási nehézségeket – hozzátette,

hogy a Balaton-parti település, amely
pár éve még a csőd szélén állt, igyekszik mindenben támogatni a vendégdiákokat. Hozzátette, hogy a következő
tanévben valószínűleg már csak 20-30,
a sportprogramban részt vevő vendégdiák elhelyezését és képzését tudják vállalni, ami azt jelenti, hogy a most
végzett fiatalok helyét nem töltik fel
újabbakkal.
Orbán Győző, szenior Európa-bajnok birkózó, a Kárpát-medencei „Birokra, magyar!" program főtámogatója
arról beszélt, mennyire fontos, hogy a
határon túli magyarok számára megteremtsék a lehetőséget a magyarországi

sportolásra. Utalt arra, hogy a fonyódi
utánpótlás-nevelés – amelybe a környék tíz iskolája is bekapcsolódott – két
küzdősporttal kezdődött, majd kiegészült a kézilabdával. Beszámolt arról is,
amióta a gyakorlat bizonyítja, hogy a
program jó ügyet szolgál, egyre több támogatójuk akad, de még mindig több az
igény, mint a férőhely.
A fonyódi sportcsarnokban tartott
gálán, amelyen a beregszászi főkonzulátus és Fonyód testvértelepülései is
képviseltették magukat, a diákok
sportbemutatója után díjakat adtak át
a legnagyobb sportsikereket elérő diákoknak.

Szombathelyi kereszténydemokraták
Mindszenty bíboros szülőfalujában
-KOVÁTS PÉTER-

2012. május 19-én Csehimindszentre, Mindszenty József
bíboros szülőfalujába látogatott a Kereszténydemokrata Néppárt Szombathelyi Szervezetének küldöttsége, hogy a szervezet nevében ily módon is lerója tiszteletét a 120 esztendővel
ezelőtt született főpap emléke előtt.
A látogatók Csehimindszent polgármesterének, Fukszberger Imrének (a bíboros közeli rokonának) a kalauzolásával megtekintették a hercegprímás szülőházát és a
plébániatemplomot, ahol a kis Pehm József a keresztség
szentségében részesült. A község tulajdonában lévő szülőház sajnos rossz állapotban van, a település anyagi lehetőségei nem elegendőek az épület felújítására. Az
önkormányzat pályázat útján szeretné előteremteni a renováláshoz szükséges összeget. A küldöttség, illetve a szombathelyi szervezet nevében Tálas József elnök koszorút
helyezett el Mindszenty bíboros szobránál.
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Díszsírhelyet kapott
Mihalik Kálmán,
a Székely himnusz
zeneszerzője
Gyulay Endre nyugalmazott megyés
püspök felszentelte Mihalik Kálmánnak, a Székely himnusz zeneszerzőjének díszsírhelyét május
22-én a szegedi Belvárosi temető kegyeleti parcellájában. Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az
ünnepségen úgy fogalmazott: a Székely himnusz a Szózat és a Himnusz
mellett „harmadik nemzeti imánkká
vált”, nem jogi aktussal, hanem
azért, mert az egyetemes magyarság
és a székelység annak fogadta el.

Csanády György költő 1921-ben írta a
később Székely himnuszként ismertté
vált verset, amelyet még abban az évben
megzenésített Mihalik Kálmán. A dal
azóta önálló életre kelt: Erdélyben a nemzeti érzés, az anyaországban a szocialista
rendszerrel szembeni ellenállás szimbólumává vált – mondta Semjén Zsolt.
A Székely himnusz nem csak
Ceausescu Romániájában volt betiltva,
büntetés járt énekléséért a kádári Magyarországon is – mondta a miniszterelnök-helyettes. Felidézte, Mihalik Kálmán a bánsági Oravicabányán született
1896-ban. Kolozsvárott a piaristáknál
érettségizett, ugyanott kezdte az orvosegyetemi tanulmányait, amelyeket – a
frontszolgálatot követően – Szegeden fejezett be. Huszonhat esztendős volt csupán, amikor tífuszban elhunyt. Sírja az
azóta eltelt évtizedek során csaknem feledésbe merült, ám 1990-ben egy idős
asszony megkereste Gál Imre fafaragót,
akinek megmutatta, hol is nyugszik Mihalik Kálmán. Az Erdélyi Kör tagjai újra
megváltották a sírhelyet és rendbe hozták a sírt - tudatta a KDNP elnöke.
Mihalik Kálmán abból az alkalomból
kapott díszsírhelyet, hogy a 2009-ben
Székelyudvarhelyen, a Székely Nemzeti
Tanács képviselői által hivatalosan is
Székelyföld himnuszaként elfogadott dal
pontosan 90 esztendeje, 1922. május 22én csendült fel nyilvánosan Budapesten
a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének találkozóján.
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