Hazank_B4:Layout 1

2014.06.17.

16:57

Page 1

AZÁNK

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2014. JÚNIUS
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Ez a kormány az egész magyar nemzetet képviseli Pünkösdszombat
Csíksomlyón

A magyar kormánynak egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie
azon az úton, amelyen négy éve
elindult – hangsúlyozta Orbán
Viktor miniszterelnök az Országgyűlésben június 6-án a kormánytagok eskütétele előtti
beszédében.

A boldog élet titka abban rejlik, milyen
a viszonyunk Isten igéjéhez – mondta
Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes,
plébános a csíksomlyói pünkösdi
búcsú ünnepi szentmiséjének főszónoka június 7-én. A pünkösdszombati
szentmise prédikációjában a MarosKüküllő kerületi főesperes kifejtette,
hogy a boldog élet titka az ige figyelmes hallgatásában, majd az életben
történő aprópénzre váltásában ölt
testet. A zarándokok között jelen
volt Áder János magyar köztársasági elnök is, aki magánlátogatásra
érkezett Erdélybe.

A miniszterelnök az Országgyűlésben elmondott beszédében arról
tájékoztatott, az alkotmányos rendnek megfelelően megválasztását
követően felkérte a leendő kormány tagjait; őket az illetékes bizottságok tagjai meghallgatták, és
támogatásukról biztosították.
– Folytatás a 7. oldalon –

A KDNP kivette
a részét a kétharmados
választási sikerhez
vezető munkából
Pártunk, a Fidesz-KDNP szövetségben újra kétharmados támogatást
kapott a választók bizalmából április
6-án. Ezzel az Országgyűlésben és a
kormányzati munkában továbbra is
kereszténydemokrata alapvetésre
épülhet nemzetünk jövője. A győzelem mögött jelentős munka áll, a
kampányban sok kereszténydemokrata szervezet és aktivista is csatasorba állt. Országos kitekintésben a
kép azonban ennél jóval árnyaltabb.
A kétharmados felhatalmazást nem
adták ingyen a választópolgárok. Mindehhez elengedhetetlen volt az Orbán
Viktor vezette kormány – kereszténydemokratákkal szövetségben folytatott
– sikeres politikája, hazánk felemelkedése érdekében tett erőfeszítése, nemzetünk határok feletti egyesítésében
végzett küldetése. A sikeres választási
kampányból pártunk helyi szervezetei
is kivették a részüket. A megyéktől bekért adatokból és más források alapján
a párt vezetése kiértékelte a szervezetek és tagságunk kampánymunkáját.
Országszerte közel 200 ezer támogatói
aláírást gyűjtöttek a kereszténydemokraták a pártszövetség és a kormány
munkájának megerősítésére, emellett
mintegy 140 ezer – választóknak szóló
– levelet kézbesítettek személyesen.
– Folytatás a 4. oldalon –

A Fidesz–KDNP-pártszövetség
elsöprő győzelmet aratott
az EP-választáson
A Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP 2, a Demokratikus Koalíció 2, az EgyüttPM 1, az LMP 1 mandátumot szerzett az európai parlamenti választáson május
25-én. A Jobbik és az MSZP gyengült az országgyűlési választáshoz képest. A konzervatív pártokat tömörítő Európai Néppárté lesz a legerősebb frakció az Európai Parlamentben. Az EPP előrejelzések alapján 211 mandátummal megelőzték az
európai szocialistákat, akik 193 mandátumot szereztek.
FORRÁS: MTI, MNO

A Fidesz-KDNP valamennyi megyében és a főváros összes kerületében
az első helyen végzett a magyarországi
európai
parlamenti választáson.
Megyei bontásban
Csongrád megye
kivételével minden megyében a
Jobbik áll a második helyen, ott az
MSZP kapta a
második legtöbb
szavazatot. A fővárosban azonban
a második helyen
a DK végzett, az
Együtt-PM szerezte meg a harmadik helyet, az MSZP
a negyediket, a Jobbik pedig az ötödik
helyre csúszva előzte meg az LMP-t.
Az MSZP a legtöbb megyében a
harmadik helyet szerezte meg, Csong-

rádban megelőzve a Jobbikot második
lett, Fejér és Pest megyében azonban a
DK mögé, a negyedik helyre csúszott.
Az Együtt-PM minden megyében
az ötödik lett, az LMP pedig minden-

hol a hatodik helyet szerezte meg. A
fővárosi kerületekben a FideszKDNP mögött a második helyen legtöbbször az Együtt-PM áll, a 23
kerületből 11-ben.
– Folytatás a 3. oldalon –

FORRÁS: MAGYAR KURÍR

Az ünnepi szentmise bevezetőjében Orbán Szabolcs ferences testvér
köszöntötte a nagyszámú zarándoksereget. Az Erdélyi Ferences Rendtartomány vezetője elmondta az idei búcsú
mottójáról: „Boldog a méh, amely
Téged hordott” – elsőként a boldogságos Szűzanya jut eszünkbe. Valamint azok az édesanyák is, akik a
világra hoztak bennünket. Illetve
mindazok a nők, akik életet hordoznak, ápolnak, akár biológiailag, akár
szellemileg, lelkileg. „Tudjuk azt is,
mi magunk is nem csak örömet, nem
csak életet, nem csak jó cselekedeteket hordozunk, hanem bizony nagyon
sok sebet, bánatot, szomorúságot, haragot, dühöt, amelyet ma ide, Csíksomlyóra is elhoztunk, ide a hegyre is
felcipeltünk magunkkal. Azt kívánom
mindannyiunk számára, hogy a
Szűzanya közbenjárására a jó Isten
áldja meg, gyógyítsa, élettel ajándékozza meg mindazt, amit ma egyénileg, vagy közösségileg, ide a két
Somlyó közötti nyeregbe elhoztunk.
Kívánom, hogy mindannyian az
örömnek, a békességnek, az áldásnak
a hordozói legyünk” – szólt az egyházi méltóság üzenete.
– Folytatás a 11. oldalon –
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Tovább kell építeni Szent István és Szent László örökségét
Mindenkinek az a küldetése, hogy folytassa Szent István, illetve Szent László életművét, valamint tovább építse örökségüket – jelentette ki Semjén Zsolt május
23-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kállósemjénben. A miniszterelnök-helyettes az 1092-es szabolcsi zsinat évfordulója alkalmából a helyi római katolikus templomban megtartott megyenapi ünnepségen arról beszélt, hogy Szent László mindent megtett a magyar nemzet fennmaradása érdekében.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A nép által mélyen tisztelt és halála
után szentté emelt lovagkirály munkássága és példamutató élete nélkül

Szent István műve nem maradhatott
volna fenn az utókor számára –
mondta a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, hozzátéve: Szent László

élete a jámborságra és az életszentségre tanít, valamint arra, hogy „a
saját helyünkön a ránk bízottak érdekeit professzionálisan kell képviselni”.
A miniszterelnök-helyettes szavai
szerint akkor
fog épülni az
ország, ha
„kis Szent
Istvánként”
mindenki
megteszi a
maga helyén
azt, ami az ő
kötelessége
és dolga, legyen buszsofőr, számtantanár,
orvos, polgármester
vagy miniszter. Kiemelte, hogy Szent László kiváló hadvezéri erényei mellett fontos
világi és egyházi törvényeket hozott
meg, a trónra lépésekor anarchiában

lévő országot királysága alatt felvirágoztatta.
A csodatevő I. László királyt a nép
és az egyház is szentté emelte, utóbbi
példaként állította az uralkodók és később a közösséget képviselők elé –
mondta Semjén Zsolt. A kormányfőhelyettes Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyenapjára utalva beszédében
hangsúlyozta, a Szent István által létrehozott, Szent László és Könyves Kálmán
által megerősített vármegyék és egyházmegyék ezer év elteltével is léteznek.
„Biztos vagyok benne, hogy ez az
ország és ez a vármegye még akkor is
állni fog, amikor már rég nem lesz Európai Unió, vagy legalábbis nem
ebben a formában” – jelentette ki
Semjén Zsolt. Hozzátette, semmi nem
indokolja a magyar nemzet ezeréves
örökségének, a megyerendszernek a
feladását, annak ellenére, hogy Európában voltak kísérletek úgynevezett
eurorégiók létrehozására.
Nem lehet úgy kormányozni egy országot – folytatta –, hogy nem veszik fi-

gyelembe a történelmi evidenciákat,
ezért volt helyes döntés ennek a kísérletnek a megakadályozása és a megyék
megvédése. Semjén Zsolt jelezte, a korábbi adósságuktól a kormány segítségével
megszabadított
megyék
megtalálták az igazi feladatukat, a fejlesztési pénzek szétosztását.
Az ünnepségen részt vett Kocsis
Fülöp görög és Bosák Nándor római
katolikus megyés püspök, Belicza
László, Kállósemjén Fidesz-KDNP-s
polgármestere, valamint térségi országgyűlési képviselők és megyei elöljárók.
Seszták Oszkár, a megyei önkormányzat elnöke beszédében utalt rá,
hogy a közgyűlés 2005-ben hozott rendeletével május 20-át megyenappá nyilvánította, így emlékezve a magyar
egyházi és politikai törvényhozás nevezetes eseményére, az 1092. május 20-án
Szabolcs településen megtartott zsinatra.
Seszták Oszkár beszéde után átadták a megyei kitüntetéseket, az ünnepség kora este koszorúzással zárult
Kállósemjénben.

Európát a kereszténydemokraták képesek megújítani
Európát megújítani, átalakítani a kereszténydemokraták képesek, a szocialisták nem – jelentette ki Orbán Viktor a balmazújvárosi televíziónak adott interjújában május 23-án. A miniszterelnök a körmendi tévének nyilatkozva pedig arról beszélt, nemcsak büszke a rezsicsökkentésre, de folytatni is szeretné
azt, és szerinte európai szinten is szükség lenne egy radikális rezsicsökkentésre.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Balmazújvárosi Városi Televízióban adásba került műsorban a miniszterelnök kifejtette: Európa nem
maradhat úgy, ahogy most van. Orbán
Viktor szerint az utóbbi években csökkent Európa versenyképessége, s
hátrányba került olyan nagy erőközpontokkal szemben, mint az Egyesült
Államok vagy Ázsia. Ezért – mint kifejtette – ahogy Magyarországnak, úgy
az Európai Uniónak is meg kell újulnia, ezért sem mindegy, kiket küldünk
ki Brüsszelbe. Olyanokat, akik mindent megtesznek a megújításért, vagy
olyanokat, akik védik a jelenlegi
helyzetet.
Az interjúban a kormányfő kitért az
európai munkanélküliségre, ami több
országban jelentős probléma. Az unió
tudja, hogy változtatni kell – jegyezte
meg. Ezzel összefüggésben kijelentette: ő nem kéri, hogy az EU segítsen
megoldani a magyarországi foglalkoztatási kérdéseket, „én beérném annyival, hagyják, hogy megoldjuk a
problémáinkat”.
„A probléma az, hogy amikor kitaláljuk a bankadót, a multiadót, a méltányos közteherviselést, amikor
átalakítjuk a nyugdíjrendszert, amikor
közmunkát vezetünk be, akkor Brüszszel inkább értetlenkedik és ellenáll” –

mondta a miniszterelnök. Hozzátette:
ha hagynák, hogy a pénzforrásokat a
saját érdekeink szerint használjuk fel,
olyan szabályok szerint, ahogy az
megfelel a magyaroknak, és egy jóindulatú semlegességet mutatnának,
„akkor az a korábbi állapotokhoz képest jelentős javulás lenne”.
Orbán Viktor szerint az újabb kétharmados felhatalmazással a magyar
kormány elég erős ahhoz, hogy „legalább a semleges jóindulat pozícióját
kialkudja Brüsszelben”.
A balmazújvárosi televíziónak adott
interjúja végén a miniszterelnök kifejtette: szeretne eljutni a négyéves ciklus végén oda, hogy minden ember, aki
dolgozni akar Magyarországon, az találjon munkát. Meggyőződését fejezte

ki: az élet tartozik minden embernek annyival, hogy megadja
számára a lehetőséget,
és teljesítménye alapján képes legyen fenntartani magát és a
családját.
A miniszterelnök a
Körmendi Városi Televíziónak adott, ugyanazon a napon sugárzott
interjúban azt hangsúlyozta: nemcsak büszke a rezsicsökkentésre,
de folytatni is szeretné azt, mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói energiaárakból „tovább kívánnak faragni”.
Szerinte európai szinten is szükség
lenne egy radikális rezsicsökkentésre.
A Fidesz ezt a politikát képviseli az
Európai Unióban is, de „ha az Európai
Unió erre nem hajlandó, akkor mi meg
fogjuk védeni a sajátunkat” – tette
hozzá.
Orbán Viktor közölte: nem egyszerűen rossznak, hanem felháborítónak
tartja a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának azt a döntését,
amely elmarasztalta Magyarországot a
tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés miatt.
„Embertelen az, aki megöli a másik
embert, nekünk a becsületes, és áldo-

zatul esett emberek mellé kell állnunk,
az ő érdeküket kell néznünk, és a bűnözők jogai – noha kétségtelenül ilyenek is vannak – soha nem kerülhetnek
az áldozatok jogai elé” – hangsúlyozta.
A kormányfő Körmenden a helyi
fejlesztési igényekről tanácskozott
Bebes Istvánnal, a Rába-parti város fideszes polgármesterével és a térség
frissen megválasztott országgyűlési
képviselőjével, V. Németh Zsolttal (Fidesz). Az egyeztetésről az interjúban
azt mondta, a helyi politikusok meggyőzték arról, hogy a határ felé legalább olyan fontos egy négysávos
autóút kiépítése, mint a főváros irányába.
„Úgy látom, a következő egy-két
évben meg kell kezdenünk azt a munkát, amely lehetővé teszi, hogy a Körmendet elkerülő út keleti irányból
meglegyen, utána pedig a magyarosztrák országhatárig négysávos autóúton lehessen eljutni, miközben
egyébként természetesen a Budapest
felé irányuló szakasz megépítése is
zajlik” – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor az interjú végén szólt
arról is, a kormányzat támogatja a
Batthyány-kastély
történelméhez
méltó felújítását, a többéves munkát
igénylő rekonstrukció azonban egy átfogó, nagy koncepciót, sok pénzt és
sok munkát igényel majd.
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A Fidesz–KDNP-pártszövetség elsöprő győzelmet aratott az EP-választáson
– Folytatásaz 1. oldalról –
A harmadik helyet a DK tudhatja
magáénak a legtöbb kerületben, 12ben, míg 9 kerületben a második
helyet szerezte meg.

Az MSZP két kerületben lett második és 5 kerületben harmadik, míg
8-8 kerületben végzett a negyedik, illetve 5. helyen. A Jobbik egyetlen kerületben, a XXIII. kerületben lett

Győztünk, nagyon győztünk!
Győztünk, nagyon győztünk, sőt mi győztünk a legjobban! – értékelte Orbán
Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Fidesz-KDNP pártszövetség európai
parlamenti választási (EP-) győzelmét május 25-én a kormánypártok eredményváró rendezvényén, a budai Millenáris Parkban. Mint mondta, a most
megválasztott EP-képviselőink jelentik a magyarok előretolt helyőrségét, ők
lesznek azok, akik külföldön is a hazát védik.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kormányfő azután tartott beszédet –
a mandátumot szerzett kormánypárti EPképviselőjelöltek gyűrűjében –, hogy kiderült: a Fidesz-KDNP a szavazatok
51,49 százalékával megnyerte a vasárnapi
EP-választást, az előzetes adatok szerint
12 mandátumot szerzett az EP-ben.
A szimpatizánsok előtt szólva a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra,
hogy az Európai Néppárt tagjai közül a
Fidesz-KDNP érte el a legjobb eredményt, vagyis arányaiban ez a pártszövetség járult hozzá a legjobban a néppárt
győzelméhez.
Három a magyar igazság, megvan a
második – fogalmazott Orbán Viktor,
utalva az áprilisi országgyűlési és a mostani EP-választási győzelmükre.Büszkék
lehetünk arra is –folytatta –, hogy a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) és
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is bejutott az EP-be, így
minden eddiginél erőteljesebben lesz képviselhető Brüsszelben a magyar nemzet.
A miniszterelnök azt is kiemelte,
hogy hat közép-európai országból Magyarországon volt a legmagasabb a részvételi arány.
EP-képviselőinknek – mint a magyarok előretolt helyőrségének – az lesz a
dolga, hogy kivívják a tiszteletet a magyaroknak, kiálljanak az érdekeikért, és
hogy Brüsszelben is hallassák a magyarok hangját, mondják el: a magyarok

egységesek, és az egység erejével újra elutasították a szélsőségeket, legyen azok
akár jobb-, akár baloldaliak – fejtette ki
Orbán Viktor.
Az is a dolguk lesz – mondta –, hogy
figyelmeztessék az uniós intézményeket:
nem szabad olyan útra tévedni, amely ellentétes a mi közös kultúránkkal és az
európai keresztény civilizáció közös értékeivel.
Az EP-képviselők teendői közé sorolta továbbá a rezsicsökkentés, a magyar föld, a méltányos közteherviselés,
és általában véve Magyarország, a magyarok érdekeinek megvédését.
Köszöntöm a harcba indulókat! Gratulálok minden megválasztott képviselőnek, tekintet nélkül arra, melyik párt
színeiben indult! – mondta a kormányfő,
aki egyúttal azt kérte a megválasztott politikusoktól, Brüsszelben is becsülettel
szolgálják a hazájukat.
„Európa a mi otthonunk, de Magyarország a mi hazánk. Soha ne feledjék:
Magyarország az első. (...) Mi, magyarok csak együtt, egységben lehetünk sikeresek. Ha ezt megszívleljük, újra
naggyá tehetjük Magyarországot”– zárta
szavait Orbán Viktor.

Mi köze hozzá?

Sigmar Gabriel alkancellár, az SPD
elnöke kifejtette, hogy a német szociáldemokraták nem szeretnék, ha az Európai Néppárt befogadná a Fideszt a sorai
közé. Szerintük nem lehet megengedni,
és ezt most szó szerint idézem – azt hiszem, hogy Martin Schulz is alátámasztotta ezt az álláspontot –, hogy „olyan
pártok döntsenek Európa jövőjéről,

mint az Orbán Viktor-féle Fidesz”. Először is: mi köze hozzá? Másodszor:
nem egy német pártnak a vezetője fogja
megmondani, hogy a magyar nép által
megválasztott képviselők hova üljenek
vagy hova ne üljenek az Európai Parlamentben. Harmadszor pedig: nyilván
arról van szó, hogy 12 képviselő már
meghatározó súly az Európai Parlamentben. Egyébként csak zárójelben
mondom: utoljára Veesenmayer engedett meg magának ilyeneket, hogy Berlinből akarják megmondani, hogy
Magyarországon mi történjen.
(HírTv, Magyarország élőben,
2014. 05. 26.)

második, 3 kerületben végzett a harmadik helyen, öt kerületben a negyedik, és ugyancsak öt kerületben az
ötödik lett, míg kilenc kerületben
ennél rosszabbul végzett. Az LMP a

második helyet egyetlen kerületben sem
szerezte meg, de az I. kerületben a harmadik helyen végzett. Negyedik, illetve
ötödik helyet ért el négy kerületben, és
14 kerületben lett hatodik.

Erős összmagyar nemzeti érdekképviselet lesz
Erős összmagyar nemzeti érdekképviselet lesz az Európai Parlamentben az
elkövetkező években – nyilatkozta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes május 25-én. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
hangsúlyozta: az a nemzetpolitika, amit képviselt, meghozta az eredményét.
Döntő fontosságú, hogy Kárpátalja és a Vajdaság képviselője is jelen lesz, s ezáltal ezeknek a nemzetrészeknek is lesz szószólójuk Brüsszelben – fűzte hozzá.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt kijelentette, az egyes
nemzetrészeknek kell megfogalmazniuk
a saját autonómiakoncepciójukat, és ezt
Magyarország teljes erejével támogatni
fogja. Az unióban az autonómia bevett
gyakorlat, és nem egy különleges dolog.
Semjén Zsolt kitért arra, hogy a magyarországi részvételi arányt a helyén kell
kezelni; meg kell nézni a környező országokat, azokkal összevetve ugyanis
nem alacsony ez a részvétel.
Véleménye szerint a részvételi arány
többek között azzal magyarázható, hogy
a brüsszeli bürokráciából elege van Európának. Nem lehet, hogy csak a saját
szervezeti ügyeikkel foglalkoznak, hogy
a brüsszeli bürokrácia rátelepszik a nemzeti szuverenitásra és életidegen őrültségeket erőltetnek, eközben a valós
problémákkal nem foglalkoznak – hangoztatta. Szerinte ugyanakkor Magyarországot nem lehet hibáztatni, hiszen „úgy
tűnik a csillagok állása szerint”, hogy a
Fidesz-KDNP, a józan nemzeti közép

hívei nagy számban mentek el szavazni.
A pártszövetség Európa legsikeresebb
konstrukciója, amit valaha kitaláltak – értékelte Semjén Zsolt. Hozzátette: idén
már a sokadik választásnál vannak az abszolút többség felett, és úgy tűnik, ilyen
eredménynek, mint amit elértek, közelében sincs senki az egész kontinensen. Ez
még inkább felértékeli Magyarországot –
jelentette ki a pártelnök.
Kitért arra is: ez a választás sem hozott döntést arról, hogy az összezsugorodott baloldalon a három csoport
közül melyik tudja a koncot magával
ragadni. Ez a skorpiómarakodás fennmarad – mondta Semjén Zsolt, aki fontosnak nevezte, hogy Hölvényi György
jelenlegi egyházügyi államtitkár képviselő lesz az EP-ben Surján László
helyén. Azok az értékek, amelyek a
KDNP számára kulcsfontosságúak
akár a keresztény civilizáció, akár a
nemzeti elkötelezettség szempontjából, domináns módon megjelenhetnek
majd – rögzítette Semjén Zsolt.

A kormány gratulál
az erdélyi magyarságnak
A magyar kormány nevében gratulált az erdélyi magyarságnak az európai
parlamenti választáson elért eredményhez a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség listájáról bejutó Winkler Gyulának és Sógor Csabának Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár május 25-én. A régiúj erdélyi magyar EP-képviselőkre rendkívüli feladat vár: sikerre kell vinniük
Európában a Kárpát-medencei magyarság ügyét – hangsúlyozták közleményükben.
Kiemelték: különösen fontos ez az eredmény annak tükrében, hogy az
utóbbi hónapokban a felfokozott romániai belpolitikai helyzetben egyre sűrűbben került elő a magyar kártya, az erdélyi magyar közösség nemzeti törekvései rendre akadályokba ütköztek.
A régi-új erdélyi magyar EP-képviselőkre rendkívüli feladat vár: sikerre
kell vinniük Európában a Kárpát-medencei magyarság ügyét – írták.
Szintén közös állásfoglalásban üdvözölték a kormány nevében a szlovákiai
európai parlamenti választások végeredményét. Az alacsony részvételi arány
ellenére a felvidéki magyar érdekképviselet jelentős sikere, hogy a Magyar
Közösség Pártja bejutott az Európai Parlamentbe – közölték, kiemelve: a választáson megmutatkozott, hogy Szlovákiában az MKP az a politikai erő, amelyik bírja a felvidéki magyarság többségének bizalmát.
A párt által elért jó eredmény megerősíti a magyar kormányt abban a meggyőződésében, hogy a magyarság jövője szempontjából hosszú távon a hiteles, magyar etnikai alapokon álló politizálásra lehet és kell építeni. A
következetes nemzetpolitika meghozta sikerét – olvasható a közleményben.
kdnp.hu
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A KDNP kivette a részét a kétharmados választási sikerhez vezető munkából
– Folytatásaz 1. oldalról –
Összességében megállapítható,
hogy a KDNP országos szinten a képviseleti arányokat figyelembe véve
megfelelően végezte e munkát és vált
részesévé a választási sikernek. Részletesebben elemezve az adatokat,
azonban már jóval árnyaltabb a kép.
Az országos szintű jó átlag a megyék
között és azokon belül is nagy szórást
mutat. A kiválóan teljesítő Nógrád és
Győr-Moson-Sopron megyétől, az
alacsony teljesítményt nyújtó Hevesig
terjed a kereszténydemokraták részvételének mérhetősége. Budapesten is
az országoshoz hasonló az eredmény,
a lesújtó adatok azt mutatják, néhány
kerületi szervezet alig nyújtott érdemi
teljesítményt.
KDNP Megyei Szervezeteinek teljesítményei:
Baranya
Bács-Kiskun

66%
44%

Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Va
Veszprém
Zala

82%
36%
78%
50%
41%
83%
83%
21%
61%
100%
100%
66%
41%
82%
73%
87%
50%
60%

A KDNP legjobban teljesítő helyi
szervezetei:
Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonlelle, Békés, Békéscsaba, Budakeszi, Csorna, Csurgó, Debrecen, Eger,
Gödöllő, Gyomaendrőd, Győr, Haj-

Tiltakozzunk az ítélet ellen!

Szudánban egy második gyermekével áldott állapotban lévő
édesanyát – terhessége kilencedik
hónapjában – száz korbácsütésre,
valamint egyidejűleg halálra ítéltek,
hitehagyásért és keresztény férfival
kötött házasságáért. Mindez annak
ellenére történt, hogy Mariam Yahia
Ibrahim egész életében keresztény
volt, a szudáni radikálisan keresztényellenes törvények értelmében
azonban őt mégis iszlám vallásúnak
tekintik.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral befolyásunkat a média
útján is latba kívánjuk vetni, hogy
ezt az ítéletet ne hajtsák végre! Ezúton is felhívjuk a magyar- és a
nemzetközi közvélemény figyelmét
arra, hogy az emberi jogok, a személyi- és a vallásszabadság a keresztényeket is megilletik!
Ezzel egyidejűleg felhívtuk a
magyar külügyet arra, hogy fejezze
ki azonnali tiltakozását az ügyben.
A fiatal hölgynek, Mariam aszszonynak a hite és a bátorsága példamutató, hiszen még egy halálos
ítélettel és előtte álló száz korbácsütéssel sem tudták eltántorítani
keresztény hitétől, annak ellenére
sem, hogy az ítélet végrehajtásával
két kisgyermeket is itt kell hagynia.
Ne engedjük, hogy egy ilyen ítéletet végrehajtsanak!
Budapest, május 26.
Vejkey Imre
a KDNP országgyűlési
képviselője

dúhadház, Kapuvár, Kecskemét,
Keszthely, Kisvárda, Makó, Mátészalka, Mór, Mosonmagyaróvár,
Nagyatád, Pécel, Pécs, Salgótarján,
Sopron, Szeged, Szigethalom, Szigetvár, Tatabánya, Tárkány, Újkígyós,
Vác, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót.
Budapesten a II., III., V., IX., XI.,
XII, XIV., XVI., XVII. és XVIII. kerületek.
Azok a szervezetek, amelyek az
országgyűlési választás kampánya
során alacsony teljesítményt nyújtottak, kevés jogot formálhatnak a reménybeli sikeres önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó pozíciók
eléréséhez. Pártunk országos lefedettségű, ezért fontos, hogy minden megyében és jelentősebb településen
megfelelő képviselete legyen, hiszen
csak így tudjuk a kereszténydemokrata értékeket a helyi közösségeken
keresztül hazánk javára fordítani.
Az alacsony aktivitást mutató szervezetek rontják a KDNP hitelét, or-

szágos teljesítményét. Az adatok felhívják a párt vezetőségének figyelmét
arra a feladatra, hogy azonnali teendők vannak a szervezetépítés területén. Sürget bennünket az idő, ezért
haladéktalan lépésekre van szükség,
hogy országszerte minden helyi
KDNP szervezet egységesen jól teljesítsen a ránk váró önkormányzati választást megelőző kampányban.
A megyei elnökökre és a helyi
szervezetek vezetőire nagy felelősséget ró, hogy a településeken megkerülhetetlen erővé tegye a kereszténydemokratákat. Pártszövetségünkön belül csak így bocsátkozhatunk
érdemi tárgyalásokba egy-egy önkormányzati pozíció megszerzéséről. Aki nem képes az eddigieknél
jobb teljesítményre, a KDNP egészének megítélését rontja, jól teljesítő párttársait is nehéz helyzetbe
hozza. Mindezek alapján, mind a
helyi szervezeteknek, mind a párt
vezetésének le kell vonnia a szükséges konzekvenciákat.

Segítség a szerbiai
árvízkárosultaknak

Május 23-án pakolták tele azt a kamiont Somogyváron, amelyik május
24-én hajnali 3 órakor indult a szerb
határhoz, hogy az ottani Vöröskereszt
útbaigazításának megfelelően megérkezzen oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Móring József Attila, a
KDNP országgyűlési képviselője kezdeményezte az akciót, aki a Somogyvári Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
tagjaival személyesen is részt vesz az
adomány kiszállításban és a helyszínen adódó feladatok ellátásában. A somogyvári iskolagyűlés hatására

„mindenki hozzon 1 konzervet” akciót
hirdettek, az önkormányzat a helyi palackozóból vásárolt ásványvizet
küldte, egy öreglaki szállítási vállalkozó önköltségi áron fuvarozott. Somogyvár mellett Öreglak, Buzsák és
Lengyeltóti lakói vettek részt a gyűjtésben. Az így összegyűlt kb. 1 millió
forint értékű adomány értékét növeli
az összefogás, és az, hogy az amúgy
nehéz anyagi körülmények között élő
Somogy megyei települések önzetlen
segítőkészségét jelzi.
kdnp.hu

Nem számít közel két millió ember véleménye
Az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezés 1 721 626 hitelesített aláírást gyűjtött össze az EU-ban, de úgy látszik, Brüsszelben nem veszik komolyan az embereket. Ne csodálkozzunk, hogy az unióba vetett bizalom egyre fogy, amikor közel két millió ember véleményét egy bürokratikus lépéssel lesöpörték. A megjelent információk szerint az Európai Bizottságnak „nem áll szándékában jogalkotási javaslattal előállni” az embriók elpusztításával járó
kutatások ügyében, mert megfelelőnek tartja az uniós szabályozást.
A bejelentés azért is meglepő, mivel a kampány megkezdése előtt a Bizottság jóváhagyta a kérdéseket és hozzájárult az aláírások összegyűjtéséhez.
Nevetséges az Európai Bizottság indoklása. Mélységesen csalódott vagyok a döntés miatt, úgy érzem, hogy ez a polgárok arculcsapása és becsapása –
mondta Surján László kereszténydemokrata EP-képviselő.
Budapest, 2014. május 28.
Kereszténydemokrata Néppárt
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Testvérek vagyunk –
kerekasztal-beszélgetés
a Párbeszéd házában
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 2014-ben, a Holokauszt-emlékévben programsorozatot rendez azzal a céllal, hogy segítse a párbeszédet a zsidóság és a kereszténység között, és segítse a kiengesztelődést a társadalomban.
Ennek keretében rendezték május 21-én a Párbeszéd házában a Testvérek vagyunk című kerekasztal-beszélgetést.

A kerekasztal-beszélgetésen részt
vett Lackner Pál tábori püspök a
Magyarországi Evangélikus Egyház
részéről, Megyeri J. András az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség képviseletében, Radnóti
Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének rabbija, a
neológ irányzat képviselője és Székely János püspök a Magyar Katolikus Egyház részéről.

szentvárosról, Jeruzsálemről. Lackner Pál kifejtette, hogy nem szabad
relativizálni a rosszat, a tragédiákat
éppúgy nem lehet összemérni egymással, ahogy a kiváló művészeket
sem. Magyarország európai viszonylatban jól áll a múlt feldolgozásában. Megyeri J. András a
beszélgetőtársaival egyetértve kiemelte, hogy sokkal több minden
van, ami összeköt minket, mint ami
szétválaszt, és elmondta, hogy rengeteg jó élménye van a keresztény-

A beszélgetést Hollik István, az
IKSZ elnöke nyitotta meg. Beszédében elmondta, hogy a fiatalok generációja nagy lehetőség előtt áll a
keresztény-zsidó párbeszédben, hiszen bennük talán kevésbé vannak
mélyen gyökerező sérelmek, olyan
korba születtek, amikor a különböző
kultúrák egymás mellett élése már
természetes jelenség. A szekularizáció miatt pedig a zsidóságnak és a
kereszténységnek közös hivatása a
hagyományos értékek ápolása.
A jó hangulatú és baráti beszélgetésben szó esett a keresztény-zsidó
párbeszéd létező gyakorlatairól, a
közös imádkozás lehetőségeiről, a
helyes múltértelmezésről, a felelős
emlékezetpolitikáról és a közös

zsidó együttműködésről. Radnóti
Zoltán nagyon szívhez szólóan mesélte el visszatérő álmait arról,
ahogy a lágerekben a vallásos zsidók a halál kapujában is rendületlenül imádkoztak a Templom
felépüléséért és Jeruzsálemért, példát adva hűségükről. Székely János
szentföldi élményei közül elmesélte
azt, hogy reform zsinagógában a
rabbi Jézus, tékozló fiú történetén
keresztül beszélt az Örökkévaló irgalmasságáról.
A rendezvény fontosságát mutatta az is, hogy a beszélgetés idejére majdnem megtelt a Párbeszéd
háza Pázmány Péter nagyterme. Az
eseményt Lonkay Tamás és Lukácsi
Katalin szervezték.

FORRÁS: IKSZ.NET

Vízállás és politika
D-Y-Ó

A tavalyi, minden eddiginél
magasabb dunai vízállás napjaiban az egyik kaszinótag a Civil
Kaszinó műsorában felvetette,
hogy el kellene mennie Orbán
Viktornak is, mint a többi pártvezérnek, homokzsákot tölteni.
Talán az a gondolat nyugtalanította a derék szimpatizánst,
hogy a miniszterelnök népszerűségének ártani fog, hogy száraz lábbal áll a parton,
miközben riválisai nekivetkőzve lapátolnak. Hiszen a médiumok megrótták az Együtt
Pártot, hogy egy délutánon
előre kitűzött időpontban konferenciázni merészelt ahelyett,
hogy lapátolt volna a gátakon.
Íme a bizonyosság, hogy a
közvélemény elvárja a vezető
politikusoktól, ha kell, saját
testükkel is tartóztassák fel az
elemi csapást és védelmezzék
az emberi életeket és a közvagyont.
Most újra áradnak a folyók
és ideje feltennünk a kérdést,
vajon olyan naivak vagyunk-e,
hogy efféle látszat-gesztusok
befolyásolják döntéseinket?
Elvégre Orbán megítélése
szemernyit sem romlott az elmúlt árvíz idején, sőt, azóta sem.
A történelem már régen feltette a kérdést: vajon célszerűe, hogy a hadvezér a seregek
élén, elsőként vesse magát a
csatába? Régen beigazolódott,
hogy nem. A magyar történelem
bővelkedik a példákban. Két fiatal királyunk veszett oda a csatatéren: I. Ulászló és II. Lajos.
Mindkettőjük eleste súlyos következményekkel járt. Az ifjú
Bonaparte tábornok még belekeveredett az Arcolei hídnál a
csatába, Napóleon császár csak
parancsnokolt.
A közvélemény elvárásainak
téves megítélése gyakran értelmetlen vállalkozásokba kergeti
a politikusokat, különösen ellenzékben, amikor nincs valódi
cselekvésre lehetőségük. Szegény Bajnai a zsák mellé lapátolta a homokot, miközben
Orbán miniszterelnök jól szervezett és fegyelmezett alakulatoknak adott értelmes és
teljesíthető utasításokat.
A múlt évi, minden eddiginél
nagyobb és sikeresen leküzdött
dunai árvíz hatalmas erőfeszítést követelt. Az érintett területek lakossága és a hivatásos

árvízvédelem tagjai együttesen
mégis elegendőnek bizonyultak
a veszély elhárítására. Ugyan
mi szükség van ilyen körülmények között arra a másfél tucatnyi közéleti személyiségre,
akiknek nem főfoglalkozása a
homoklapátolás? Normális körülmények között talán még miniszterelnökre sem.
Nálunk azonban nem mindig
normálisak a körülmények.
Éppen ezért tavaly szükség volt
rá, tekintettel a megelőző időszak zavaros kormányzására,
hogy lássa az ország, hogyan
kell felvenni a harcot rendkívüli
helyzetben. Mert nem akkor
kell fűhöz-fához kapkodni, amikor megvan a baj. Ilyesmiből
láttunk eleget, és a sok rossz
példa erősítette a közóhajt,
hogy legyen végre rend. Nem
parancsuralom, hanem értelmes
rend, amelyben mindenki tudhatja, hogy hol a helye, amikor
arra szükség van.
Végül, mi az összefüggés
vízállás és a politika között?
Avagy: ha nem ajánlatos pártvezéreknek homokot lapátolni
vészterhes időben, hasznos-e,
ha a miniszterelnök ugyanakkor
személyesen irányítja hétszámra az árvízi védekezést?
Általában elég az ilyesmire egy
jól felkészült, teljhatalmú kormánybiztos, és esetünkben
éppen annak bemutatására került sor, hogy milyen módon
működik egy teljhatalmú kormánybiztos.
Mert a demokráciának megvan az a rossz tulajdonsága,
hogy hajlamos minden célravezető tevékenységet szétzilálni,
szavazásképtelenné tenni, vitákba fojtani, ha pedig jön a baj,
fűhöz-fához futkosni. A tavalyi
árvízkor bemutatót láthattunk
abból, hogy rendkívüli helyzetben miként kell helyt állni.
Árvíz mindig van, volt tavaly,
lesz idén is, sőt, már van is.
Csak úgy, mint gazdasági csőd,
pénzügyi válság, nemzetközi feszültség, országos választás,
járvány, földrengés, tömegszerencsétlenség. A velük járó fejetlenségre mindig akad példa.
Nagy szerencse, ha a jó szervezésre és előrelátásra is láthatunk
olykor bemutatót, és legközelebb már senki nem várja el sem
a miniszterelnöktől, sem a politikában és zsáktöltésben kétbalkezes politikusoktól, hogy ne a
saját dolgukkal foglalkozzanak.

5
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Társadalmi konszenzust is sikerült teremteni
Napirenden van a választási eljárás korszerűsítése a külhoni magyarság voksolásával összefüggésben. Erről Semjén Zsolt beszélt tárca nélküli miniszterjelölti meghallgatásán az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt június 3-án. A kormánypárti politikus szerint az elmúlt időszak legnagyobb sikere, hogy az állampolgárság, a kapcsolódó szavazati jog és az autonómia területén a politikai mellett társadalmi konszenzust is sikerült teremteni.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyarság akkor tud megmaradni, ha
lelki és anyagi keretei egyszerre biztosítottak. Azt ugyanakkor nem Budapestről kívánják megmondani, milyen
autonómia-koncepció kívánatos a külhoni magyar területeken – jelentette ki
Semjén Zsolt, aki az előző ciklushoz
hasonlóan a nemzetpolitikai területért
lesz felelős. Kiemelte: a nemzetpolitika célja és értelme, hogy a nemzet
fennmaradjon és az emberek életminősége javuljon. A legjelentősebb sikere az elmúlt ciklusnak, hogy a
három legnagyobb kérdésben, mint az
állampolgárság, a vele járó szavazati
jog és az autonómia, nemcsak a parlamenti pártok között, hanem a társadalomban is konszenzus van. Ez öt éve
még elképzelhetetlen lett volna – mutatott rá a KDNP elnöke.
Ebből értelmezése szerint az következik, hogy csak olyan dolgokat
szabad rögzíteni külhoni vonatkozásban, ami a magyar társadalom számára is elfogadható. Az egész nemzet
egysége a cél, és minden magyar
egyaránt fontos függetlenül felekezettől, politikai felfogásától – szögezte le
a miniszterjelölt közel két és fél órás
meghallgatásán. Megjegyezte: ez

azonban azokra nem vonatkozik, akik
vállalhatatlan szélsőséget képviselnek.
A honosításról úgy fogalmazott:
„az maga a történelem”. Kitért az eljárás radikális átalakítására, ami szavai szerint lehetővé tette, hogy 550
ezer új magyar állampolgár esküt tegyen a választásokra. Jelen pillanatban
már meghaladták a 630 ezer kérelmet,
580 ezren pedig már esküt tettek.
Megismételte, hogy a ciklus végére
meglesz az egymillió új magyar állampolgár. Most a munka nehezebb
része következik, „ki kell menni utánuk minden kistelepülésre”.
A tapasztalatok alapján ugyanakkor magát a választási eljárást radikálisan egyszerűsíteni kell – mondta,
jelezve: a vonatkozó javaslatok már
megszülettek.
Szólt arról is, hogy a kormány
ismét rendszeressé tette a Magyar Állandó Értekezlet üléseit, amelyre a
magyar politikai pártok is meghívást
kaptak.
Konszenzussal elfogadták a nemzetstratégia keretdokumentumát, és a
külhoni magyar szervezetek javasolhatnak nemzeti jelentőségű programot, intézményeket. Újítás a Magyar
Diaszpóra Tanács létrehozása, amelyen tavaly már több mint hetven szer-

vezet vett részt. Felidézte a tematikus,
oktatást támogató programok elindítását, amelyek anyagi alapját a Bethlen
Gábor alap teremti meg. A legfontosabb helyekre korábban soha nem látott anyagi támogatást biztosítottak, és
példaként említette az erdélyi Sapientia és a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc
Főiskola segítését.
Rendkívül sikeres a Határtalanul!
tanulmányi kirándulási program is:
idén több mint 17 ezer diák utazhat, a
keretet háromszorosára bővítették.
Kitért a Kisebbségi Jogvédő Intézet létrehozására és a nemzeti regiszter elindítására, utóbbi a személyes
kapcsolattartást teszi lehetővé, s több
mint 100 ezer tagja van. Mint mondta,

a Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjnak
akkora sikere volt, hogy a kiutazók
számát és a keretet is megduplázták,
ez utóbbit egymilliárd forintra növelve. Az oktatás-nevelési támogatásokról azt mondta: évente 5,5
milliárdot osztanak szét erre a célra.
Fontosnak nevezte, hogy óvodások
után is jár. Azon kell elgondolkodni,
hogy esetleg a nehezebb helyzetű
nemzetrészeket preferálják-e – jelezte,
s felvidéki, kárpátaljai iskolákat hozott
példaként. Végül kijelentette: amit teljesítettek, messze meghaladja azt,
amit négy éve ígért, és készen áll a
nemzet szolgálatára.
Semjén Zsolt a szóváltásoktól sem
mentes ülésen a kérdésekre válaszolva
kiemelte: ha hidegháború lett volna,
nem kaptak volna 95,5 százalékot a
külhoniaktól. Rögzítette: a külhoni
magyarság akkor tud megmaradni, ha
lelki és anyagi keretei egyszerre biztosítottak, de azt nem innen akarják
megmondani, hogy milyen autonómia-koncepció kívánatos az egyes
külhoni területeken. Kérdésre rögzítette: a védhatalmi státusz Tőkés
László álláspontja, nem a magyar kormányé.
A jelöltet hat igen és két nem szavazattal támogatta a bizottság.

Atomerőmű nélkül nincs energiaellátás
Az egyik legfontosabb feladat a hazai energiaellátás biztonságának erősítése, amire nincs lehetőség atomerőmű nélkül – mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszterjelölt az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága előtti meghallgatásán június 3-án. A miniszterjelölt az ukrán-orosz feszültségre utalva azt is hangsúlyozta, hogy a gázfüggőség kérdése szintén olyan feladat, amit kezelni kell, fel kell készülni váratlan, Magyarországtól független külföldi eseményekre.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Seszták Miklós emlékeztetett arra,
hogy a már elfogadott Nemzeti Energiastratégia, illetve a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia meghatározza a
kormány, illetve a minisztérium irányvonalát. Az energiastratégiában szereplő atom-szén-zöldenergia hármas
energiamix megtartása egyértelmű,
ezen indokolatlan lenne változtatni –
emelte ki a kereszténydemokrata politikus.
A megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatban felidézte: Magyarország
vállalta, hogy az Európai Unió által
előírt 13 százalék helyett 2020-ra
14,65 százalékra emeli a megújuló
energiaforrásból előállított energia
részarányát, és 2012-ben elérte az ország a 2013-ra tervezett 9,6 százalékot. Ez jó irány, de megfelelő
szabályzókkal hatékonyabbá kell tenni
– jelentette ki a miniszterjelölt.
Seszták Miklós az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos alapelvekről a fenntartható fejlődés és a
vállalkozásfejlesztési bizottság után a

költségvetési, valamint a gazdasági bizottság előtti meghallgatásán is beszélt. Kiemelte: fontos alapelv, hogy
„amennyiben közvagyont értékesítünk, abból közvagyont teremtsünk”.
Hozzátette, hogy az elmúlt kormányzati ciklusban a magyar államnak sikerült a stratégiai vállalatokban
erősítenie a jelenlétét. Példaként említette a Mol részvénycsomagjának
megszerzését, a Rába részvényeinek
és az E.On földgázüzletágának a megvásárlását, valamint az Antenna Hungária visszavásárlását. Ezeknek a

tulajdonszerzéseknek fontos szerepük
van a rezsicsökkentés megvédésében
és folytatásában – mondta, majd a
folytatásról szólva a Fővárosi Csatornázási Művek megvásárlásáról szóló
tárgyalásokat említette.
A közösségi közlekedésről szólva
kiemelte: a MÁV-csoport szerkezeti
korszerűsítése költségvetési szempontból pozitív, mivel annak eredményeként a 2013-as évet nyereséggel
zárták a csoporthoz tartozó vállalatok,
és az átalakulás után kevesebb költségvetési pénz kell ezen társaságok finanszírozásához. Hozzáfűzte, hogy
folytatni kell a MÁV működésének
hatékonyságjavítását.
Kulcskérdés a megfizethető árú, lehetőség szerint egyre olcsóbb energia
biztosítása nemcsak a családok,
hanem az ipar számára is – mondta
Seszták Miklós meghallgatásán. A miniszterjelölt szerint ez a következő
kormányzati ciklus egyik fontos feladata lesz. Mértékéről még korai
lenne beszélni. Seszták Miklós kiemelte a vállalkozások bővülését és a

munkahelyteremtést elősegítő gazdasági, illetve jogi háttér megteremtését.
Hangsúlyozta: a nemzeti fejlesztési
tárca fontos feladata a vállalkozásfejlesztés támogatása különböző eszközökkel.
A miniszterjelölt mind a négy bizottsági meghallgatásán cáfolta,
hogy érdekeltsége lenne offshorevállalkozásokban. Elmondta: húsz
évig dolgozott ügyvédként, és ilyen
minőségében nagyon sok gazdasági
társasággal került kapcsolatba. Attól,
hogy egy cégnek ügyvédi munkát
végzett, még nem felel az adott cég
tevékenységéért.
Az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottsága 7 igen szavazattal, 3
nem ellenében; a vállalkozásfejlesztési bizottság 6 igen szavazattal, 4
nem ellenében; a költségvetési bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, a gazdasági bizottság pedig
9 igen szavazattal 3 nem ellenében,
egy tartózkodással támogatta Seszták
Miklós kinevezését nemzeti fejlesztési miniszterré.
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Ez a kormány az egész magyar nemzetet képviseli
– Folytatás az 1. oldalról –
A miniszterjelöltek a kinevezési
okmányukat átvették a köztársasági
elnöktől.
Kellő mértéktartással, de álszerénység nélkül mondom, hogy 24 év
tapasztalata már megadja a lehetőséget, hogy kiérlelt szempontok alapján,
határozott célok és világos elvárások
mentén alakíthassuk meg a szabad
Magyarország tizedik kormányát – jelentette ki Orbán Viktor, felidézve, a
választók másodszor döntöttek az egység mellett, és adtak kétharmados felhatalmazást ugyanannak a politikai
irányzatnak. Magyarország kormányának egy egységes és erős nemzetet
kell vezetnie azon az úton, amelyen
négy éve elindult – szögezte le a miniszterelnök. Mint mondta, az országnak tartania kell az előző ciklusban
kitűzött markáns és határozott irányt.
A célunk az, hogy a most megalakuló kormány néppárti kormány legyen és néppárti kormányzást
folytasson – jelentette ki, hozzátéve,
ez több, mint a demokrácia szabályainak betartása. Az emberektől kapott
felhatalmazás alapján, az emberekkel
közösen, az emberek érdekében akarunk kormányozni – emelte ki a
kormányfő. Ezzel kapcsolatban rámutatott, ez a szemlélet elutasítja az elitizmust. Válaszként az elitek ezt a
politikát populizmusnak szokták minősíteni – jegyezte meg, hozzátéve:
„ezek jól ismert tánclépések”.
Úgy fogalmazott, az igazságos és
versenyképes Magyarország megépítésében szükség van kiemelkedő koponyákra, tekintélyes szakemberekre,
sok tudást és tapasztalatot kell beépíteni a kormányzati munkába, emellett
kellenek a bátor és újító gondolatok
is. Ugyanakkor hangsúlyozta, a kiemelkedő képesség, a magas iskola és
az elismert szakértelem önmagában
még nem ad jogalapot az ország vezetésére. Elitekre szükségünk van, de
elitista kormányra nincs – húzta alá,
kijelentve: a kormánynak népi felhatalmazás alapján, a nemzeti célok érdekében, az emberekre támaszkodva
kell végezni a munkáját; ez a néppárti politika és a néppárti kormányzás lényege.
Leszögezte: a kormánynak mindig
minden helyzetben a háromharmadot
kell szolgálnia. Minél nagyobb a felhatalmazás, annál nagyobb a feladat és
a felelősség, minél nagyobb a felelősség, annál nagyobb alázattal kell szolgálni az egész országot – mondta.
Ez a kormány az egész magyar
nemzetet képviseli – utalt arra, hogy a
határon túli magyarok is szavazhattak
az országgyűlési választáson. Hozzáfűzte: elvárható a kormány minden
tagjától, hogy vállalja ezt a történelmi
felelősséget, és mindig álljon ki a ma-

A kormány tagjai átvették megbízásukat Áder János köztársasági elnöktől

gyarokért, az egész magyar nemzetért.
Szólt arról is, hogy a magyarok elsöprő erővel szavaztak a középerőkre
az országgyűlési és az európai parlamenti választáson egyaránt, „ezért a
mai kormányzó erőket joggal hívhatjuk európai középnek”. Ezzel kapcsolatban kijelentette, a többségnek joga
van megvédeni magát a szélsőségekkel szemben, és egyúttal kötelessége
megvédeni a mindenkori kisebbségeket is. Arra kérte a kormány tagjait,
hogy lépjenek fel minden szélsőséges
és veszélyes politikával szemben. A
miniszterelnök szerint gyenge és erkölcstelen kormány az, amely tétlenül
nézi, hogy a törvényeket betartó emberek rendre rosszul járnak, míg a szabályokat kijátszók jól járnak és előnyt
szereznek.
Hangsúlyozta, a kormánynak szerepet kell vállalnia az országban
uralkodó közállapotok erkölcsi minőségének alakításában is. Mindanynyian olyan Magyarországon akarunk élni, ahol az emberek elismerik
egymás munkáját és érdemeit, sőt,
ahol az emberek bíztatják és bátorítják egymást; ahol nem engedik, hogy
a kicsinyesség, a szűkkeblűség és a
kisszerűség visszahúzza a többre
képes, a többet teljesítő, többet vállaló társaikat – fejtette ki. Orbán Viktor arra kérte a kormány tagjait, hogy
ebben a tekintetben mindig legyenek
szigorúbbak önmagukkal, mint másokkal szemben.
Szólt arról is, rendkívüli mértékű és
gyorsaságú változások zajlanak a világban, a kormány pedig „a változások sűrűjében gázol.” Ezek a
változások a következő négy évben
egyre gyorsabbak lesznek a technika,
a tudomány és a világpolitika területén is – tette hozzá. Úgy vélekedett,
vannak országok, amelyek inkább félnek a változástól, más államok azonban reménykednek, és komoly

várakozásokat fűznek a világ megváltozásához. Vannak, akik jó okkal teszik ezt, úgy látom, Magyarország
közéjük tartozik – szögezte le.

hívta a figyelmet, hogy a
mostani kormány tagjainak nehezebb dolga lesz,
„a léc ugyanis magasabbra került”.
Olyan
kormánytagokra van szükség, akik
elbírják a magyar választók által a vállukra helyezett súlyt és felelősséget,
akik alázattal közelítenek
feladatukhoz, és kitartanak közös céljaink mellett
– emelte ki.
Orbán Viktor végül
arról beszélt, „miniszternek lenni egyszerre küldetés, szakma és munka.”
A felelős kormányzás
megvalósítása
azon
múlik, hogy a kormány
minden tagja megérti-e,
hogy a magyarság szolgálatába lépni egyszerre hatalom és felelősség. Hazaszeretet, alázat és
szolgálat. Ez legyen minden kormánytag vezérelve. Nincs más, nem

Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter, miniszterelnök-helyettes
kinevezése kapcsán a kormányfő
azt mondta, „a Fidesz-KDNP
pártszövetség sikerének egyik záloga, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt által képviselt
kereszténydemokrácia az a horgony, amely filozófia, világszemlélet és értékrend szempontjából
biztonságos vizeken tartja a kormány hajóját.”
Gratulálok az előző négy év sikeres nemzetpolitikájához, és hálás
lehetek, hogy ismét együtt dolgozhatok önnel – intézte szavait Semjén
Zsolthoz a miniszterelnök.
A miniszterelnök Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter személyéről szólva kitért rá, „ez a minisztérium
harcos hely, amely a figyelem
és a támadások közkedvelt célpontja”. Itt őrzik az állami vagyon tekintélyes részét, innen
fejlesztik a közlekedést, az
energiaellátást és az infokommunikációt.
Arra kérjük önt, őrizze és
gyarapítsa a nemzeti vagyont, segítse az ország újraiparosítását és egy
új szerkezetű gazdaság kiépítését. Azt várjuk, bizonyítsa be, hogy az
állam lehet jó gazda, és képes arra, hogy a magyar erőforrásokat a magyar gazdaságon belül tarthassuk – mondta Orbán Viktor.
A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország egy új és reményteljes korszak előtt áll, már nem a válságot és
nem más országok hátát látjuk magunk előtt. Szavai szerint az előző
négy év a nagy és bátor gondolatok
időszaka volt, az előttünk álló négy év
pedig a nagy tettek korszaka lesz. Fel-

lehet más iránytűnk. Mint mondta, erkölcsi tekintetben a mindenkori magyar kormányok tagjai erre a három
vezérelvre esküsznek fel. Ne feledjék, akire sok bízatott, attól sok kéretik számon. Soli Deo Gloria, egyedül
Istené a dicsőség – zárta szavait
Orbán Viktor.
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Rerum Novarum – Az új dolgaink
PERÉNYI JÓZSEF, A MECSEKI
MUNKÁSTANÁCSOK
SZÖVETSÉGE ELNÖKE, A KDNP
FOGLALKOZTATÁSI- ÉS MUNKAÜGYI
SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

Aqunioi Szent Tamás (1226 – 1274)
megfogalmazta: „Állam az egymásra
utalt személyek közössége.”
A XIX. század közepén a nagy ipari
forradalom hatására, óriási ember
tömeg zsúfolódott össze a fejlődésnek
indult nagy, ipari központokban. Ezen
embereket a kényszer, a saját és a családjuk megélhetésének reménye vitte a
gyárakba, üzemekbe. Ahol az embertelen kizsákmányolás, az egészségtelen,
a munka biztonságának nyomait sem
biztosító munkahelyek várták őket.
És akkor az élet egyéb területéről,
például a megélhetésről, a lakhatásról
még nem is beszéltünk.
A munkások az elégedetlenségük
kinyilvánítására különböző egyleteket,
munkásmozgalmi szervezeteket hoztak létre.
Ugyanakkor, a munkások jogos
elégedetlenségét kihasználva, különböző politikai mozgalmak, a szabadság és egyenlőség jelszavával érvelve
politikai előnyt kovácsoltak maguknak. Gondolok itt a liberális-, a különböző baloldali- és a kommunista
politikai pártokra. Ezen politikai mozgalmak, hol tagadva, hol egyenesen
hirdetve azt, egyházellenesek voltak.
Gondoljunk csak az 1848-ban kiadott Kommunista Kiáltvány.
A keresztény politikai és a különböző szociális mozgalmak is látták és
tapasztalták a munkások katasztrofális
szociális helyzetét. Felismerték a szociális helyzet ilyetén, tovább már nem
tartható állapotát. Ugyanakkor, az egyház ellen megkezdődött az úgynevezett
„kultúrharc”. Ezért a klérus támogatta
és segítette a különböző keresztény
munkásmozgalmi egyesületek, szakszervezetek létrehozását.
Ebből az időből meg kell említeni
Wilhelm Emmanuel Keteller mainzi
püspököt, aki már 1865-ben sürgette a
keresztény szakszervezetek alakítását.
Történetünk szempontjából jelentős
és fontos dátum 1877. február 6. Ezen
a napon Luigi Pecci bíboros, Perugia
püspöke kiadja a „Kultúra és egyház”
című körlevelét. Ezen körlevélben többek között beszél: a bűnös uzsoráról, a
tisztességtelen nyereségről, a gyárosok
túlkapásairól, a túl hosszú munkaidőről, a nők és a gyerekek munkavégzéséről, a munkások testi és lelki
igényeiről, a vasár- és ünnepnapi munkavégzésről és nem utolsó sorban a
munka tisztességéről. A körlevélben felszólítja a fejedelmeket és a kormányokat, hogy a törvényhozás, a közigazgatás és a bíráskodás által védjék
meg a munkásokat a testi-lelki kizsák-

mányolástól. Sokan azt mondják, nem
nehéz felismerni benne a későbbi
Rerum Novarum előíratat.
Miért fontos adat ez?
Azért mert Pecci bíboros-püspököt
a nevezett körlevél kiadását követő egy
év múlva, vagyis 1878-ban február 20án, a bíborosi konklávé pápának választotta. Pecci bíboros püspök a
megválasztását követően a XIII. Leó
nevet veszi fel, tehát ő lett az a pápa,
akire több becenevet is akasztottak:
többek között munkás pápa, szociális
pápa néven is emlegették.
De még az előzményekről.
A munkások szociális helyzetének
tarthatatlan állapota és az előbb említett keresztény mozgalmak hatására
1884-ben, a svájci katolicizmus felleg-

lis problémáit. Azt is tudta, hogy az
egyházon belül többen is ellenzik a
téma körlevélben való közlését. Mivel
a pápai megnyilatkozás, amelyik először
és teljes egészében foglalkozik a munkával, a munkásokkal és a közjó fogalmával, a klérus elé is tükröt tart. Így, a
történelmi távlatból bátran elmondhatjuk, hogy ritkán vált ki pápa szava olyan
visszhangot, mint a Rerum Novarum
megjelenése váltott ki. A jelentős viták
ellenére és dacára ez lett az a pápai körlevél, amely megalapozta az egyház
szociális tanításait és a keresztény szellemiségű szakszervezetek, egyesületek
és pártok legitimitását és jövőjét.
A keresztény emberek megértették,
hogy az evangélium szellemében megnyilvánuló egyház segítséget ad a világ

„A keresztény politikai
és a különböző szociális
mozgalmak is látták,
és tapasztalták a munkások
katasztrofális
szociális helyzetét.”
várában Freiburgban, megalakult a
Freiburgi Unió. Hivatalos nevén
„Nemzetközi Katolikus Társadalomtudományi és Közgazdasági Egyesület”,
amelynek tagja volt a magyar Eszterházy Miklós Móric gróf is.
Az egyesület tagjai évekig tartó
munkásságuk során társadalomtudományi és gazdasági tanulmányokat
készítettek a szociális kérdés megoldására. XIII. Leó pápával többször találkoztak, aki nagy figyelemmel és
örömmel fogadta a tevékenységüket.
1888-ban emlékiratot terjesztettek a
pápa elé, amely a szociális kérdés katolikus szellemű megoldásának útját
tárta fel, azzal a kéréssel, hogy körlevél formájában szóljon a kérdésről. A
tervezetük a következő kérdések filozófiai és teológiai tisztázását ajánlotta:
1.) az ember és a munka; 2.) a magántulajdon és annak használata; 3.) az
állam szerepe a gazdasági és társadalmi
életben; 4.) nemzetközi együttműködés
a munkabér, a közerkölcs, a termelés
kérdésében.
Három évvel a Freiburgi Unió emlékiratát követően 1891. május 15-én
XIII. Leó pápa közzétette a Rerum Novarum (Az új dolgaink) kezdetű enciklikáját.
A pápa nagyon jól ismerte, tudta és
megértette a XIX. század végének társadalmi, gazdasági, politikai és szociá-

dolgainak értelmezéséhez és megértéséhez. Segít eligazodni a társadalmi,
politikai kérdésekben.
Az enciklika leggyakrabban idézett
gondolatai:
- Az emberi természeten alapuló
magántulajdon védelme.
- A fizikai munka értékének elismerése és védelme.
- A kommunisták által hirdetett
fegyveres osztályharc elutasítása.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy
a Rerum Novarum az evangélium
üzenetéből kiindulva választ adott a
kor sürgető kérdéseire. Rámutatott az
egyház társadalomban betöltött helyére, szerepére és feladataira. Ezen
belül is elsősorban a szegények, az
elesettek, a kiszolgáltatottak érdekeinek védelmére.
Fontos megemlíteni, hogy az enciklika megjelenésének szinte minden
nagyobb évfordulójáról a pápák körlevélben emlékeztek meg, ezen körlevelek közül fontos megemlíteni:
- 1931-ben XI. Piusz pápa által kiadott, Qadragesimo anno
- 1941-ben XII. Piusz pápa nem ad
ki enciklikát az ötven éves évfordulóra, hanem összesen 19 úgynevezett
karácsonyi rádióbeszédben fordul a
világhoz,
- 1961-ben XXIII. János pápa által
kiadott, Mater et magisztra,

- 1981-ben II. János Pál által kiadott, Laborem exercens,
- 1991-ben II. János Pál által kiadott, Centézimus annus kezdető enciklikákat, amelyek az adott társadalmi és
politikai viszonyok között emlékezik a
Rerum Novárumra. Ugyanakkor tovább gondolja és tovább értelmezi
annak az útmutatásait.
Meghatározó kinyilatkozásnak
tartom Centezimus annus záró gondolatát, miszerint „Az egyház útja,
az ember útja”. Az ember alatt nem
az elvont embert érti, hanem a
valóságos, a történelemben élő
embert.
Úgy gondolom, egy röpke pillanatra be kell tekintünk az enciklika
magyarországi történetébe is, de mielőtt bármit is mondanék, sajnos ki
kell jelentenem, 1945 után hazánkban
a Rerum Novarum nem létezett. Azért
nem létezett, mert nem lehetett róla
beszélni! Érvényesült a proletárdiktatúra azon elmélete, hogy amiről nem
beszélünk, az nincs is!
Tehát Magyarországon közel ötven
évig a körlevél kómában volt. Nem
akarta a hatalom, hogy a baloldali szociális maszlagnak olyan ellenfele legyen, amelyik a valóságos emberi
életre és az emberi természetre épül.
A Rerum Novarum Magyarországi
történetéből elsőként meg kell említeni
Prohászka Ottokárt, aki papként és
majd püspökként is, nagy empátiával
tekintett az elesettekre, a munkásokra.
Nem csoda, hogy még az enciklika kiadása évében, mint az Esztergomi Szeminárium spirituálisa, megjelentette a
„XIII. Leó pápa beszédei és levelei”
című kiadványát, amely kivonatos formában már tartalmazta a Rerum Novarum gondolatait.
Meg kell még említeni Vass József
székesfehérvári egyházmegyés papot,
akit 1920-ban, mint néppárti képviselőt előbb közélelmezési-, majd népjóléti miniszterré választanak. A Rerum
Novarum szellemében jelentős energiát
fektetett a szociális kérdések javításába.
Sokat tett például: hadirokkantak, vagonlakók, morbusz hungaricusnak nevezett TBC-s betegek ellátásáért,
árvaházak kialakításáért. Ezen kívül
nevéhez fűződik a „Lex Vass”-nak nevezett egységes beteg- és nyugdíj biztosítási rendszer, az OTI kialakítása.
A II. világháború kirobbanásáig a
magyar kormányok nagymértékben
hagyatkoztak az egyház szociális tanítására, útmutatására. Sajnos a háborús
évek, a proletárdiktatúra feledtette ezen
tanokat.
A Rerum Novarum kiadásának száz
éves évfordulójára, 1991-ben a Kereszténydemokrata Néppárt modern
fordításban, újból megjelentette az enciklikát.
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Családbarát munkahely díjat adtak át
Idén a XVI. kerületi önkormányzat kapta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkárságától a Családbarát munkahely különdíjat a költségvetési szervek kategóriájában – jelentette be Soltész Miklós államtitkár május 28-án. A kereszténydemokrata politikus beszédében a kézzelfogható eredmények között említette, hogy 1,26-ról 1,34-re nőtt a termékenységi arányszám 2010 és
2013 között, nőtt a házasságkötések, csökkent a válások és az abortuszok száma.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A szociális és családügyért felelős államtitkár elmondta: a négy kategóriában
meghirdetett
díjra
rekordmennyiségű pályázat érkezett, háromszáznál több önkormányzat, közintézmény és más
munkaadó jelentkezett, közülük a négy
különdíjazotton
kívül további 39-en
kapták meg az elismerést: egy, az intézményre kihelyezhető
plakettet.
A tárca idei díjazottjai között van
még mások mellett Tapolca önkormányzata, a XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, a
Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménye, az Ózdi Művelődési Intézmények, a Heves Megyei
Kormányhivatal,a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Veszprém
önkormányzata, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ,
a Jászberényi polgármesteri hivatal,
a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények, a Kadarkúti
Közös Önkormányzati Hivatal valamint a csongrádi és a szécsényi
rendőrkapitányság.

A nagyvállalati kategóriában a BT
ROC Kft., középvállalati kategóriában a GAK Kft., míg kisvállalkozási
kategóriában a Vision-Software Kft.
képviselői vehették át a különdíjat.
Utóbbi kategóriában díjat kapott még
mások mellett a Fonó Budai Zeneház
Nonprofit Kft., a
Solanium Gyümölcstermesztő
Kft. valamint a
Panyolai Szilvórium Zrt.
A díjátadón
Soltész Miklós
felidézte a most
lezárult
kormányzati ciklus családpolitikai területen elért eredményeit, és arról
beszélt, hogy a szemléletváltozásnak köszönhetően évről-évre egyre
több munkaadó támogatja a családokat, alakít ki családbarát környezetet. A kézzelfogható eredmények
között említette, hogy 1,26-ról 1,34re nőtt a termékenységi arányszám
2010 és 2013 között, nőtt a házasságkötések, csökkent a válások és
az abortuszok száma.
Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes
államtitkár közölte: a családbarát
szemlélet kialakítása a munkahelyeken nem pénz vagy más anyagiak,

hanem elsősorban vezetői döntés
kérdése. Szavai szerint a családbarát környezet jó a munkavállalónak,
mert több időt tölthet a családjával,
ugyanakkor jó a munkáltatónak is,

szellemiséget beépítik a cég stratégiájába is. A mozgalom abban kíván
szerepet vállalni, hogy a tervezett
gyerekek megszülethessenek Magyarországon.

mert dolgozója nagyobb odaadással
végzi a munkáját.
Hasonló pályázatot hirdetett meg
a Három Királyfi Három Királylány
Mozgalom, az elismerést a civil
szervezettől azok a cégek nyerhetik
el, melyek vállalják, hogy elősegítik a családbarát szemlélet, közgondolkodás kialakítását és ezt a

A szociális tárca által évente
meghirdetett családbarát munkahely
elismeréssel elsősorban a munkahelyek elért teljesítményét, objektív
mutatóit értékelik, míg a mozgalom
által díjazott cégek a társadalmi
szemlélet, gondolkodás és közbeszéd formálását vállalják saját eszközeikkel.

Határon átnyúló együttműködésben
termelői piac épül Letkésen

Számos nagyszerű történelmi
alakja volt Magyarországnak

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kezdeményezésére, Letkésen termelői piacot építenek pályázati forrásból, a LEADER program keretében. Az Ipoly
és Duna-menti, határon túli területekkel együttműködve, az Alsógaram-menti Fejlesztési Partnerség keretében, egy éven belül elkészülhet a közel 50 millió forintos
beruházás. A területet a falu önkormányzata biztosítja.

Számos nagyszerű történelmi alakja volt Magyarországnak, olyan,
aki nem megalkuvásra, pillanatnyi politikai túlélésre játszott, és
élesen kiállt az ország érdekeiért – mondta Rétvári Bence a Veritas Történetkutató Intézet és az Éghajlat Könyvkiadó rendezvényén június 10-én. A kereszténydemokrata politikus kiemelte a
történelmi jelentőségű alakok sorából Tisza Istvánt, akit a dualizmus utolsó nagyformátumú miniszterelnökének nevezett.

A termelői piac célja, hogy a környéken
megtermelt élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, a kereskedelmi hálózatokon kívül, a
termelőtől egyenesen a vásárlóhoz kerülhessenek. A projekt sajtótájékoztatóján június 12-én
ifj. Pongrácz János a vidékfejlesztési egyesület elnöke elmondta, a környéken három nagyváros található, a Letkésen lévő Ipoly híd pedig
segíti a könnyű megközelítést. Így jelentős
számú vásárlóközönség várható. A piaci
termékek bemutatására és a piac megismertetésére rendezvényeket szerveznek, a polgármesteri hivatal átépítésével létrehozott
rendezvényteremben. Cél a munkahelyteremtés, és az, hogy a környéken újraindítsák a bogyós gyümölcsök termesztését.
Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, a határok átjárhatóságának vonzata, hogy közös
projekteket indíthatunk. Sajnos a fogyasztói
társadalomban a vidéki emberek is megszokták, hogy a nagy áruházakban vásároljanak, és

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

felhagytak a kert megművelésével. Egy ilyen
kezdeményezés beindíthatja az önellátást, illetve a kistermelést. Ez jó mindkét félnek, a
vevő egészséges terméket vásárolhat, az eladó
pedig munkához jut. A piac megépítésével egy
újabb lépést tehetünk a normális értékeken alapuló társadalom felépítéséhez.

Tisza Istvánnak előző nap állították fel ismét a szobrát a Parlament épülete mellett. Egy
megújult téren egy klasszikus
szobor – fűzte hozzá.
A rendezvényen Szakály
Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója
arról beszélt, hogy múltunkat
minden erényével és hibájával
együtt kötelességünk vállalni. Létezhet többféle igazság, ezért vádaskodás, tiszteletlenség nélkül kell kritizálni egymás munkáját, és
a legjobb érzéssel kell nyúlni a magyar múlthoz – mondta az intézményvezető.
Az idén létrejött Veritas Történetkutató Intézet a magyar történelemnek a kiegyezés és a rendszerváltást követő első, az Antall-Boross-kormány közötti időszakát tanulmányozza.
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A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte Trianont
A magyar nemzet büszke lehet arra, hogy túlélte Trianont – hangsúlyozta Semjén Zsolt június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a fővárosi Magyarság Házában. A nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter ünnepi beszédében azt mondta, június 4-e a gyásznak, az emlékezésnek, a tanulságok levonásának és a
büszkeségnek a napja. Rámutatott: az új Országgyűlés már az egyetemes magyarságé, abban minden magyar politikai akarata megjelenik, éljen bárhol a világon.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Gyász, mert 1541, a régi magyar
történelmi Magyarország összeomlása
óta nem érte akkora tragédia a nemzetet, mint Trianonnal. A kormányfő
helyettese ahhoz az emberhez hasonlította az országot, mint akinek mindkét lábát és a mindkét kezét levágták.
Semjén Zsolt szerint az egyes nemzetrészek és az ott élő egyes emberek és
családok története is a gyászról tanús-

kodik, hiszen sok millió honfitársunkat gyilkoltak meg, üldöztek el
szülőföldjéről, vittek munkatáborokba, vették el vagyonát, vagy nyomorítottak meg, csak azért mert
magyarnak született.
Az emlékezés napja is egyúttal június 4-e, hiszen történelmünk egyik
legnagyobb tragédiájára nem emlékezni nemzeti öngyilkosság lenne –
mutatott rá. Kiemelte: évtizedeken keresztül nem lehetett a Trianon szót kiejteni, és nem lehetett az elszakított
nemzetrészekről, területekről beszélni.
Ennek következményeként tudta be,
hogy még a rendszerváltás után is le-

románozták az erdélyi magyarságot és
ukránozták a kárpátaljai magyarokat.
Itt az ideje, hogy saját magunkban
tudatosítsuk és világgá kiáltsuk azt az
igazságtalanságot, ami akkor történt,
ezt ugyanis rajtunk kívül senki nem
teszi meg – jelentette ki Semjén Zsolt,
aki szerint itt az ideje, hogy egy olyan
magyar emlékhelyet építsünk, amely
emléket állít minden magyar szenvedésnek.

Tanulságként említette, hogy Trianon nem volt szükségszerű. Bekövetkeztének alapvetően többek között az
volt az oka, hogy a nemzet nem volt
egységes. A magyar hadsereg még
képes lett volna az ország határait védeni, de Budapestről szétverték –
mondta, majd Linder Béla akkor hadügyminiszter szavait idézte, miszerint
„nem akarok több katonát látni”. Semjén Zsolt hangsúlyozta: az etnikai határok megvédhetők lettek volna, de az
országot, a magyar önbecsülést a nemzet iránt érzéketlen csoportok belülről
szétverték. A nemzetpolitikáért felelős
tárca nélküli miniszter rögzítette: nem

sok nemzet van, amelyik
egy ilyen csapás után
megmarad. Politikai és
gazdasági csoda, amit
gróf Bethlen István tett,
ahogy néhány év alatt
talpra állították az országot. A magyar nemzet
büszke lehet arra, hogy
túlélte Trianont.
Hozzátette: büszkék
lehetünk azokra a hőseinkre, akik határokon túl
sokszor a legnehezebb
helyzetben kitartottak a
magyarságuk mellett
kockáztatva nemegyszer
az életüket, egzisztenciájukat, szabadságukat,
jövőjüket.
Ez a büszkeség jogosít fel és kötelez arra, hogy a nemzeti továbbélést biztosítsuk – jelentette ki
Semjén Zsolt. A nemzet teljességében csak akkor tud megmaradni, ha
minden nemzetrésze megmarad –
fűzte hozzá.
Felidézte az országgyűlés döntését
is négy évvel ezelőtt a honosításról,
ami lehetővé tette a nemzet közjogi
egyesítését. Ez az egyetlen lehetséges
válasz Trianonra – mondta, hozzátéve:
széttéphették az országhatárokat, üldözhettek és üldözhetnek minket, de a
nemzet nyelvében, kultúrájában, történelmében mindig is egységes volt.
Rámutatott: az új Országgyűlés
már az egyetemes magyarságé, abban
minden magyar politikai akarata megjelenik, éljen bárhol a világon.
Semjén Zsolt végül kijelentette: az
a küldetésük, hogy a történelem színe
előtt csak azért is megmaradjunk”.
Az ünnepségen részt vett mások mel-

lett Mádl Dalma, a néhai Mádl Ferenc
köztársasági elnök özvegye, Schmitt
Pál korábbi államfő, korábbi és jelenlegi országgyűlési képviselők, Pálffy
Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője, Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke.
Az Országgyűlés 2010. május 31én nyilvánította június 4-ét, a trianoni
békeszerződés aláírásának napját a
nemzeti összetartozás napjává. A trianoni békediktátum kimondta, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli)
területe 283 ezer négyzetkilométerről
93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6
millióra csökkent. Mintegy 3,2 millió
magyar, a magyarság harmada került
az új határokon túlra.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel
hirdette ki a szerződést.

A határok átlépése az út a nemzet egyesítéséhez
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Trianon-kopjafát avattak a szlovák
határ mentén található, Pest megyei
Letkésen. Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselőcsoportjának vezetője beszédében hangsúlyozta, június 4-én a trianoni
tragédiára
emlékezünk,
felidézve azt a fájdalmat, amit a nemzet élt át akkor, de egyúttal az összetartozás élményét is megéljük.
A kereszténydemokrata politikus
hozzátette, az ország megcsonkítása
évtizedeken át sokkolta a nemzetet, s
hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy rádöbbenjünk, nem a határok
megváltoztatása, hanem a határok átlépése az út a nemzet egyesítéséhez.
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Pünkösdszombat Csíksomlyón
– Folytatás az 1. oldalról –
Ezt követően Jakubinyi György, a
Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke szólt az egybegyűltekhez. Mint hangsúlyozta, Márton
Áron püspök egy közel hetven évvel ezelőtti beszédében arról elmélkedett,
hogy Erdélyben a szász, magyar, és
román nemzetek közötti, a fennmaradásért folytatott versengést az édesanyák
döntötték el, mert a magyar édesanyák
nem szültek, mások igen. „Ha azt akarjuk, hogy itt a jövőben is találkozhassunk, és legyen még az összmagyarságot összefogó csíksomlyói búcsú a
boldogságos Szűzanya tiszteletére,
akkor az ő emlékére és őt követve
mondjuk azt, boldogok azok az édesanyák, akik vállalják az életet, az itthon
maradást. Annak a nemzetnek van jövője, amelynek gyermekei is vannak” –
hangsúlyozta az egyházfő.
A pünkösdszombati szentmise prédikációjában Oláh Dénes, a Maros-Küküllő kerületi főesperes kifejtette, hogy a
boldog élet titka az ige figyelmes hallgatásában, majd az életben történő aprópénzre váltásában ölt testet. Elmondta,
hogy az idei búcsú középpontjában álló
Szűz Mária valóban boldog volt, mert
szívébe véste ezeket a szavakat.
Mária alakjának fontossága kapcsán
kiemelte, hogy a Szentírásban nem

sokat szerepel Jézus anyja, de a keresztény hit három legfontosabb mozzanatánál, Jézus megtestesülésekor, az
emberiség megváltásakor, valamint az
Egyház születésekor egyaránt jelen volt.
Elég volt az értelmetlen zászlólengetésből, a nemzeti romantikából. Öntudatra kell ébrendni. Eljött a tettek, a
munka ideje – mutatott rá Oláh Dénes. A
mi dolgunk a hintót húzni, nem egymás
torkába harapni. A hintó a nép, ezt
jegyezzük meg. Az alázat nagy dolog –
fogalmazott a főszónok.

Miért ne lehetnénk káromkodó,
pesszimista nép helyett imádkozó népként ismert lenni a világban? Aki imádkozik, az Isten kezét fogja. Az ima
egybekapcsol minket. Egymásba kapaszkodva imádkozzatok! – szólította
fel a tömeget Oláh Dénes.
A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti
nyeregben zajló szentmisét Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek celebrálta. A csíksomlyói pünkösdi búcsú
idei mottója: Boldog a méh, amely
téged hordott.

Együttműködési megállapodás született
a kormány és Johannita Lovagrend között
Ünnepélyes keretek között új együttműködési megállapodást írt alá a kormány nevében Semjén Zsolt minszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Hans Dieter von Meibom, a Johannita Lovagrend rendi kancellárja május 23-án az Országházban. Semjén Zsolt az aláírást követően kiemelte: a megállapodás biztosítja a Johannita Lovagrend missziója számára
azokat a kiváltságokat és mentességeket, hogy szolgálatát zavarmentesen láthassa el.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A szerződés eredményeképpen a rend
a legjelentősebb karitatív szervezeteket
tömörítő Karitatív Tanács tagjává válik.
Emellett a magyar állam kötelezettséget
vállal a rend és szimbólumainak védelmére – jelezte a kormányfő egyházi diplomáciáért felelős helyettese.

Kitért arra is: az egész világon probléma a hamis rendek megjelenése, „sziszifuszi harcot” folytatnak mindenféle
szélhámos társaság ellen. Jelezte: a

hamis máltai rendekkel szemben a főügyész kezdeményezett pert, s ebben a
magyar állam lép fel a nevet jogtalanul
használókkal szemben. A most aláírt
szerződésben pedig tételesen szerepel,
hogy a johannita nevet csak azok használhatják, akiknél ehhez a rend írásban
hozzájárult.
Semjén Zsolt az ünnepségen köszönetet mondott a rend
rendszerváltás idején nyújtott segítségéért, és azért az
értékőrzésért, amit
a kereszténység
védelme érdekében
kifejtettek
Magyarországon.
Oskar Prinz
von Preussen, a
rend úrmestere
örömét és háláját
fejezte ki a megállapodásért. Felidézte a
tizenkét évvel ezelőtti megállapodás
megkötését, és kiemelte: az egyezmény
annak részletekkel való kiegészítése, és

elősegíti, hogy segítségnyújtásuk még
hatékonyabb legyen. Jelezte: nem törekednek állami elismerésre, azt mint
mondta, „meghagyják a máltaiaknak”.
Bánffy Miklós, a rend magyar tagozatának vezetője az MTI-nek elmondta:
a rend több mint kilencszáz éves múltra
tekint vissza. Az egyházszakadással a
katolikus ág székhelyéről elnevezve
máltai rend lett, míg a protestáns ág megtartotta a johannita elnevezést. Utóbbi
németországi központtal működött. Az
első magyar protestáns johannita lovagokat a 19. században kötelezték el, számuk folyamatosan nőtt. Hivatalosan a
magyar tagozat 1924-ben alakult meg, a
háború végéig működött, utána a diaszpórában tartották fenn. Magyarországon
1992-ben kötöttek megállapodást az akkori kormánnyal, ami legalizálta itthon
működésüket. A rend tevékenységének
középpontjában a hit védelme és a rászorulók támogatása áll. Utóbbi közé sorolta a szociális segítségnyújtást, az
intézményi támogatást és egészségügyi
tevékenységeket.

A zarándokok egyházi zászlók, magyar és székely lobogók alatt érkeztek
szombaton délelőtt a csíksomlyói Hármashalom-oltár elé.
A legnagyobb magyar zarándoklatra többnyire gyalogosan érkeztek a
szombat hajnalban (vagy már az előző
napokban) útnak indult keresztalják –
vagyis kereszt alatt vonuló, templomuk zászlója és a településnevet jelző
felirat mögé felsorakozó csoportok –
a környező székely falvakból. Erdély,
a Kárpát-medence és nagyvilág számos más pontjáról is érkeztek gyalogos zarándokok.
A Csíkszeredába vonaton, buszon
vagy autóval érkezett zarándokok is
gyalog tették meg a három kilométeres
utat a Csíksomlyói Kegytemplomig, illetve kapaszkodtak fel a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, ahol a
pünkösdi búcsú szabadtéri szentmiséjét celebrálják.
A Szék útján összefüggő embertömeg özönlött szombat délelőtt a kegytemplom felé. Feliratok, zászlók,
sajátos kitűzők jelezték hordozóiknak
a különböző Kárpát-medencei településekhez, kisebb közösségekhez való
tartozását a felvidéki Tardoskeddtől a
székelyföldi Oroszhegyig, a nyugatmagyarországi Fertőendrédtől a partiumi Aradig – de távolabbi országok
lobogói is feltűntek a tömegben.

Kitüntetés
Arszeniosz
Kardemakisznek

FORRÁS: KDNP.HU

A magyarországi ortodox hívek között folytatott kiemelkedő pasztorációs
tevékenységéért – a Magyar Érdemrend
Középkeresztje - kitűntetésben részesült
Arszeniosz Kardemakisz, a Konstantinápolyi Patriarkátus ausztriai metropolitája, Magyarország exarchája. A
főpásztornak a magas kitüntetést hazánk bécsi nagykövetségén SzalayBobrovniczky Vince nagykövet adta át
május 28-án. A főpap magyarországi
missziójának elismerésére Semjén
Zsolt egyházdiplomáciáért is felelős
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnökének javaslatára került sor.
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Minden szombathelyi lakos Szent Márton-kártyát
kap az önkormányzattól
Minden szombathelyi lakos kedvezményekre jogosító kártyát kap a város önkormányzatától –jelentette ki június 5-én sajtótájékoztatóján Puskás Tivadar, a Fidesz-KDNP pártszövetség polgármestere. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta:aA Szent Márton kártyával számos önkormányzati cég, illetve a kártyarendszerhez csatlakozó kis- és középvállalkozás által nyújtott szolgáltatás 10-20 százalékos kedvezménnyel vehető igénybe július elsejétől.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Puskás Tivadar a részletekről szólva elmondta: a kártyát a polgármesteri hivatal munkatársai június végéig személyesen kézbesítik azoknak, akik a lakcímnyilvántartás alapján április elsején
állandó szombathelyi lakóhellyel rendelkeztek, vagy Szombathelyen nappali
tagozaton tanulmányokat folytattak.
Alanyi jogon juthatnak ingyenes kártyához azok is, akik később költöztek a
városba, vagy csak ezután válnak szombathelyivé, nekik azonban írásban kérniük kell.
A polgármester hangsúlyozta: a városvezetés célja, hogy erősödjön a

szombathelyiekben az
összetartozás
élménye,
hogy megtapasztalják, jó
és érdemes
Szombathelyen élni.
Puskás
Tivadar az
MTI kérdésére elmondta: a kártya bevezetésének 15-20 millió forintos költségét az önkormányzat állta.
Molnár Miklós Szombathely alpolgármestere hangsúlyozta: tudomásuk
szerint az országban ez az első város-

A két világháború hősei példát
adtak hazafiságból
A történelemből elő kell venni azokat az első és második világháborús hősöket,
akik a katonai helytállásukkal példát adtak hazafiságból – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes május 24-én Ajkán, a magyar hősök napja alkalmából,
a KDNP helyi szervezetének ünnepségén. Az emléknapok fontosak, mert „általuk
adjuk meg a tiszteletet azoknak, akiktől annyi évtizeden át megtagadták" – fogalmazott a KDNP elnöke.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt szerint az emlékezés ad
példaképeket. „1917-ben, amikor megalkották ezt az emléknapot,
még voltak példaképek” –
mondta. Azóta azonban megváltozott a helyzet, manapság
olyanok lettek a példaképek,
akiket a média mint „celebeket" reklámoz – tette hozzá a
KDNP elnöke. Mivé lesz a
következő nemzedék, ha a
celebek lesznek a példaképek? – tette fel a kérdést
Semjén Zsolt.
Az emléknapok fontosak,
mert „általuk adjuk meg a tiszteletet
azoknak, akiktől annyi évtizeden át megtagadták”. Ha ezek az ünnepek országszerte általánossá válnak, akkor a
magyarság méltó lesz történelméhez,
amelyet egy évezreden keresztül a világ
színpadán bemutatott – fogalmazott a
miniszterelnök-helyettes, kiemelve: a
kommunista időszakban a harcmezőn
elesett katonákat másodszor is megölték
azzal, hogy az emlékükről nem volt szabad beszélni, a kommunista rendszer a
végtisztességet is megtagadta tőlük.

AZÁNK

A megemlékezések alkalmat adnak
arra is, hogy „levonjuk a tanulságot a történelemből" – fogalmazott a Semjén
Zsolt. Történelmi felelősség, hogy „el-

utasítsuk azt a militáns szemléletet”,
amely idegen országokba küld magyar
katonákat, és értelmetlenül az életüket
követeli. Kifejtette: az a katona is hős,
akit egy másik országba küldtek harcolni, hiszen nem őt terheli felelősség
azért, hogy harcolnia kell.
„Minden katona esetében benne van
annak a kockázata, hogy nem fog hazatérni a harcból, ezt a vértanú önként vállalja, az áldozat pedig abban bízik, hogy
életben marad, de mindketten hősök” –
hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

kártya, amely alanyi
jogon jár minden lakónak
és amelyet el is juttatnak
a város minden polgárához.
A Szent Márton kártyával júliustól kedvezményesen
vehetők
igénybe például a szombathelyi Tófürdő, az
uszoda, az Agora Kulturális Központ, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a
városi műjégpálya szolgáltatásai, kedvezményesen válthatók
jegyek a Weöres Sándor Színház és a
Mesebolt Bábszínház előadásaira, a

Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjeire, a Haladás labdarúgócsapatának
és a Falco KC kosárlabdacsapatának
mérkőzéseire is.

Matheovits Ferencre
emlékeztek Pécsett
Matheovits Ferencre, a Demokrata Néppárt néhai főtitkárára, a Kereszténydemokrata Néppárt rendszerváltozás utáni újjáalakításának egyik vezetőjére emlékeztek születésének 100. évfordulóján május 20-án Pécsen. Horváth János
közgazdászprofesszor, az előző Országgyűlés fideszes korelnöke Matheovits Ferenc sírjánál hangsúlyozta: barátja azon politikusok közé tartozott, akik annak ellenére mertek az első sorban állni, hogy látható volt, a szovjet beavatkozás útját
állja Magyarország függetlenségének.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Matheovits Ferenc egyike volt a
hozzáértő embereknek, akire rá lehetett
bízni Magyarországot – fogalmazott
Horváth János, aki felidézte, barátjával
sok időt töltöttek a közéletben, s még
akkor is jó emlékezni rá, ha mindez
zord időkben történt, mert még ma is
érzi, hogy „éltet, buzdít bennünket”.
„Az ő szelleme úgy kell ma a nemzetnek, mint egy falat kenyér, és minél
többet tudunk meg Matheovits Ferenc
életéről, annál szebb lesz Magyarország” – mondta.
Az előző Országgyűlés korelnöke
úgy véli: Matheovits Ferenc üzenete
a mai Magyarország számára az, hogy
„ne legyünk lusták, úgy gyakoroljuk
a szabadságot, ahogy csak lehet”,
ahogy ő tette.
A brassói születésű Matheovits Ferenc Pécsett szerzett jogi diplomát, az
1940-es évek elejétől járásbíróként dolgozott, majd katonaként szolgált a második világháborúban. A DNP tagjaként
1947-ben parlamenti képviselő lett, de
hamarosan kilépett a pártból, 1949-ben
pedig a parlamenti mandátumáról is lemondott. Az 1956-os forradalom idején

részt vett a
DNP újjászervezésében, és
a párt főtitkárának választották.
Matheovits
Ferenc 1949
és 1974 között
a demokratikus államrend
és köztársaság megdöntésére irányuló
mozgalom vezetésének koholt vádjával,
az 1956-os forradalomban való részvételéért, valamint összeesküvés szervezésének vádjával több mint 18 évet
töltött börtönben. Szabadulásai után segédmunkásként, vasbetonszerelőként,
üzemgazdászként helyezkedett el,
1974-től fordítóirodák alkalmi megbízásainak teljesítéséből élt.
A politikus 1989-ben Keresztes Sándorral és Ugrin Józseffel újjáalakította a
Kereszténydemokrata
Néppártot,
amelynek országos intéző¬bizottsági
tagja lett. Matheovits Ferenc 1991-től
Pécs díszpolgára, 1995-ben bekövetkezett haláláig a Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége (Pofosz) baranyai szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke volt.
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