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Új eszközökre,
új politikára van
szükség Európában

Jubileumi
Morus-találkozó
az Urániában

A nemzeti érdekek
képviselete alapvető
kötelességünk

Átadták az ország főterét
Az Országház és a Kossuth tér
2010 óta tartó újjáépítése a magyar
állam újjáépítésének a jelképe is –
mondta az Országgyűlés elnöke a
megújult Kossuth téren, a március 15-i állami ünnepségsorozat
kezdetén. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartott ünnepélyes
zászlófelvonás előtti beszédében
Kövér László kiemelte: az újjáépítés – miként a magyar állam
esetében is – évtizedek óta égetően esedékes volt.

Hatszázezren
kérelmezték a magyar
állampolgárságot

Milliókat nyomorított
meg a kommunizmus
A kommunista diktatúra áldozataira
emlékezett a Kereszténydemokrata
Néppárt február 25-én a főváros II.
kerületében, a Gyorskocsi utcai börtön falán elhelyezett emléktáblánál.
Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes beszédében rámutatott: a
kommunista diktatúra a csalások, a
korrupció és a közös vagyon eltékozlása mellett az osztály nélküli
társadalom eszméjének égisze alatt
milliókat nyomorított meg.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Célja pedig a történelmi hagyományok tiszteletben tartásával történő korszerűsítés. Mindez rövid idő
alatt, rendkívüli alkotóerő kifejtésével valósult meg.

Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: az elmúlt négy esztendőben a rájuk bízott munka javát,

miként az országban, úgy a Kossuth
téren is elvégezték.
– Folytatás a 6. oldalon –

Új korszak határán állunk

Orbán Viktor szerint Magyarország egy új korszak kapujában áll. 2010 óta
azért dolgoztunk, hogy ide megérkezhessünk – jelentette ki a miniszterelnök.
„Mindenki láthatta, ha egységesek vagyunk, a magyar név megint szép lesz
méltó, régi nagy híréhez” – mondta a kormányfő a március 15-i nemzeti ünnepen a Múzeumkertben tartott állami ünnepségen, ahol kijelentette: „mi vagyunk
ma a legegységesebb ország Európában”.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hangsúlyozta, ma olyan időket
élünk, amikor a gyenge és a gyáva
nemzeteknek nincs jövője, mert széthullnak. Magyarország azonban kiállt
saját magáért, és megvívta harcait
olyan ellenfelekkel – például a pénz-

világgal, „birodalmi fővárosokkal” és
természeti csapásokkal – szemben,
amelyek nagyobbnak és erősebbnek
tűntek. Bebizonyította a világnak,
hogy ez az erősek és bátrak nemzete,
noha a magyarokon kívül „senki sem
akarja, hogy nekünk erős és sikeres
országunk legyen” – fejtette ki.

A folytatáshoz is erő kell, ahhoz
pedig egység, „az egység neve pedig
április 6.” – tette egyértelművé Orbán
Viktor a közelgő parlamenti választásra utalva.
Az elmúlt évek kormányzati intézkedéseit idézve kifejtette: „megmutattuk, hogy megvédjük a magyar családokat az uzsorától, a monopóliumoktól, a kartellektől, a nemzetek fölé
magasodni akaró birodalmi bürokratáktól. Megmutattuk, hogy meg lehet
védeni a munkahelyeket, és százezer
szám tudunk újakat teremteni”. Azt is
megmutatták – folytatta –, hogyan
lehet „felfeszíteni az adósságcsapda
ajtaját”. Az ország egymás után törte
le „a törhetetlennek gondolt lakatokat”, és késztette tiszteletre azokat,
„akik korábban semmibe se vettek
bennünket” – összegezte a kormányfő.
A miniszterelnök szerint, ha ma, 166
év után „felkapaszkodunk a márciusi
magyarok vállára”, látható, hogy „egy
új és nagyszerűnek ígérkező korszak kapujában állunk”, amelyen ha Magyarország belép, szabaddá és erőssé válhat.
2010 óta azért dolgoztunk, hogy ide
megérkezhessünk, és „mindent elvégeztünk, amit kellett, és amit lehetett”.
– Folytatás a 6. oldalon –

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A diktatúra lényege az volt, hogy
félelemben tartsa az embereket, egyértelmű célja a lélek megtörése volt –
fejtette ki a kereszténydemokrata politikus. A letartóztatások, a kínzások, a
besúgóhálózat kiépítése, az apa fia
ellen fordítása mind ezt a célt szolgálta
– sorolta Bagdy Gábor, aki hozzátette:
senki nem bízhatott senkiben.
A rendszer aljassága a szoros barátságokba, az összetartó családokba
is beférkőzött, mindenkihez és mindenre megvolt a bevett módszerük –
mondta, rámutatva: a diktatúra célja
az elhivatott, erős egyéniség, az elveihez hű lélek szétrombolása volt.
Felidézve a kommunista diktatúra
idején elkövetett rémtetteket szólt
arról is, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát
e napon tartoztatták le jogellenesen,
majd a Szovjetunióba hurcolták, és
bebörtönözték.
– Folytatás a 11. oldalon –
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A nők helyzetéről készült jelentésről
tárgyalt az EP bizottsága

Új eszközökre, új politikára van
szükség Európában

Az Európai Parlament Nők jogai és esélyegyenlőségi bizottsága parlamentközi
bizottsági találkozóján, amely a nők elleni erőszakról szólt, hazánkat Lukács
Tamás képviselte. Ezen a napon jelent meg az Európa Tanács jelentése, amely
többek között azt tartalmazta, hogy Európában a negyvenkétezres minta alapján készült felmérés szerint minden harmadik nő szenvedett már el erőszakot.

Új eszközökre, új politikára van szükség Európában, mert a régiek válsághoz vezettek – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök március 7én az Európai Néppárt dublini kongresszusán, ahol azt is mondta, hogy
mindehhez újító, meggyőző és bátor vezetőkre van szükség a kontinensen.
A kormányfő szerint az európai vezetőknek sikerült elkerülniük a legrosszabb forgatókönyvet: megmentették az eurót.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az adatok arra a sajnálatos körülményre utalnak, hogy magával az erőszak-kultusszal sokkal kiemeltebben
kell foglalkozni, és nemzeti keretek
között, de európai szinten is megfelelő
válaszokat kell adni.

Az Európai Unióban élő nők 33
százaléka szenvedett el fizikai vagy
szexuális erőszakot 15 éves kora óta,
ami 62 millió nőt jelent – mutatta ki a
nők elleni erőszakról készült átfogó
jelentésében az unió bécsi székhelyű
Alapjogi Ügynökség (FRA).

Alapjogi Ügynökség (FRA) jelentése:
A Brüsszelben bemutatott tanulmány alapja 42 ezer nő megkérdezésével elvégzett
reprezentatív felmérés volt. Az adatokból kiderül, hogy a nők elleni erőszakcselekmények nagyon elterjedtek, ugyanakkor pedig nagyon kis arányban válnak ismertté, így következményekkel is csak csekély mértékben járnak az elkövetőkre
nézve, mert viszonylag kevés ilyen esetet jelentenek be az erőszak elszenvedői.
A felmérés tanúsága szerint uniós összesítésben a nők 22 százaléka tapasztalt fizikai vagy szexuális erőszakot a partnere részéről, és szintén 22 százalék azok
aránya, akik nem partnerüktől, hanem idegentől – vagy idegenektől is – szenvedtek el erőszakot. Tekintettel arra, hogy e két csoport részlegesen fedi egymást,
összesen a nők egyharmada szenvedett el fizikai vagy szexuális erőszakot 15 éves
kora után. A 33 százalékos uniós átlaghoz képest kiugróan magas arányt, 52 százalékot mértek Dániában. Ott a partnertől elszenvedett erőszak aránya is lényegesen magasabb az átlagnál (33 százalék), a nem partner részéről elszenvedett
erőszak aránya ugyanakkor megdöbbentően nagy, 40 százalék. Az egyharmados
uniós átlagnál szintén jóval magasabb arányt mutattak ki Finnországban (47 százalék), Svédországban (46 százalék), Hollandiában (45 százalék), valamint Franciaországban és Nagy-Britanniában (egyaránt 44 százalék). A legalacsonyabb
arányokat (19 és 22 százalék között) Ausztriában, Cipruson, Horvátországban,
Lengyelországban, Máltán, Spanyolországban és Szlovéniában mutatták ki. A
magyarországi mutató 28 százalék, tehát az uniós átlag alatti.
Az Alapjogi Ügynökség kimutatása szerint az EU-ban az összes nő 5 százalékát
erőszakolták meg. Azon nők közül, akik a szexuális erőszakot nem párkapcsolatban szenvedték el, majdnem minden tízedik esetben több elkövető is részt vett
a cselekményben.
A nők 43 százaléka tapasztalta aktuális vagy korábbi partnere részéről a pszichikai erőszak valamilyen formáját, például azt, hogy a partner nyilvánosan megalázta, megtiltotta, hogy elmenjen otthonról vagy bezárta, arra kényszerítette,
hogy pornográf anyagokat nézzen, illetve erőszakkal fenyegette.
Miként a 15 éves kor után elszenvedett erőszak átlagos előfordulási aránya uniós
szinten egyharmad, ugyanígy a nők 33 százaléka szenvedett el gyermekkorában
fizikai vagy szexuális bántalmazást felnőtt részéről. Ezen belül 12 százalékuk élt
át gyermekkorában szexuális bántalmazást, és e cselekmények felét számukra ismeretlen férfi követte el.
A nők 11 százaléka tapasztalt nem helyénvaló közeledést az internetes közösségi
oldalakon, illetve kapott szexuális tartalmú e-maileket vagy sms-üzeneteket.
A szexuális zaklatásnak áldozatul esett nők 32 százaléka válaszolta azt a FRA
kérdezőbiztosainak, hogy az elkövető a főnöke, munkatársa vagy ügyfele volt.
A párkapcsolaton belüli erőszak legsúlyosabb eseteit az áldozatok 67 százaléka
nem jelentette be a rendőrségnek vagy más szervezetnek.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„Értékeljük ezt a történelmi teljesítményt”, amelyre szavai szerint csak a
néppárti vezetők voltak képesek. Ha
ugyanis a szocialisták és a liberálisok vezették volna Európát ezekben a nehéz
időkben – folytatta –, „biztosak lehetnénk benne”, hogy nem lenne többé
euró. Orbán Viktor gratulált az euró
megmentéséért José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság távozó néppárti elnökének.
A miniszterelnök hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy Európa hozzájárulása
a világ GDP-jéhez és a világkereskedelemhez évről évre csökken, vagyis romlik a versenyképessége. Ez a tény
szerinte világosan mutatja a következő
európai vezetés feladatát: vissza kell szerezni Európa versenyképességét, és növelni kell a kontinens szerepét a
világgazdaságban, a világkereskedelemben. Ehhez pedig új eszközökre, új politikára van szükség – mert a régiek
válsághoz vezettek –, valamint újító,
meggyőző és bátor vezetőkre – összegezte álláspontját.
Orbán Viktor a tanácskozáson azoknak is köszönetet mondott, akik támogatták Magyarországot az elmúlt négy
évben a „kommunista örökség”, a gazdasági válság és a Magyarországot támadó
nemzetközi szereplők elleni harcban.
A jobbközép Európai Néppárt dublini
kongresszusán a párt európai bizottsági
elnöki „csúcsjelöltségére” ketten pályáznak: Michel Barnier, az uniós belső piacért felelős francia EU-biztos – akit a
Fidesz is támogat – és Jean-Claude
Juncker korábbi luxemburgi miniszterelnök. Korábban Valdis Dombrovskis, az
előző lett kormányfő is a jelöltek között
volt, ő azonban visszalépett.
A május végén tartandó európai parlamenti választások nyomán újjáalakítják az Európai Bizottságot, figyelembe
véve az EP-választások eredményét. A
nagy európai pártcsaládok előzetesen
sorra megnevezik saját csúcsjelöltjüket,
akit – eredményes választási szereplés
esetén – az Európai Bizottság, vagyis az
unió központi javaslattevő-végrehajtó intézményének az élére szánnak.
A jelenlegi összetételű EP-ben a
három legnagyobb frakciót sorrendben a
jobbközép, kereszténydemokrata irányultságú néppártiak, továbbá a szocialisták, illetve a liberálisok adják. A
szocialisták csúcsjelöltje Martin Schulz,
az EP német elnöke, a liberálisoké pedig
Guy Verhofstadt flamand politikus, volt
belga miniszterelnök, a liberális EP-frakció mostani vezetője.

Zűrzavar
helyett demokráciát
Ukrajna európai integrációját
és a válság tárgyalásos megoldását is sürgette Orbán Viktor a
beszédében. Európának ki kell állnia a
demokratikus értékek mellett az ukrán
választások után is – hangsúlyozta a kormányfő. A hetek óta tartó ukrán válsággal kapcsolatban úgy fogalmazott: „a
zűrzavar helyett demokráciát, az erőszak
helyett tárgyalásokat, a káosz és anarchia
helyett pedig rendet és békét akarunk”.
Orbán Viktor azt mondta, mindanynyian egy demokratikus Ukrajnában vagyunk érdekeltek, ahol tisztelik a
kisebbségek jogait. Magyarország ezért
is ítéli el erőteljesen azt a – szerinte komoly kudarcnak számító – közelmúltbeli
ukrán parlamenti döntést, amellyel eltörölték a nyelvtörvényt. A miniszterelnök
arra sürgette a néppártot, alakítson ki egy
világos álláspontot az ukrajnai helyzettel
kapcsolatban: nem elég megelégedni
azzal, hogy az előző ukrán vezetés távozott, ugyanilyen fontos tisztázni az elvárásokat a választások után felálló új
kijevi kormánnyal szemben. Azt is szorgalmazta, hogy Európa tegyen válaszintézkedéseket Oroszország lépései miatt,
mert a nemzetközi törvények megszegése nem maradhat válasz nélkül. Európa azonban nem adhat katonai választ,
megvalósíthat ugyanakkor egy hatékony
integrációs politikát. „Ebben a helyzetben a szavak és az ígéretek nem elegendőek” – fogalmazott –, „most kell igazán
elkezdenünk Ukrajna európai integrációs
folyamatát”. Orbán Viktor megismételte
előző napi brüsszeli állásfoglalását –
amelyet az Ukrajna ügyében tartott rendkívüli uniós állam- és kormányfői csúcstalálkozón ismertetett –, hogy meg
kellene teremteni a vízummentes beutazás lehetőségét Ukrajna polgárainak az
Európai Unióba.
Noha a néppárt dublini csúcstalálkozójának fő témája a jobbközép pártcsalád európai parlamenti (EP) választási
programjának megvitatása és az Európai
Bizottság elnöki posztjára pályázó
„csúcsjelöltjének” megválasztása volt, az
ukrán válság szinte minden felszólalásban szóba került. A kétnapos kongreszszus első napján Julija Timosenko volt
ukrán kormányfő és Vitalij Klicsko, az
Ütés (UDAR) párt vezetője is beszédet
mondott, beszámolva az országukban az
elmúlt hetekben történtekről. Mindkettejüket felállva tapsolta meg az írországi
tanácskozás több száz résztvevője.
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Az álbaloldal megérdemli a vereséget

A sikeres munkát folytatni kell
FORRÁS: HARRACHPETER.FIDESZ.HU

Ha valaki még mindig nem tudta volna, mire képes az álbaloldal, az Alkotmányvédelmi Hivatal Őszödi jelentéséből megtudhatja. Most kiderült, hogy
az őszödi beszéd dupla hazugság volt. Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök először hazudott az országnak, becsapta az embereket, majd ismét becsapott mindenkit azzal, ahogy az MSZP megszervezte az őszödi beszéd
nyilvánosságra hozatalát. Gyurcsány Ferenc és álbalodali elvtársai tovább
hazudtak az embereknek. Próbálták elfedni katasztrofális és dilettáns kormányzásuk eredménytelenségét, az ország eladósítását és a maguk által előidézett megszorításokról elterelni a figyelmet. Ez a velejéig romlott álbaloldali
tevékenység most lelepleződött, nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak reggel,
éjjel meg este hazudtak, hanem délután is, és folyamatosan félrevezették a
magyar választókat. A nagy színjátékok után újra összeállt álbaloldal ezért
megérdemli, hogy az áprilisi választáson azok a magyarok küldjék végérvényesen a politikai süllyesztőbe, akiket adósságba kergettek, akiktől elvettek
nyugdíjat, fizetést, akiket évtizedeken keresztül szégyenteljesen átvertek.
Budapest, 2014. február 22.,
Kereszténydemokrata Néppárt

Keresztény értékek a politikában
FORRÁS: KDNP.HU

A március 4-én Segesden tartott
lakossági fórumon a meghívott ven-

dég, Latorcai János az Országgyűlés
alelnöke a keresztény értékek politikában, magánéletben betöltött szerepéről beszélt, majd grafikonok

segítségével szemléltette, hogy Magyarország ma már bár nem jól, de
határozottan jobban teljesít. S az ország, az emberek elindultak egy jó
úton, igaz ez a közfoglalkoztatás, munkanélküliség, bérek alakulása,
gazdasági helyzet, államadósság tekintetében
is. A hatalomátvételkor
fennállt rossz helyzet
kapcsán utalt az előző
kormány felelősségére.
A rendezvény házigazdájaként Szászfalvi
László, a Fidesz–KDNP
jelöltje beszélt először,
köszöntötte a jelenlevőket, és átadta Segesd
polgármesterének azt a Bizonyságlevelet, amely igazolja, hogy a magyar
állam Segesd adósságát maradéktalanul felszámolta.
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Harrach Péter Őrbottyánban képviselőjelölti fórumon találkozott a helyiekkel február 28-án. A település
újonnan került a KDNP alelnöke által
négy cikluson keresztül képviselt választókerülethez. Harrach Péter beszélt
a Fidesz–KDNP-kormány négyéves
működésének eredményeiről, hangsúlyozva, hogy a sikeres munkát folytatni
kell. Külön kiemelte a kormány törekvései közül a munkára és nem segélyezésre épülő társadalom építését, a
családtámogatási rendszer átalakítását,
a nyugdíjak értékének megőrzését.

Említette emellett a közműcégek
visszavételét, a szolgáltatások árának
csökkentését is.
Azt kérte, hogy a helyi civilszervezetek, önkormányzatok kezdeményezzék azokat a terveket, elképzeléseket,
amelyekhez támogatást kérnek a képviselőtől. A körzetben az elmúlt ciklusban elért hangsúlyosabb eredmények
között említette a szobi orvosi rendelő
„megmentését”, a börzsönyi kisvasút
két szakaszának összekapcsolását,
amely 600 milliós kormányzati támogatásra számíthat, továbbá említette, az
önkormányzatok adósságainak kormányzati átvállalását.

Országjáró fórum Berkeszen és Székelyen
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Berkeszen és Székelyen
járt Seszták Miklós helyi képviselőjelölt meghívására. A politikus előadást tartott a „Hogyan tovább 2014–2018…” címmel szervezett lakossági fórumokon.
FORRÁS: KDNP.HU

Harrach Péter hangsúlyozta, ha
azt tekintenénk, hogy melyik kormány milyen eredményeket ért el,

akkor szinte be is fejezhetnénk a
kampányt. A legfontosabb, hogy
folytatni tudjuk a megkezdett munkát, hiszen a baloldali kormányzást
követő kaotikus állapotok után elin-

dult egy rendezett világ megteremtése. Emlékeztetett arra, hogy hazánk visszafizette az IMF hitelt, és
ezzel megszabadult a lakosságot
sújtó, tervezett megszorító intézkedésektől, kikerültünk
a
túlzott
deficiteljárás alól,
elindult a gazdasági
növekedés, és munkahelyek létesültek. Harrach Péter
beszélt az új Alkotmányról, a kettős
állampolgárság bevezetéséről, a családvédelemről, az
oktatás és a közigazgatás átalakításáról. Arra kérte a
választókat, hogy a szavazás napján
ne maradjanak otthon, mert a hagyományos értékeken nyugvó kormányzati munka folytatása közös
érdekünk.

Rekord mennyiségű ajánlás néhány óra alatt
Barcson jelentős mértékben - 7,8, Csurgón 7,9, Nagyatádon pedig 4,9 százalékkal – csökkent a munkanélküliség – jelentette ki Szászfalvi László Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatóján február 19-én. A kereszténydemokrata képviselőjelölt tájékoztatása szerint 9-10 óra alatt rekordmennyiségű, 1686 ajánlást gyűjtöttek a választókerületben, már előző nap leadta a helyi választási irodában az ajánlásgyűjtő íveket.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A lakossági fórumon Czomba
Sándor hangsúlyozta: a közfoglalkoztatás esélyt ad az elhelyezkedésre
a munkaerőpiacon. Az államtitkár
fontosnak nevezte, hogy számot adjanak, milyen eredményeket értek el
ezen a területen, és beszéljenek a még
meglévő problémákról, azok megoldásáról Mint mondta: egy olyan
térségben vagyunk, ahol a foglalkoztatás, a munkanélküliség talán az
egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb kérdés.

Czomba Sándor a munkanélküliek
számára foglalkoztatási lehetőséget jelentő közmunkáról szólva hangsúlyozva: „nem lenézzük a közfoglalkoztatottakat, hanem szeretnénk felemelni őket arra a szintre, hogy
esélyük legyen a munkaerőpiacon elhelyezkedni”. Reményét fejezte ki,
hogy a gazdasági növekedéssel párhuzamosan olyan foglalkoztatásbővülés
indulhat meg, hogy azok az emberek,
akik most közfoglalkoztatásban vannak az elsődleges munkaerőpiacon
tudnak lehetőséghez jutni. Addig is
fontos, hogy mindazoknak, akik nem

tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, segély helyett munkát adjanak
állami segítséggel.
Ismertetése szerint a barcsi választókerületben az elmúlt két és fél évben
mintegy 8000 ezer embernek adtak
munkát közfoglalkoztatás keretében,
az elsőmunkahely-garancia program
keretében 232 pályakezdő fiatal tudott
elhelyezkedni a térségben, és 213 új
munkahely jött létre a versenyszférában. A tavaly meghirdetett kéthónapos
nyári diákmunkában pedig országosan
mintegy 16 000, Barcs környékén 80
diákot foglalkoztattak.

4

AZÁNK

Jubileumi Morus-találkozó az Urániában
Jubileumi Morus Szent Tamás Kör találkozót tartott az IKSZ az Uránia Nemzeti Filmszínház galériáján. A találkozó a szokottnál is emelkedettebb hangulatban
a félévente megtartott estjeinket idézte. Az est házigazdái Csontos Sandra és Pálfalvi Milán voltak.
FORRÁS: IKSZ.NET

Felszólaltak az est védnökei: Székely János
püspök és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, aki kiemelte amíg ilyen közösségek vannak,
amilyen a Morus Kör, addig a keresztény szellemiségű politizálás jelen van a magyar közéletben.
Navracsics Tibor szavait távollétében Csontos
Sandra tolmácsolta. Mindannyiuk mondandójában a kulcsgondolat a közösségek meghatározó
szerepe volt.
Rétvári Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség egykori elnöke, aki tíz évvel ezelőtt a kört
megálmodta,
majd Zalai
Péter, a „Morusok” első
szervezője
és Hollik István, az IKSZ
jelenlegi elnöke emlékezett az eltelt
évtizedre.
Az esten átadták a Morus Közéleti Díjt amelylyel azon fiatalokat ismeri el a közösség, akik a
közéletben kiemelkedőt alkottak. A díjat idén Baranyai Zsolt, az IKSZ Zsákutca-projektjének vezetője vehette át, akinek munkája révén immáron
a törvény ereje vet véget Magyarországon a 20.
századi önkényuralmi rendszerek neveit, elemeit
viselő közterületneveknek.
Kállay-Kisbán Kriszta meghirdette az első
Morus Önkéntes Akciót.

Kegyelettel emlékezünk
a kommunizmus áldozataira

A baloldalnak tisztáznia kell
viszonyát a kommunista diktatúrához

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából kegyelettel emlékezett meg a huszadik század leghosszabb ideig tartó sötét időszakának áldozatairól.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség vezetői február 25-én a Terror
Háza előtt tartott sajtótájékoztatójukon hangsúlyozták: a baloldalnak tisztáznia kell a viszonyát a kommunista diktatúrával.

HOLLIK ISTVÁN, AZ IKSZ ELNÖKE
GAAL GERGELY,
AZ IKSZ ELNÖKHELYETTESE

A kommunista diktatúra nem csupán ártatlan emberek életének kioltásával, meghurcolásával, tönkretételével,
ellehetetlenítésével vagy elüldözésével
okozott felmérhetetlen károkat.
A diktatúra az emberi élet legkisebb
zugaiba is betört. A hazánkat katonai
túlerővel évtizedeken át elnyomásban
tartó Szovjetunió által ránk erőltetett
kommunista vezetők számára semmi
sem volt szent. Nem tisztelték a családot, az egyéni szabadságot, a vallási
meggyőződést, az önálló véleményt.
A rendszerváltás után két és fél évtizeddel ma a fiatalok számára mindez jórészt már csak történelem, hiszen ma
szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat,
vállalhatjuk politikai véleményünket
Magyarországon. A negyven évig tartó
diktatúra örökségének lebontása azon-

ban még nem teljes, lelki és szellemi
örökség néhol még mindig ott van a
szívekben, az elmékben, a jelképekben.
Éppen ezért a huszonegyedik század fiataljainak is van még feladatuk, mi is ki
kell, hogy vegyük a részünket a diktatúra káros örökségének végleges lebontásából. Mi, fiatal kereszténydemokraták tisztelettel emlékezünk meg
azon honfitársaink áldozatvállalásáról,
akiket a tömeggyilkos, embertelen kommunista önkényuralom megfosztott életüktől, szabadságuktól, családjuktól,
egészségüktől, anyagi javaiktól. A személyes tragédiák elszenvedőinek áldozatvállalása, sokszor rendíthetetlen
elszántsága és bátor kiállása azonban
végső soron nem volt hiábavaló, hiszen
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy mára
a diktatúra megbukott, és a huszonegyedik században már ismét szabadságban
élhetünk.
Budapest, 2014. február 25.

FORRÁS: IKSZ.NET

Mi, fiatal kereszténydemokraták
tisztelettel emlékezünk meg azon
honfitársaink áldozatvállalásáról,
akiket a tömeggyilkos, embertelen
kommunista önkényuralom megfosztott életüktől, szabadságuktól,
családjuktól, egészségüktől, anyagi
javaiktól – kezdte a kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából
tartott sajtótájékoztatót Gaal Gergely az IKSZ elnökhelyettese. A
kereszténydemokrata politikus kiemelte, hogy a negyven évig tartó
diktatúra örökségének lebontása
csak akkor lesz teljes, ha az a lelki
és szellemi örökség is végleg eltűnik, ami a kommunista ideológia
utóhatásaként néhol még mindig érzékelhető. Hollik István az IKSZ elnöke szerint szomorú aktualitása az
aznapi emlékezésnek, hiszen akkor

mutatta be a köztelevízió a valós
történelmi eseményeket bemutató
Berni követ című filmet, amelynek
antihőse a diktatúra svájci nagykövete, Marjai József, aki az önkényuralmi rendszer működtetője volt
hosszú évtizedeken keresztül.
„Akkor is elfogadhatatlannak tartottuk és ma is annak tartjuk, hogy
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként 2006-ban – többek ellenkezése ellenére – állami kitüntetésben
részesítette Marjai Józsefet” – hangsúlyozta Hollik István.
A fiatal kereszténydemokraták
szerint az ilyen lépések összemossák a diktatúra áldozatait, a működtetőivel. Nem segítik a tisztánlátást
és a múlttal való szembenézést sem.
Az IKSZ vezetői ezért felszólítják
Gyurcsány Ferencet és Mesterházy
Attilát, hogy tisztázzák viszonyukat
az elnyomó diktatúrához.
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Egy társadalom magányossága
FORRÁS: MARKER

Egyik ismerősöm mesélte, hogy
amikor megvette élete első autóját,
szomorkás nosztalgiát érzett a buszokon és vonatokon való gyűrött
zötykölődések iránt. Úgy érezte,
mintha elvesztette volna a csoportját,
ahová ezidáig tartozott. Hiányoztak
neki az emberek, akikkel nap mint
nap szóba lehetett elegyedni, és egykét perc alatt meg lehetett váltani a
világot. Amikor megszakad, átalakul
egy-egy kapcsolatunk, legyen az bármily jelentéktelennek tűnő, mint a
fent említett, hirtelen magányosak leszünk, úgy érezzük. valamit elveszítettünk, valamiből kirekeszttettünk.
Vajon véletlen, hogy Bill Gates és a
hozzá hasonló hatalmas vagyonnal
rendelkező emberek, annak ellenére,
hogy megtehetnék, nem szakítják
meg a kapcsolataikat a világgal, közösségekkel, nem ülnek a babérjaikon, saját szűk köreikben, hanem
keresik az újabbnál újabb kapcsolódási pontokat, ügyeket, amelyekért
dolgozhatnak, áldozhatnak? Feltehetően a magány, az értelmetlen, terméketlen élet elleni védekezés rejlik
eme keresésben, ragaszkodásban.
A magányban érzi az ember teljesen, hogy a belül élt élet terméketlen, sorsa a világban, a közösségben
van – írja Hamvas Béla. Az elmúlt
évtizedekben sokszor és sokat beszéltünk a kommunizmus ősbűnéről,
a közösségek felszámolásáról, a diktatúra jól ismert „fogásáról”, a társadalom atomizálásáról, amelyet
később, a rendszerváltás éveiben a
fogyasztói társadalom még tovább
atomizált. De vajon mi a helyzet
napjainkban a magánnyal, hogyan
lehetne megrajzolni a magyar társadalom ezirányú térképét?
A közösség elhagyásának, a közösségről való leszakadásnak, a „magányra ítéltetésnek” többféle útja is
lehet. Először is vannak olyanok,
akikkel a társadalom önszántából
szakítja meg a kapcsolatát, vagy
azért, mert veszélyt lát benne/bennük, összeférhetetlennek, parazitának tartja, vagy pedig büntetni
kívánja valamiért. Ide tartoznak a
börtönbüntetésüket töltő magányosok, de a jelentős lélekszámú cigányság is, mint „veszélyes parazita”
közösség, továbbá idesorolhatók a
hajléktalanok, a szociális segélyen
tengődők, és végül, de nem utolsósorban, idetartozik az elit jelentős
része is, akire ezért vagy azért a társadalom jelentős része „parazitaként” tekint, hiúnak, szeszélyesnek,
megbízhatatlannak gondolja, olyannak, aki csak a maga javát nézi.

A magány másik útja az önkéntes
elszakadás, amikor saját elhatározásból, ezért vagy azért nem kívánunk a
közösségben élni.
A közösség elhagyására gyakorta
ösztönzi az embert 1. a szabályok áthágása, amikor nem akar alkalmazkodni, 2. amikor a közösséget
romlottnak találja az elhagyó, 3. amikor a valóságtól való elszakadás okán
vállalja valaki a magányosságot.
Visszafelé indulva, az első a „démonikus magány,” amely álmodozásban éli ki magát, így elégítve ki a
reálissal szembeni ellenséges indulatokat. Gondoljunk csak a szekták
megszállottságára, a szerelmes beteges lányregények hamisságára, értelmetlen, érzelgős vajúdásokra, vagy a
hazai, nemzetközi, szélsőséges csoportokra, összeesküvéselméletekre.
(Olykor-olykor a politikai oldalak

szerveződnek és erősödnek meg a kisebb, vagy akár nagyobb közösségek
is, amelyekben az egyének társas
kapcsolataikat újfent megélhetik,
talán még erősebben is, mint a nagy
közösségben. (Pártok, alvilág, értelmiség, gazdasági elit stb.) Az egymásrautaltság életre hívja a
betyárbecsületet, a szigorú szabályokat, az elköteleződést.
Mi történik, ha a nagy közösségről így-úgy leválnak egyének és csoportok? Megszűnik a szimbiózis –
írja Hamvas Béla. Abnormális helyzet támad az ítélkezésekben és folyamatos szembenállás.
„Didergő emberek lesik az indulási táblát: mikor áll már be végre a
szerelvényük, hogy az embertelen
mínuszokat kellemesebb hőfokra cserélhessék kupéjukban. Mások egy

„A magányban
érzi az ember
teljesen, hogy a belül
élt élet terméketlen,
sorsa a világban,
a közösségben van.”
esetében is kimutathatóak a démonikus jegyek.) A következő típus a „heroikus magány”, amikor is az
együttélés akadálya nem az ember,
hanem a társadalom maga. Ilyenek
voltak egykoron a próféták, az apostolok, Szókratész stb. Magyar vonatkozásban azonban többnyire csak
hamis hősökről beszélhetünk, akik
kedvtelve, megvetve ostoroznak kívülről, ám a legkisebb kockázatot
sem képesek vállalni, hogy az áldozatokról már ne is beszéljünk. Végül
de nem utolsósorban a harmadik csoport tagjai a szabályokat lerázók,
azok, akik például kijátsszák a törvényeket, nem fizetnek adót stb.
És végezetül meg kell említenünk
azokat a mentálisan szétesett embertársainkat, akiknek kapcsolódási képességei megromlottak. Gondoljunk
itt a súlyos szenvedélybetegekre,
depressziósokra stb.
Eme kirekesztések, önkéntes
leszakadások során természetesen

»bélásért« vagy egy húszasért lehelnek rád pállott borszagot. Nyugati pályaudvar: 1995, egy januári délután.
Kilométerrel arrébb egy elhagyatott, használaton kívüli vágányon
örök mozdulatlanságba merevedett
egy szerelvény. A mozdonyt lecsatolták, vígan rohan már valahol a pályán a gép, amely utolsó útjára
kísérte. Mégis az egyetlen szerelvény,
amelyen ez idő tájt mindig telt ház
van. Csak éjszaka dolgozik, de akkor
hideg és meleg vizet ad, utasait kenyérrel, konzervvel, forró teával kínálja, pléddel látja el, és fekhelyet
nyújt számukra. Nem is a MÁV üzemelteti, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
»masinisztája«,
Sebestén István. Az égbeszökő jegyárak mellett jó tudni egy ilyen karitatív vagonsorról.
Kórházi kocsik. Éjszakai menhely
hajléktalanoknak. Kerülik a nyilvánosságot. Szégyellik helyzetüket, a
vaku villanásától megijednek, a ripor-

termagnóba csak »nem nyilatkozom,
nem vagyunk mi érdekesek« szavakat
suttognak. Pedig dehogynem.
1993 Mikulása hozta el számukra
ezt a mentsvárat, azóta tölti itt éjszakáit száztíz ember. Mindig telt ház
van. Nem kell fizetniük a fekhelyért,
igaz, sokan közülük nem is tudnának.
Ezen kívül mindennap hideg élelmet
kapnak, gondoskodnak róluk. Tizenhét éves lánykák önkéntes munkával
szolgálják az elesetteket, akiknek
pedig vegyes a társadalma. Lelki- és
elmebetegek, bűnözők, törvény elől
menekülők húzzák meg fejüket egyegy éjszakára. (...)
Családi problémákkal küszködnek, nem szélhámosok. A magánéletük került mellékvágányra. »A
börtönből engedménnyel szabadultam, hogy miért ültem, nem fontos,
ne kérdezze, maszek virágárusnak
dolgozom, van pénzem, egy forgalmas téren árulok, s ahogy összeszedtem annyi pénzt, egy barátommal
albérletbe költözünk. Hogy miért vagyok itt? A sitt miatt anyámékkal öszszevesztem, nem mehettem haza.
Minden tiszteletem azoké, akik itt segítenek nekünk, időt, fáradtságot
nem kímélve. Pedig nem ritka itt a
verekedés, egy-egy részeg mindig
provokál valamit. Ilyenkor kijön a
rendőrség, és pillanatokon belül
rend lesz. Csak köszönettel tartozom
a Máltaiaknak.«”
Csúri Ákos: Ez a vonat sohasem
indul...
Amikor meglátogatunk egy-egy
beteget, a visszavárás aktusát gyakoroljuk. Akarjuk, hogy meggyógyuljon,
akarjuk, hogy visszatérjen a munkahelyére, a családba, a képernyőre, a
színpadra stb. A leszakadóknak, a kitaszíttottaknak van visszaútjuk a társadalomba (kivéve a héroszoknak,
nekik nem bocsát meg a közösség) és
nagyon sokan elzarándokolnak a „betegágyukhoz”. Van, aki egy riportermagnóval, egy váratlan látogatással,
és van aki egy tál étellel, gondoskodással jelzi, hogy „érdekes vagy” fontos vagy nekünk, hozzánk tartozol.
Ma Magyarországon nagyon
nagy a magány. Magányos emberek,
csoportok alkotják azt a társadalmat,
amit látunk magunk körül. Ez a helyzet jórészt a kommunizmus társadalmat szétziláló, a „hallgatás egyéni
létére” kényszerítő öröksége, ám
benne van a rendszerváltoztatás óta
eltelt idő minden felszínessége, figyelem- és empátiahiánya is. Negyed század elteltével eljött az ideje
annak, hogy az elszakadtakat visszavezessük a közösséghez, a kapcsolódási pontokat helyreállítsuk.
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Átadták az ország főterét
– Folytatás az 1. oldalról –
Az elvégzett munkáról való vitának mindig helye van, ám egyvalami
talán vitán felül áll: „az elmúlt négy
esztendőben tétlenséggel nem vesztegettük a választók által nekünk szabott időt” – fogalmazott Kövér
László, megjegyezve: az állam és az
ország újjáépítéséről, valamint a Kossuth tér megújításáról a megfellebbezhetetlen értékítéletet a magyar
polgárok többsége fogja hamarosan
kimondani.
Kövér László – felidézve a Parlamenten és a téren elvégzett munkát –
kitért arra, hogy az épület homlokzati
köveinek kétharmadát kicserélték.
Elmondható tehát, hogy a mai magyarok gyakorlatilag újjáépítették az
elődeik által épített Országházat,
amely száz esztendő után ismét újkori pompájában ragyog.

Szólt arról, hogy „nekünk, mai magyaroknak adatott meg az is”, hogy az
Országház körül, a Kossuth téren
megvalósíthassák azt a térszerkezetet,
amelyet még az Országház tervezője,
Steindl Imre álmodott, ám már nem
valósíthatott meg. A Kossuth téren a
jelenkor tiszteletben tartotta a magyar
múltat a magyar jövő érdekében –
mondta Kövér László. A hagyománytisztelet és önbecsülés jegyében a mai
magyarok, miként az országban, úgy
a Kossuth téren sem hagyják a magyar
múltat eltörölni: „a barbár kommunista szoborrombolások által megsemmisített történelmi szobrainkat
újraalkotják, és azok ismét díszei lesznek e térnek” – jelentette ki a házelnök.
Elmondta, hogy az idén újranyitja
kapuit az 1949-ben bezárt Országgyűlési Múzeum is, amely a magyar
parlamentarizmusnak, valamint az

Országháznak mint építészeti remekműnek a történetét egyaránt bemutatja. Közölte: a több mint háromezer
négyzetméteres látogatóközpont kialakításával világszínvonalú, hasznos
teret és kényelmes körülményeket teremtettek az évente több mint félmillió látogatónak, akik felkeresik a
Kossuth teret, illetve az Országházat.
A mélygarázs megépítésével lehetővé
válik a tér teljes tehermentesítése a
gépjárműforgalomtól – jelezte, hozzátéve: az idén – az Országház és a
Kossuth tér történetében először –
megvalósul a teljes díszvilágítás, ami
minden bizonnyal erősíteni fogja Budapest turisztikai vonzerejét is.
Kövér László közölte: összesen
több mint ötezer magyar ember dolgozott a Kossuth téren, több mint kétszáz
magyar gazdasági társaság vállalt szerepet a kivitelezésben, összesen több
mint száz szakma képviseltette magát

a munkálatokban. A házelnök köszönetet mondott a munkáért az abban
részt vevő minden magyar munkavállalónak és vállalkozónak, a pénzügyi
fedezetért minden magyar adófizetőnek, és köszönetét tolmácsolta a türelemért minden budapestinek.
A házelnök azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy a megújult Kossuth
tér köveit soha többé ne áztassa a magyarok vére, miként az 1956-ban történt; minden magyar ember – éljen
bárhol a nagyvilágban – otthon érezze
magát a Kossuth téren; a nagyvilágból érkező látogatók „legyenek itt
mindig megbecsült vendégek”.
„Az újjáépített Kossuth teret ma,
2014. március 15-én ezennel a magyar
polgároknak átadom” – zárta ünnepi
beszédét az Országgyűlés elnöke.
Az ünnepségen – mások mellett –
részt vett Áder János köztársasági
elnök és Orbán Viktor miniszterelnök.

Új korszak határán állunk
– Folytatás az 1. oldalról –
Úgy fogalmazott: ezen a kapun belépve Magyarország olyan országgá
válhat, amelynek van ereje megvalósítani céljait, amely a saját lábán áll,
rendezi adósságait, és amely csatlakozik a büszke és sikeres nemzetekhez.
Olyan országgá válhat – folytatta –,
amely képes megállítani a magyarság
fogyását, és nem hagyja, hogy folyton
kizsebeljék, mindenkinek munkát ad
és lehetőséget a boldogulásra, „olyan
országgá, ahol az élet, ha dolgos, kemény is, de méltó és igazságos, értelmes és boldoggá tesz.
A magyar nemzet rendkívüli teljesítmények lehetőségét hordozza magában, rendkívüli tettek összeadódó,
egymásra épülő láncolatát: 1848-49
sem volt más, mint a magyarokban
rejlő képességek és tartalékok káprázatos megmutatkozása, visszatekintve
„a halált megvető bátorság, a kitartás,
a leleményesség és a lovagiasság
nagyívű tábláját látjuk” – fogalmazott
a 166 évvel ezelőtti forradalomról.
Szavai szerint a magyarok 1848-ban
„beleszerelmesedtek” március 15-ébe,
és „azóta nem akarnak kiszerelmesedni belőle”. 1848-ban felállt egy
nemzet – folytatta –, amely ragaszkodott ahhoz, hogy maga szabjon rendet
saját magának: lerázták magukról a
gúzsba kötő törvényeket, újakat, „szabadságtörvényeket” alkottak, de megértették, hogy a szabadsághoz munka
is kell, a család megélhetése és a biztos fedél. Megjegyezte, bár a Nemzeti
dalban nem mutatna jól az a szó, hogy
rezsicsökkentés, de azt könnyű be-

látni, hogy éppen úgy, mint ma, akkor,
1848-ban is az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése volt az
első és legfontosabb feladat. Ezért eltörölték a földesúri adókat, dézsmát,
robotot.
A kormányfő – aki beszédében a
lengyel himnusz soraival külön köszöntötte a nemzeti ünnep alkalmából
Budapestre látogató lengyel szimpatizánsokat – kifejtette: minden évben
azt szokták mondani, hogy ez a március 15. más, mint a korábbiak. „Most
is elmondjuk, és milyen igazunk van”,
hiszen csak három hét, és itt van április 6., a sorsdöntő választás napja – ismételte meg. A magyar nemzet a saját
sorsát mindig saját kezében akarja
tudni – mondta Orbán Viktor, aki úgy
fogalmazott: ahogy a természetnek
törvénye, hogy tavasszal rügy fakadjon, úgy a magyar történelemnek is
törvénye, hogy a szabadságvágy időről időre felszínre törjön.
Bár az idő eljárt már a forradalmak
klasszikus formái felett – fűzte hozzá
–, a szabadság vágya mégsem oltható
ki a magyar nemzetből: Rákóczi, Kossuth és '56 népe ezzel akkor is tisztában van, ha éppen nem kell fegyvert
fognia. Kijelentette: fejet hajtunk a
bátrak előtt, a hősök dicsősége előtt,
mindegyikük előtt, bármilyen súlyos
vitában álltak is egymással. Idézte
Széchenyit, aki azt mondta, „amikor
majd felakasztanak bennünket, egyetlen kérésem lesz, hogy engem Kossuth Lajosnak háttal akasszanak fel”.
A kormányfő szerint a magyar hős
címét azoknak tartogatják, akik legyőzik a sorsot, akik képesek átírni azt.

Beszédében különösnek ítélte, hogy
hőseink nem is győztesek, „sőt első látásra inkább vesztesnek tűnnek”. Bár
legyűrték őket, mégis valamiképpen
végül ők írták át a sors könyvét – mutatott rá. Úgy fogalmazott: a sors
könyvében 1848-ban az volt megírva,
hogy a Habsburg Birodalom ellen
nincs mit tenni, 1990-ben, hogy a
szovjet csapatok sosem fognak kivonulni, 2010-ben pedig az volt megírva,
hogy sosem állunk fel Európa szégyenpadjáról, „sohasem dobhatjuk le
a vállunkról az adósságlevelekkel kitömött koldustarisznyákat”.
A magyarok azonban sohasem hitték el, hogy a végzet utoléri őket, inkább azt hitték el, hogy a végzet akkor
éri őket utol, ha nem tesznek semmit –
hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve:
„A saját történelmünk arra tanít minket,
hogy a sorsunk könyvét, ha kell, munkával, szorgalommal, ha kell, bátorság-

gal és vérrel, de mindig magunknak
kell írnunk. Megtanultuk, hogy ha a
szabadságot idegen hozza, el is viszi."
„Forradalmainkat idegenek szokták
leverni külföldről, de olyanok is akadnak mindig, akik belülről segítik őket:
labancok, muszkavezetők, pufajkások.
Mindig vannak (...), akik lovasrohamot és kardlapozást vezényelnek a
békés polgárokra. Ők a szabadság, a
szabadságunk ellenségei” – fejtette
ki, hangsúlyozva azonban, hogy a
forradalom és szabadság szellemét
sosem tudták „nyakon csípni”. Évről
éve egyre többek lelkében gyúlt ki a
'48-as tűz, és lett belőle hol '56-os
forradalom, hol rendszerváltás, hol
lázadás, hol pedig „kétharmados
földrengető választási győzelem” –
mondta, majd feltette a kérdést: „nem
lehetséges, hogy mi, a szabadság magyar hívei ugyanazt a forradalmat
vívjuk 1848 óta?”

AZÁNK

A nemzeti érdekek képviselete
alapvető kötelességünk
Harrach Péter szerint tudomásul kell vennünk, hogy ma Magyarországnak
nincs helye, nincs lehetősége az unión kívül, de a nemzeti érdekek képviselete alapvető kötelességünk. A KDNP alelnöke Nagymaroson, a nemzeti ünnepen tartott beszédében azt is hangsúlyozta, hogy ennek a képviseletnek
keménynek és határozottnak kell lennie.
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Történelmi tavasz az idei
Huszár hagyományőrzők élén, lóháton érkezett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15-én Kézdivásárhely főterére, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 166. évfordulóját ünneplő
felső-háromszékiek közé. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke elnöke
beszédében azt hangsúlyozta, a magyarság autonómiaigénye nem irányul
senki ellen és az Európai Unióban másutt megszokott, természetes valóság.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter ünnepi beszéde:
Az új Alkotmányunk preambulumában
olvasható ez a mondat: jogrendünk
alapja; szerződés a múlt, a jelen és a
jövő magyarjai között.
Büszkék vagyunk az országunk
megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
Az 1848-as forradalomra emlékezve, gondolunk a történelmünkre, ismerjük a jelenünket, és felelősséggel
tekintünk a jövő Magyarországa elé.

Sokszínű ez az ország, mindig is az
volt, gondoljunk az aradi 13-akra, hiszen voltak köztük, akik alig tudtak magyarul, mégis életüket adták az ország
szabadságért, vagy az első magyar kormányra, amelynek tagjai között az
egyik arisztokrata családból származott,
például herceg Esterházy Pál, míg a
másik egyszerű és szegény családból,
mint Szemere Bertalan, mégis közös felelősséget éreztek a nemzet, a haza, és a
szabadság iránt. De közismert a szabadságharc két nagy alakja, Széchenyi
és Kossuth politikai szembenállása is,

amit a nemzeti ügy érdekében félre tudtak tenni. A szabadság ma is ugyanolyan fontos az egyén, és a nemzet
számára. 1989 óta megélhetjük az egyéni
szabadságunkat, sőt néha már olyanynyira, hogy a normális, erkölcsi kereteket

figyelmen kívül hagyva, egymás emberi
méltóságába is belegázolunk.
A szabadság fontos a nemzet számára is, és ez 1848 –ban arra ösztönözte a forradalmárokat, hogy ne
latolgassanak, hanem akár az életüket
is feláldozva harcoljanak érte. Értjük
az elődök üzenetét.
Ma az Európai Unióban bizonyos
mértékig feladtuk szuverenitásunkat,
de ezen a szövetségen kívül, jelenleg
nem tudnánk létezni, ugyanakkor a
nemzeti érdekeinket a lehető legteljesebben megvédjük.
A gyermekeink a jövő garanciája,
ezért a jó nevelés, a szülők és pedagógusok együttes munkája a legfontosabb,
hogy ne csak múltja, de jövője is legyen
az országnak.
Harrach Péter körzete további öt településén, Acsán, Nagybörzsönyben,
Ipolydamásdon, Szobon és Vámosmikolán ünnepelt március 15-én.

A miniszterelnök-helyettes mellett
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is lóháton vonult körbe a
téren, ahol a magyar nemzeti ünnepen
hatalmas tömeg, sok ezer ember követi
figyelemmel a magyarországi és székelyföldi hagyományőrző lovas csapatok, valamint a környékbeli falvak
szekeres felvonulását.
Kézdivásárhely főterén, a forradalom
legendás ágyúöntő tüzértisztjének, a kétszáz éve született Gábor Áronnak a
szobra körül összesereglett, a szervezők
szerint több mint tízezresre becsült
tömeg előtt mondott beszédében Semjén
Zsolt az ünnep és az összetartozás jelentőségét hangsúlyozta.
„Egy létszámában kis nép számára
akkor van megmaradás, ha minden
egyes magyarban benne él az egész magyar történelem, az egész magyar kultúra: ebben segít minket a korabeli ruha,
az ünnep, a felvonulás, a zászló, ez teszi
megélhetővé, hogy őseink nagyszerű
dolgokat cselekedtek, és büszkeséggel
tölt el, hogy magyarok lehetünk” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes, kijelentve: a szabadságharc idején Gábor
Áron öntödéjében ágyúvá lett székely
harangok ma is szólnak a magyarság szívében. „Azt üzeni ez a harangzúgás,
hogy nem hagyjuk magunkat, mert ami
másnak jár, nekünk is jár. Barátaim, az
Európai Unióban az önrendelkezés, az
autonómia természetes, megszokott, bevett valóság. Ha másnak lehet, nekünk is
lehet, mert nem vagyunk alábbvalóak
egyetlen más nemzetnél sem” – hangsú-

lyozta Semjén Zsolt, rámutatva, a magyarság nem fogadhatja el, hogy másodosztálybeli nép, és alábbvaló a többi
nemzetnél.
„Amikor mi önrendelkezésről beszélünk, nem irányul senki ellen. Amit mi
kérünk, az nem valamilyen székely specialitás, valamilyen soha nem látott, soha
nem hallott túlzó követelés, hanem az,
ami másoknak is természetes napi valóság az EU-ban” – érvelt Semjén Zsolt.
A miniszterelnök-helyettes beszéde
végén történelmi tavasznak nevezte az
ideit, április hatodikát pedig az egyetemes magyarság ünnepének, mivel idén
az állampolgárság kiterjesztése lehetővé
tette, hogy minden magyar kifejezze
politikai akaratát. Rámutatott: a világ
magyarsága a közjog kötelékében egyesülve száz év óta először választhat olyan
Országgyűlést, amelyben minden magyar politikai akarata megtestesül.
„Szeretett honfitársaim, félszavakból
értjük egymást: önök mindenben számíthatnak ránk és mi is számítunk önökre!
Isten áldja Erdélyt, Isten áldja Székelyföldet, Isten áldja Kézdivásárhelyt!” –
zárta beszédét Semjén Zsolt Kézdivásárhelyen a magyar nemzeti ünnepen.

1848/49-es megemlékezés Zselízen
A gyermekgondozási díj (gyed) mellett is jár a bölcsődei ellátás a szülőknek – hívta fel a figyelmet Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkára sajtótájékoztatóján február 12-én. A gyed extra és a családi adókedvezmény együtt jelentősen bővítette a családtámogatási rendszert, a családi adókedvezmény januári kibővítése 260 ezer családot érint és a kormány idén több mint 55 milliárd
forinttal több pénzt hagy náluk – mondta az államtitkár.
FORRÁS: KDNP.HU

Ahogy minden magyar településen a Kárpát-medencében vagy szerte a nagyvilágban, úgy a felvidéki
Zselízen is megemlékeztek a 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hősiességéről.
Az ünnepi műsor a város kultúrházában zajlott, ám
oda díszmenetben érkezetek a megemlékezők a helyi
magyarság központjaként funkcionáló Magyar Háztól.
Első állomásként a forradalom emlékére faragott kopjafa megkoszorúzására került sor, majd a kultúrházban
a helyi Comenius Gimnázium és a Váci Piarista Gimnázium tartott ünnepi előadást. Az esemény díszvendége Gaal Gergely, a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselője volt, aki beszédében kifejezte
ama örömét, hogy napról napra jobban tapasztalható a

nemzetegyesítés elindított folyamata. „Annak ellenére,
hogy hosszú évekig megpróbáltak elidegeníteni minket
egymástól, magyar és magyar közé határt, falat, függönyt próbáltak húzni, hála
Istennek mára ezt sikerült lerombolnunk. Folyamatban
van a károk rendbehozás, de
mostanság leginkább a tudatlansággal és a közönnyel
kell megvívnunk harcunkat. De tapasztalhatóak azok
a jelek, amik bizalomra adhatnak okot. Sokáig nem volt
megszokott, de mára mi sem természetesebb annál,
hogy felvidékiek erdélyiekkel, székelyek délvidékiekkel vagy anyaországiakkal ápolnak intenzív kap-

csolatot. Pl. az, hogy én ma itt lehetek, azt egy barátom meghívásának köszönhetem. Ilyen és az ehhez
hasonló példák tudják előrevinni nemzetünket és
egyesíteni azt, amit 1920-ban erőszakkal szétszakítottak. Bár az elmúlt évtizedekben sajnos a merjünk
kicsik lenni szellemiség uralkodott, de mára világossá vált, hogy ez sehova sem vezetett. Ezért nagy
dolog, ami a napokban zajlik a Felvidéken, Szlovákiában, hogy Bárdos Gyula személyében van köztársaságielnök-jelöltje is a magyarságnak. Ez pedig
egyértelműen az a szellemiség, ami 2010 óta érezhető, a merjünk nagyok lenni.” – mondta el a kereszténydemokrata politikus.
Az emlékünnepség a kisváros másik 1848/49-es emlékművének megkoszorúzásával záródott – tájékoztatta
lapunkat Csonka Ákos a megemlékezés szervezője.
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AZÁNK

Csak együtt leszünk eredményesek és boldogok
PÁLFFY ISTVÁN

A legnagyobb teljesítmény is elenyész, ha az ember előtt csak a győzni
akarás és az önmegvalósítás vágya
lebeg. Ha nincs a cél mögött eszmei tartalom: a közösség java, a haza szolgálata, a nemzet sorsa. Mi, magyarok
különösen adunk az eszmék szerepére,
ezért tisztelgünk emelkedetten a nemzet legnagyobb tettei előtt. Ezért ünnepeljük hevülten a nemzet közös, nagy
cselekedeteit. Ezért emlékezünk sajgó
fájdalommal hőseinkre. Ma is azért sereglettünk itt össze, hogy az 1848-as
forradalomra emlékezzünk, hogy a szabadságharc hősei előtt fejet hajtsunk.
A nemzeti ünnepnek itt, Tel-Avivban
ezen az ünnepi szent kötelességen túl
van egy sajátos többlete. Hasonló
ahhoz, amit a 49-es vértanúk névsora
üzen, hogy ugyanis a magyar forradalomban és a nemzet szabadságküzdelmében együtt voltak jelen magyarok,
németek, rácok, horvátok, lengyelek. A
19. századi nagy nemzeti eszméért még
együtt harcoltak a népek és az országban élő nemzetiségek, keresztények és
zsidók, vagy más vallású emberek.
Talán már akkor szikrázott az önálló
nemzetté válás feszültsége mindenkiben, és már a reformkor idejében feltámadt a szabad és egyenjogú
vallásgyakorlás vágya, de a szabadsághoz és a jogegyenlőséghez csak a kez-

deti együttes fellépés vezethetett. Ezért
Kossuth és Széchenyi zászlaja alá sorakoztak föl a különböző népek és érdekcsoportok. Jól látták meg az egységben,
a közös frontban rejlő átütő erőt, miközben már minden nemzetiségnek
vagy vallási csoportnak ott lebegett a
szeme előtt a maga távlati célja: egyenértékű szabadságot és függetlenséget teremteni azzal, amely az egész nemzet
forradalmának vezérmotívuma volt. A
magyar zsidóság is az egyenjogúsítást
tűzte ki célul nemzet keretein belül.
A reformkor nagyjai, élükön Kossuth Lajossal támogatták a zsidó
emancipációt: 1840-ben kimondták,
hogy a zsidók szabadon, az ország
egész területén – a bányavárosokat leszámítva – bárhol letelepedhetnek,
gyárakat alapíthatnak, kereskedhetnek.
Kossuth tudta, hogy a zsidók ipari, kereskedelmi szerepe milyen szilárd támpillére lehet a független Magyarország
gazdaságának. Ugyanakkor a zsidóságon belül is megindult a magyarosodási mozgalom. A legkiválóbb rabbik
kétnyelvű imakönyveket adtak ki, és
magyar nyelven tartották zsinagógai
szónoklataikat. Löw Lipót rabbi például, aki később a magyar honvédség
tábori lelkésze lett, Morvaországból
került Nagykanizsára, ám három év
múlva már csak magyarul prédikált. És
az első magyar zsidó évkönyv is éppen
az 1848. évre látott napvilágot.

Van kiút, ha van kellő akarat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2006-ban teremtett hagyományt azzal, hogy a március 15-i forradalom és hősei előtt a megye más-más pontján tiszteleg. Ezúttal a gazdag történelmi hagyományokkal büszkélkedő Kisvárda
adott otthont a megyei ünnepségnek: a Várszínház és Művészetek Házában Seszták Oszkár többek között a magyarság mámoros életakaratát méltatta, és azt,
hogy ez a vármegye több mint hatezer honvéddel valamint élelmezési ellátmánynyal sietett a haza szolgálatára.
FORRÁS: SZON.HU

Az egész országot mozgósító közös
cél olyan nemzeti egységet teremtett,
melynek eredményeiből még 1990 után
is meríthetett az utókor – mondta Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés kereszténydemokrata elnöke ünnepi beszédében.
Külön kiemelte: Európa
forradalmai
közül egyetlenként csak a magyart fojtotta el
külső erő, ami
ara vezethető
vissza, hogy egyedül hazánkban rögzítették törvényben a forradalmi vívmányokat. Az áprilisi törvények nemzeti
egységet tükröztek, megteremtették az
alapokat a társadalmi és gazdasági reformokhoz. E nap szelleme őrizze meg
magyarságtudatunkat, hitünket és bizalmunkat a mindennapi építő munkánkban

– zárta köszöntőjét
a megyei közgyűlés elnöke.
A magyar nemzet sorsot választott, és nem is
akármilyet: olyat,
amely megrengette
az elnyomó hatalmat és megrengette
egész Európát. A magyarság elemi erővel adta tudtul: nem akar másodrangú
polgár lenni hazájában – idézte fel a történelmi tettet Seszták Miklós országgyűlési képviselő, a KDNP alelnöke. Ez
példa a mában is – tette hozzá –, hogy
mindig van kiút, ha van kellő akarat, elszántság a változtatáshoz, hiszünk a célokban, és közösen küzdünk érte.
A megemlékezés zárórészében a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és
Kollégium diákjai ünnepi műsor összeállításának tapsolhattak a színháztermet
megtöltő vendégek, akik ezt követően a
Petőfi szobornál helyezték el a tisztelet
virágait, koszorúit.

A források beszédesek: a március
15-i forradalomban és a szabadságharcban a zsidók számarányukat messze
meghaladó módon, nagy anyagi és véráldozattal vettek részt. Az 1849-es harcokban részt vett mintegy 180 ezres
honvédségből Kossuth „jászberényi
nyilatkozata” szerint húszezren voltak
zsidók, közülük hetvenhatan hadnagyi,
huszonkilencen főhadnagyi, harmincan
századosi és nyolcan őrnagyi rangra
emelkedtek. A zsidó katonaorvosok
száma ötvenhat volt, a már említett Löw
Lipót mellett Schwab Arszlán pesti főrabbi és a reformmozgalom egyik vezére, Eichorn Ignác is tábori rabbiként
szolgált. Előbbiek a szabadságharc leverése után börtönbe kerültek, míg
Eichorn Kossuthtal együtt menekült
az emigrációba, majd a kiegyezés
után államtitkár lett. És ott harcolt
Görgey Artúr mellett segédtisztje, Reményik Ede is, akiből New Yorkban
világhírű hegedűművész és zeneszerző vált. Jellemzően később ő állította fel Széchenyi István és Petőfi
Sándor szobrának alapját.
Az 1849-i szegedi országgyűlés
ezért joggal mondta ki a zsidók egyenjogúsítását, noha a határozat – a szabadságharc
leverése
miatt
–
törvényerőre már nem emelkedhetett.
Nem véletlen, hogy Haynau, a „bresciai
hóhér” azt jegyezte fel jelentésében,
hogy „a zsidók, érzelmeik és gonosz

cselekvésük által olyannyira előmozdították a magyar forradalmat, hogy az az
ő közreműködésük nélkül sohasem
nyerhetett volna ilyen jelentőséget.”
Ezért a magyar zsidóságot a fegyverletétel után hatalmas hadisarc megfizetésére kötelezték. Ferenc József császár a
kiegyezés után ezt az összeget visszaadta ugyan, de – tegyük hozzá - kamatok nélkül.
Éppen ez, a forradalom és szabadságharc által végül is létrejövő kiegyezés igazolja, hogy a magyarság sikere
azoknak a népeknek és népcsoportoknak a közös eredménye, akik és amelyek megtalálták a kiegyezés módját, a
modus vivendit egymás közt is. Vagy
még többet is annál, mert magyarok
akartak lenni Magyarországon, függetlenül attól, honnan jöttek az őseik, vagy,
hogy hogyan tisztelték az Istent.
A 19. századi kiegyezés és együttélés után volt egy szégyenteljes és tragikus 20. századunk. De ha a 21. századi
nemzeti együttműködésre onnan merítünk erőt, ahonnan még lehet, ahol még
közös volt a sorsunk, és ahol még tudtunk osztozni a sikerekben, ahol nem
szakadunk el egymástól. Márpedig ezt
akartuk. Együtt lettünk magyarok.
Együtt lettünk szabadok. Csak együtt
leszünk eredményesek és boldogok.
(Ünnepi beszéd,
elhangzott Tel-Avivban.)

2010-ben a magyarok
meghallották 1848 üzenetét
1848 fő üzenete, hogy soha nem szabad belenyugodni a rosszba, az elavultba, és nem szabad hagyni, hogy hazánk, nemzetünk életét, előmenetelét, fejlődését idegen érdekek képviselői – legyenek az ország
határain kívül vagy belül – a mi kárunkra akadályozzák – mondta
március 14-én a diósdi ünnepségen Aradszki András, kereszténydemokrata képviselő.
nem mások ellen, hanem saját érdekeink
FORRÁS: KDNP.HU
védelmében.
Kijelentette: 2010-ben a magyarok
Aradszki András Simicskó Istvánmeghallották ezt az üzenetet, átvették a nal, az EMMI kereszténydemokrata álstafétabotot, és úgy döntöttek, hogy lamtitkárával koszorúzott és hajtott
nem engednek a ’48-ból. Ezzel négy fejet 1848–49 hősei emléke előtt.
éve Magyarország népe
olyan útra lépett, amely
talpra állást, gyökeres változásokat, vállalható jövőképet, újra önállóságot és
nemzeti öntudatot adott.
Mert a magyar ember alapvetően mindig is szabad
volt. Így vagy úgy, de megteremtette magának a lehetőségeket az érvényesülésre,
aminek leginkább kiteljesedett formája a teljes, az élet
minden területére kiterjedő
szabadság. Ezt a szabadságot pedig minden ellentétes
erővel szemben meg kívánjuk védeni. Azonban soha
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Mesterházy, Bajnai és Gyurcsány ne ködösítsen!
A Fidesz-KDNP felháborítónak tartja, hogy a baloldal vezetői, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc továbbra is „titkolóznak, ködösítenek”, nem segítik a hatóságok munkáját Simon Gábor volt szocialista képviselő „feketepénze” ügyében – mondta Kocsis Máté, a Fidesz kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatón, amelyen Rubovszky György kijelentette, az egész baloldal falaz az ügyben.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megismételte: a kormánypártok magyarázatot követelnek az ügyben, és azt,
hogy a baloldali vezetők ne titkolózzanak. Kocsis Máté arra is reagált, hogy a
Magyar Nemzet információi szerint az
MSZP volt elnökhelyettese azt vallotta:
nem a sajátja volt az osztrák bankban tárolt több mint negyedmilliárd forint értékű valuta, hanem vagyonkezelésre
került hozzá. Kinek a vagyonát kezelte
Simon Gábor 2008 óta? Ki bízott meg
ezzel a feladattal egy vagyonkezelési
gyakorlattal nem rendelkező parlamenti
képviselőt? – tette fel a kérdést a Fidesz
kommunikációs igazgatója.

Azt is mondta, hogy már 36 napja
nem kaptak választ arra, mit tudnak a
baloldal vezetői arról, honnan van a
szerdán előzetes letartóztatásba helyezett Simon Gábor eltitkolt pénze. Nehéz
elhinni ugyanis, hogy Gyurcsány Ferencnek, Bajnai Gordonnak és Mesterházy Attilának nincs információja a
„feketepénzekről” – tette hozzá.

Kocsis Máté közölte: miután tudni
lehet, Simon Gábor eltitkolt pénze
2008-ban „keletkezett”, világossá vált,
hogy hazugság az az állítás, amely szerint a pénz nem Simon Gábor politikai
életéhez kötődik.
Rogán Antal Fidesz-frakcióvezetőhöz
hasonlóan ő is úgy nyilatkozott, egyre
erősebb a gyanú, hogy „példátlan bűncselekmény-sorozat” történt, hogy „nem
magányos elkövetővel állunk szemben”,
és hogy „a baloldal pénzéről” lehet szó.
A tájékoztatón Rubovszky György,
a parlament mentelmi bizottságának
kereszténydemokrata elnöke megerősítette: a testület március 24-i ülésére is
meghívták Mesterházy Attilát, az

MSZP elnökét, hogy válaszoljon a
Simon-ügyben feltett kérdésekre. A politikus kizártnak nevezte, hogy Mesterházy Attila elfogadhatta a hamis
vagyonnyilatkozatokat leadó Simon
Gábor „naiv válaszát” a pénzről. Az
egész baloldal falaz az ügyben – jelentette ki Rubovszky György.
Felidézte egyúttal Simon Gábor eredeti „védekezését”, vagyis hogy nincs
olyan rovat a vagyonnyilatkozati űrlapon,
ahová beírhatta volna az összeget. Vagyonkezelésről akkor még szó sem volt
– tette hozzá, megjegyezve, hogy ha
pedig valóban vagyonkezelést végzett,
akkor fel kellett volna tüntetnie ezt a tevékenységét, annak tartalma nélkül.

Egy jó tanár soha nem félt attól, Számos intézkedés született a nők és
a családok védelmében
hogy megmérjék
Egy jó tanár soha nem félt attól, hogy megmérjék, értékeljék teljesítményét,
hiszen tudja, hogy időről időre bizonyítania kell – mondta Hoffmann Rózsa,
köznevelésért felelős államtitkár a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános
Iskolában tartott sajtótájékoztatóján február 26-án. Hangsúlyozta: egy jó
orvos vagy egy cég alkalmazottja sem fél a megmérettetéstől, korunk egyik
legfőbb jellemzője, hogy a maga szakmájában mindenkinek folyamatosan
bizonyítania kell.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az államtitkár elmondása szeruint
Kazincbarcika környező településeiről 20 intézményvezetőtől kapott
tájékoztatást a köznevelési intézkedésekről, akik pozitív képet adtak az
elért eredményekről.
A mindennapos testnevelésről elismeréssel szóltak a kazincbarcikai
és edelényi tankerület iskoláinak
igazgatói. A pedagógusok arról is beszámoltak, hogy a tanév új tantárgyai, az erkölcstan, a hit- és
erkölcstan órák népszerűek a szülők
és a gyerekek körében egyaránt –
tette hozzá.
Mint mondta, a délutánig tartó iskola is sok pozitív eredményt hozott.
Példaként említette, volt olyan intézményvezető, aki arról számolt be,
hogy ennek köszönhetően javult a
gyerekek tanulmányi eredménye a
tavalyihoz képest.
Az államtitkár kitért a tanfelügyeleti és minősítési rendszerre. Úgy
fogalmazott, a kazincbarcikai megbeszélésen jó példáját látta annak,
hogy helyi pedagógus, intézményvezető is részt vesz az ehhez szükséges
képzésen. Ezáltal már ő maga is tájékoztatást tud adni a környék iskoláinak – magyarázta az államtitkár,
hozzátéve, hogy elindult az az „öngerjesztő folyamat”, amelyet a tanfelügyeleti és minősítési rendszernek
szántak, mert az, aki részt vesz ben-

nük autentikusan tudja továbbadni a
megszerzett ismereteket és tapasztalatokat.
Hoffmann Rózsa a béremelésekről szólva úgy fogalmazott: nem
lepte meg, hogy ezen a területen

problémaként jelenik meg, hogy a területen dolgozók esetében nem tudták egy ütemben bevezetni a
fizetésemelést. Mint mondta: feszültség van az adminisztratív, technikai személyzet változatlan maradt
bére és a pedagógusok megemelt fizetése között. Ezt azonban az elkövetkező években orvosolni fogják.
„Ahhoz, hogy ez a társadalom
megbecsülje a gyerekeket, akiknek a
fejlődése mindennél fontosabb, először is a pedagógusokat, a nevelőket,
a tanárokat kellett és kell olyan helyzetbe hozni, hogy meg tudjanak élni
a bérükből”. Ezt szolgálja az a többlépcsős béremelés, amely tavaly
szeptemberben indult el – mondta az
államtitkár

Az elmúlt négy évben számos olyan intézkedést hozott a kormány, amely
a nők és a családok védelmét szolgálja a munka- és gyermekvállalás területén – mondta Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár
március 7-én Budapesten. Az államtitkár az intézkedések közül kiemelte
a „nők 40” programot, a családi adókedvezmény bevezetését, a gyes három
évre történő emelését, a gyed extrát és a bölcsődei férőhelyek bővítését.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI, KORMANY.HU

A „nők 40” programról elmondta,
2011-es bevezetése óta 118 ezren éltek a
lehetőséggel, hogy negyven év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek. A családi adókedvezményt 1,15 millióan
vették igénybe, ötven százalékban nők –
mondta az államtitkár.
A gyermekvállalást segítő programok
közül Soltész Miklós a gyermekgondozási segély (gyes) újbóli három évre történő emelését hangsúlyozta, illetve azt,
hogy a gyermekgondozási díj (gyed) maximális összegét 40 százalékkal növelte
a kormány, 102 900 forintról 142 200 forintra. A gyed extra intézkedéscsomaggal
tovább bővültek a gyermekgondozásért
járó ellátások.
Soltész Miklós beszélt arról is, hogy
jelentősen nőtt a bölcsődei helyek száma,
erre a kormány 28 milliárd forintot fordított. Volt, ahol a meglévő bölcsődéket bővítették, és hatezer új férőhely is létesült.
A bölcsődei finanszírozás 20-30 százalék
között nőtt.
Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy
a korábbi szocialista kormányokkal
szemben a mostani kabinet a társadalom
alapját jelentő családokat erősíti.
Rónaszékiné Keresztes Monika fideszes országgyűlési képviselő, Erzsébetváros alpolgármestere a sajtótájékoztatón
a jogszabályi változásokat ismertetve elmondta, a büntetőjogi szankciók szigorítása is elsősorban a nők érdekeit védik, a
kiszolgáltatott helyzetben lévőket segíti.
Kiemelte, a március 15-én életbe lépő
polgári törvénykönyv tartalmazza majd a

jelenleg még külön törvényben szereplő
családjogi rendelkezéseket, így például
az élettársi tartás intézményének bevezetését, és kedvezően változnak az öröklési
szabályok is. Hangsúlyozta, hogy az új
büntető törvénykönyvben a kapcsolati
erőszak önálló büntetőjogi tényállásként
szerepel, és a korábbinál szigorúbban
bünteti a jelenlegi vagy volt hozzátartozóval szemben rendszeresen elkövetett
erőszakos, becsületsértő vagy anyagi
javak ellen irányuló cselekményeket.
A politikus megemlítette a humánpapilloma vírus (HPV) elleni védőoltást ingyenessé tételét, a dohányzási tilalmak
bevezetését és a különböző, a nők életét
védő szűrőprogramok elindítását.
Rónaszékiné Keresztes Mónika, erzsébetvárosi országgyűlési képviselő a
megtett intézkedések között említette a
„női szakmáknak" számító védőnők, pedagógusok és a szociális ágazatban dolgozók béremelését.
Szalai Piroska, a nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős
miniszteri biztos arról beszélt, hogy a
bővült a női foglalkoztatás az elmúlt
években. Ez a munkahelyvédelmi akcióterv keretében tett intézkedéseknek
volt köszönhető, mint például a rugalmas munkaidő vagy a munkaadói járulékkedvezmény bevezetése.
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Hatszázezren kérelmezték Felértékelődik az egyház szerepe
a magyar állampolgárságot
Elérte a hatszázezret az állampolgársági kérelmek száma – jelentette be
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a fővárosban. Semjén Zsolt a II. kerületi ezredik állampolgársági eskütételen rámutatott: néhány héten belül csaknem 550 ezren lesznek, akik letették az
állampolgársági esküt, és mintegy 200 ezer körül lesz azoknak a száma,
akik regisztrálnak a választásokra.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormányfő helyettese kifejtette: a 200 ezres számot nem az 550
ezer új állampolgárhoz kell viszonyítani, mivel van közöttük 110 ezer
gyerek, akinek még nincs választójoga, és 80 ezer olyan külhoni magyart honosítottak, akinek van
magyarországi lakcíme, tehát nem
kell regisztrálnia. Így abból a 350360 ezer emberből, aki regisztrálhatott, 200 ezer új magyar állampolgár
ezt meg is tette – rögzítette.
Kiemelte: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték. A
magyaroknak elsődleges kötelessége az egyetemes emberiséggel
szemben, hogy saját magyarságukat
megőrizzék és fel tudják mutatni az
egész világnak.
A magyarság ugyanakkor csak
akkor tud fennmaradni, ha minden
nemzetrésze fennmarad – fogalmazott Semjén Zsolt, aki leszögezte:
ezért fontos, hogy olyan állampolgársági törvényt fogadtak el, miszerint nincs A és B kategóriájú
állampolgár.
Egy magyar nemzet van és egy
magyar állampolgárság – jelentette ki.
Úgy fogalmazott, az egyetemes
magyarság Országgyűlése lesz a tavasszal megalakuló parlament.
Semjén Zsolt megköszönte az állampolgárságot tevők nemzet iránti
hűségét. Önök mindenben számíthatnak ránk és mi is számítunk
önökre – zárta szavait. Láng Zsolt

II. kerületi polgármester azt
mondta: nagyon büszke arra, hogy
részese lehetett annak a többségnek,
amely megalkotta az egyszerűsített
honosítást lehetővé tevő törvényt. A
II. kerületben hatszorosára nőtt az
állampolgárságot szerzők száma
ennek hatására – jelezte.
Kiemelte: megnyugtató, hogy azt
„a csúfságot”, ami 2004. december
5-én történt, sikerült jóvátenni.
A polgármester külön köszöntötte
az ünnepségen Horváth Lászlót, aki
elsőként tette le a Kárpát-medencében az állampolgársági esküt 2011
januárjában.
Az MTI-hez eljuttatott háttéranyag szerint a II. kerületben a legidősebb esküt tett polgár 79 éves
volt 2013-ban, amikor állampolgárságért folyamodott. A legfiatalabb
pedig egy 10 hónapos kislány, aki a
mostani átadáson vált papíron is
magyar állampolgárrá.
A II. kerületben tett esküt többek
között korábban Maxim Zavozin
jégtáncos, a korcsolyázó Hoffmann
Nóra párja és tavaly Zwack Péter
özvegye, az angol származású
Zwack Anne.
A most ezredikként állampolgárságot tett Szabó Zsolt Gyergyószentmiklóson született, de évek óta
a II. kerületben él. Az elmúlt négy
évben a legtöbben hozzá hasonlóan
Erdélyből érkeztek, de sok délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar
is a Mechwart ligeti épületben tette
le az állampolgári esküt.

Az egyház szerepe felértékelődik a világban, ezért a magyar kormány meggyőződése, hogy a magára találó Európában új szerepük lesz az egyházaknak –
mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára március 10-én, amikor átadták a
székesfehérvári Nagyboldogasszony ciszterci templom megújult sekrestyéjét. Hölvényi György hangsúlyozta, hogy egy olyan műemlék újult meg, amely egyedülálló az országban.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hozzátette: a táblaképek és a faragványok nemzeti kincsek. Kiemelte:
a táblaképeken lévő szentek példaképek, mert „a mindennapokban emberés közösségszolgálattal élték meg hi-

tüket”. „Ma, értékeiben elbizonytalanodott korunkban szükség van ilyen
példaképekre, ezért öröm, hogy kötelességet teljesítve hozzájárulhattunk a
sekrestye megújításához” – fogalmazott Hölvényi György, akinek a szavai
szerint az egyház „hiteles erő, amely
értékalapú közösségteremtő és -formáló erővel bír, és nem önmagára,
hanem a társadalomra fordítja többletenergiáját”.
Dékány Árpád Sixtus zirci apát közölte, hogy az államtitkárság 10
millió forinttal támogatta a rekonstrukciót, míg az áfát és a sekrestye
mennyezeti freskóinak felújítását az
apátság fizette. Emlékeztetett arra,
hogy a sekrestye bútorzatának felújítása álom volt éveken keresztül. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan „a
szovjet hadsereg ittlétének nyomai” is

eltűnhetnek a főhajóról, és gyönyörködni lehet majd a templom szépségében.
Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára
elmondta, hogy az elmúlt évszázadokban a sekrestyében hittanosok tízezrei
fordultak meg. Hozzátette: a felújítási munka
folytatódni fog a templom külső rekonstrukciójával.
Cser-Palkovics András a város fideszes polgármestere fontosnak
nevezte, hogy egy újabb
épített örökséget sikerült megújítani és továbbadni a következő
nemzedékeknek.
Az 1756-ban felszentelt Nagyboldogasszony ciszterci templom felújítása a templombelső renoválásával
kezdődött: korábban restaurálták a
szentélyt, a falfestményeket, a főoltárt
és a főkaput. A sekrestye rokokó bútorzatának felújítása után a homlokzat
felújítása is elkezdődött. Az előkészítő
munkát a város önkormányzata finanszírozta, a felújítás 40 millió forint
kormányzati támogatásból és önerőből
valósul meg. A homlokzat megújítása
a tervek szerint május végére fejeződik be, a beruházás több mint ötvenmillió forintba kerül.
A most átadott és felszentelt sekrestye a pálos szerzetesek hagyatéka:
1764 és 1767 között készült Hyngeller János pálos szerzetes munkája nyomán. A sötétbarna, tölgyfa bútorzat a
teret három oldalról övezi.

Közösségeinket megerősítve tudunk értékeket létrehozni
Közösségeinket megerősítve tudunk olyan értékeket létrehozni, amelyek a 21. században összekapcsolnak minket – mondta az Emberi erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára március 3-án a Scheiber Sándor-díjak átadásán. Hölvényi György felhívta a figyelmet arra: „ebben a munkában fontos szerepe van önazonosságunk tudatának, ismeretének, de szerepe van mások értékei, látásmódja befogadásának is.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A nyitottság ugyanis nem az önfeladás, hanem a kiteljesedés kulcsszava”, s nyitottá az válhat, aki saját értékeit, erényeit és hiányosságait ismeri, ezáltal pedig közösségek erősödhetnek meg.
Az államtitkár rámutatott: a kitüntetést azok vehetik át, akik „mindanynyiunk számára példát adnak, fontos értéket közvetítenek. Ők azok, akik
hozzá tudtak adni ahhoz, ami már eddig is a miénk volt: megnyílni és megnyitni a másik embert, közvetíteni a hozzánk érkező üzenetet”.
Az államtitkár Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter megbízásából
adta át az elismeréseket Lichtmann Tamásnak, az Országos RabbiképzőZsidó Egyetem (OR-ZSE) tanszékvezető egyetemi tanárának, Sándor Annának, a Spinoza Ház alapítójának és Tarjányi Bélának, a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnökének, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem (PPKE) újszövetségi tanszékvezetőjének.
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Milliókat nyomorított meg a kommunizmus
– Folytatás az 1. oldalról –
Kovács Béla története azért vált
szimbolikussá, mert világossá tette,
hogy a kommunisták semmilyen törvényt nem ismernek, és nem szabhat
nekik semmilyen törvény határt. A
demokratikus magyar politikai rendszernek még az illúziója is végleg
szertefoszlott – állapította meg
Bagdy Gábor.
A politikus az emlékezésre hívott fel,
és kiemelte: évekig nem lehetett beszélni az akkoriban történtekről, és

sokan még ma sem mernek, mert nem
múlt el a félelem a rendszerváltozással
sem. Amíg még lehet, helyre kell igazítani ezt a hibát, fel kell fedni a valóságot, meg kell őrizni ennek a korszaknak
az emlékét, és át kell adni ezeket a történeteket a következő nemzedékeknek
– mondta Budapest kereszténydemokrata főpolgármester-helyettese.
Az ünnepség kezdetén a megemlékezés koszorúját helyezte el az emléktáblán Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter és Láng Zsolt II. kerületi
polgármester.

Minden 20. századi szocialista
diktatúra maradandó kárt okozott
A Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja szerint minden 20. századi szocialista diktatúra maradandó kárt okozott az emberek életében, és hogy ez a jövőben ne
fordulhasson elő, arra az emberi méltóság és az emberi jogok feltétlen tisztelete jelent biztosítékot – mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője Tarnai Richárd
országgyűlési képviselővel tartott sajtótájékoztatón február 24-én.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kommunista diktatúra áldozataira emlékezve Harrach Péter felidézte,
hogy mintegy 100 millió ember esett
áldozatul a kommunizmus tombolásának, és 7 millió ember fordult meg a
Gulágon. Kitért arra, hogy a második

világháború idején a szovjet katonák
fosztogattak, majd szólt a málenkij robotról, a munkatáborokról, a Rákosiéráról és az 1956-os forradalom utáni
megtorlásokról.
Kiemelte: a 20. század mindkét
őrült eszméje embertelen volt, és az
emberiesség motívumait teljesen nél-

külözte. Hívő ember nem tesz ilyet mondta a kereszténydemokrata politikus az elkövetett bűnökre utalva, hozzátéve: ennek a magatartásnak
„istentelen eszmék voltak a gyökerei”,
valamint „a hatalom mámora”. A frakcióvezető szerint az üldözöttek mellett
a rendszer kiszolgálói is áldozatok
voltak, utóbbiak saját emberségüket
csúfolták meg.
Tarnai Richárd emlékeztetett arra,
hogy 2013 nyarán a KDNP kezdeményezésére fogadták el azt a határozati
javaslatot, amelyben felhívták valamennyi oktatási intézmény vezetőjét,
hogy a tanulmányi idő alatt legalább
egyszer vigyék el a diákokat a Terror
Háza Múzeumba.
Úgy fogalmazott: minden emberi
élet egyenlő és minden bűn ugyanúgy
fáj, akkor is, ha vörös egyenruhában
vörös csillag alatt, vagy ha barna ruhában, horogkereszt alatt követték el.

Azt tapasztalják ugyanakkor, hogy a
kettős mérce divatos ma Európában és
sokszor Magyarországon is.
Zátonyra futott az igazságszolgáltatás, és vannak, akiknek érdekük,
hogy fenntartsák a kettős mércét –
mondta Tarnai Richárd, aki jelezte azt
is, hogy a 2013-as határozati javaslatukat 12, a Gyurcsány-koalícióhoz tartozó képviselő nem támogatta.
Magyarországon február 25-e a
kommunizmus áldozatainak emléknapja, erről és az ezzel kapcsolatos
megemlékezésről 2000. június 13-án
döntött az Országgyűlés. A kommunizmus áldozatairól először 2001. február 25-én emlékeztek meg az
Országgyűlésben és az ország középiskoláiban. Azóta is minden évben
megrendezik az emlékünnepségeket,
emlékeztetőként és figyelmeztetőként
a korszak történéseire és a tanulságok
levonására.

Emlékezés Bátonyterenyén
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából, február utolsó napján
a bátonyterenyei KDNP és IKSZ közös megemlékezést szervezett, amelyen részt
vett Gaal Gergely országgyűlési képviselő, az IKSZ elnökhelyettese is. Az esemény azért volt különleges, mert nemcsak a település, de a megye életében is először került sor a kommunista diktatúra áldozatairól történő megemlékezésre.
RÁKOS SZABOLCS,
ELNÖK, BÁTONYTERENYEI IKSZ
VASS ISTVÁN, IKSZ NEMZETPOLITIKAI
MUNKACSOPORT

A résztvevőket a KDNP Nógrád megyei szervezetének elnöke, Bablena Ferenc és Bátonyterenye polgármestere,
Nagy-Majdon József köszöntötték.
„A kommunizmus a 20. század
leghosszabb ideig tartó sötét időszaka
volt. A mi felelősségünk, hogy a mai
fiatalok is megismerjék a kommuniz-

mus által és annak nevében elkövetett
borzalmakat. A megemlékezés azért is
fontos, hogy felhívjuk a figyelmet az
elkövetett bűnökre, hogy ezek a szörnyűségek soha többé ne történhessenek meg.” – hangsúlyozta beszédében
Gaal Gergely.
A megemlékezésnek része volt az
IKSZ helyi szervezetének műsora és a
megszálló szovjet hadsereg tetteit bemutató Elhallgatott Gyalázat című dokumentumfilm vetítése is.
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Aquinói Szent Tamás halálának 740. évfordulóján
PÁLFFY ISTVÁN

A közjó nem merül ki a jó életkörülmények biztosításban (megfizethető közszolgáltatások, gyermekek
nevelését biztosító adókedvezmények), hanem a szellemi és erkölcsi
értékek (nemzettudat, nemzeti szolidaritás) is részét képezik. Az állam
akkor törekszik a közjóra, ha nemes
célokat tűz ki a közösség elé, garantálja polgárai alapvető lét- és közbiztonságát, a jog érvényesüléslét.
Politikai szempontból az számít
jónak, ami a közösség számára hasznos. Ez az elv több ezer éves, még
Arisztotelésztől származik és kiállta
az idők próbáját. Minden eszmei, erkölcsi és politikai törekvés megpróbálta lejjebb helyezni a mércét, de
leverte a lécet a baloldal és a liberalizmus is, s még a konzervativizmus
sem tudott olyan általános közpolitikai elvrendszert megalkotni, amely a
közjó fogalmát oly tisztán definiálta
volna, mint a görög skolasztikus
gondolkodás mesterét a keresztény
világképre lefordító Aquinói Szent
Tamás, vagy később a politikai kereszténység, a keresztényszocialista

irányzatok, s napjainkban a kereszténydemokrácia.
A KDNP tehát nemcsak az a párt,
amely a legrégibb magyar
történelmi
párthagyománnyal
rendelkezik,
hanem az a politikai gyakorlat és cselekvés, amely
az emberi gondolkodás
első közösségi termékéből, a közjó első definitív
megfogalmazásából táplálkozik mind a mai napig.
Ezért könnyű a keresztény
elvű politika számára az a
– más alapon álló elvrendszer képviselőjének hatalmasnak tűnő – logikai
ugrás, hogy a rezsicsökkentés, vagy a családi
adókedvezmény,
vagy
éppen a nemzet közjogi
egyesítése az arisztotelészi filozófiából Szent
Tamás által átültetett teológiai közjó tartalmából
ered.
A közjó ugyanis nem merül ki a jó
életkörülmények biztosításban (megfizethető közszolgáltatások, gyer-

mekek nevelését biztosító adókedvezmények), hanem a szellemi és erkölcsi értékek (nemzettudat, nemzeti

szolidaritás) is részét képezik. Az
állam akkor törekszik a közjóra, ha
nemes célokat tűz ki a közösség elé,

garantálja polgárai alapvető lét- és
közbiztonságát, a jog érvényesüléslét. S akkor ér el az állam a közösség
számára eredményt, ha a közjót a társadalompolitika egyik legfontosabb
erkölcsi alapelvének tekinti, akárcsak az egyházak tették, teszik. A
közjó jelentőségével minden szociális enciklika foglalkozik, s innen
már valóban csak egyetlen kis gondolati lépés kimondani, hogy a kereszténydemokrácia az egyedüli elvi
politikai irányzat, amely vegytisztán
a közjót célozza, hiszen deklaráltan
a keresztény egyházak társadalmi
tanításának közpolitikai képviseletére vállalkozik.
Aquinói Szent Tamás halálának
740. évfordulóján felemelő érzés
mindezt végiggondolni. 2014. március 7-én jólesik azt kimondani,
hogy a Fidesz–KDNP nemzeti-keresztény kormánya hitte, hogy a
görög kultúrára, a római jogrendre és
a kereszténységre épült Európában a
közjó a politikai gyakorlat elsőszámú
rendező elve. S volt elég erős eszerint cselekedni.
Budapest, március 7.

Kalocsa díszpolgárává választották Semjén Zsoltot
Kalocsa díszpolgárává választották Semjén Zsoltot. Az elismerést ünnepi közgyűlés keretében március 14-én adták át az érseki városban a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökének. Semjén Zsolt az elmúlt nyolc esztendőben országgyűlési képviselőként Kalocsa érdekében végzett felelősségteljes, hathatós munkájával olyan
kimagasló eredményeket ért el, melyek hosszú távon meghatározzák városunk mindennapi életét, jövőjét – mondta méltatásában Török Ferenc polgármester.
PÁLFFY ISTVÁN

Hangsúlyozta, hogy Kalocsa új
díszpolgára az 51-es út rekonstrukciója, a kalocsai Szent Kereszt Kórház megmentése, a gyermekosztály
újranyitása, az egyházi ingatlanok
felújítása és a Kalocsa Szíve program életre hívásában óriási segítséget nyújtott. Török Ferenc kiemelte
a miniszterelnök kereszténydemokrata helyettesének felelősségteljes
munkáját az ország felemelkedése
érdekében, és elmondta, hogy Semjén Zsolt kivívta a kalocsaiak elismerését, szeretetét. „Mindig teljes
vállszélességgel kiállt a térségéért,
igazi lokálpatrióta érzülettel képviselte érdekeinket” – fogalmazott a
polgármester.
Török Ferenc hozzátette, hogy a
város új díszpolgára nemcsak a választókörzetéért vállalt felelősséget,
hanem minden határon túli magyarért is, sokat tett azért, hogy most a
„közjog által is egyesülhet a magyar nemzet”.
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Semjén Zsolt köszönetet mondott
az elismerésért és visszaemlékezett
arra, hogy amikor 2006-ban váratla-

nul képviselőjelöltként elindult, szeretettel fogadták a választókerület
minden településén. Felidézte a kór-

ház megmentését, ahol sikerült megtartani a szülészetet. Örömtelinek
nevezte, hogy a felújítások után az
érseki székhely ismét régi fényében
ragyoghat.
A patriotizmus a lokálpatriotizmusok összessége, amely benne él
minden kalocsaiban – mondta Semjén Zsolt. Hozzátette, az elmúlt
nyolc év alatt a szívében kalocsaivá
vált, és ajtaja mindig nyitva van a
kalocsaiak előtt.
Semjén Zsoltot 2006-ban választották meg a Kalocsa központú választókerültet egyéni országgyűlési
képviselőjévé. A választási kampány indulásakor a Fidesz az eredetileg
indított
Bagó
Zoltánt
visszaléptette, akiről később kiderült, hogy alaptalanul vádaskodott
vele szemben az akkor Dávid Ibolya
által vezetett MDF. Semjén Zsoltot
2010-ben újraválasztották, a választókerület határainak a módosítása
után a 2014-es országgyűlési választáson Font Sándor indul itt a Fidesz-KDNP jelöltjekén.
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