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KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA · 2014. MÁJUS
A következő ciklus
végére meglesz az
egymillió új állampolgár

Nemzeti érdek
a családi vállalkozások
támogatása

Malina Hedvig
ügye emberi jogi
kérdés

Újraválasztották miniszterelnöknek Orbán Viktort

Küldetés az
egyetemes magyarság
megőrzése

Szentté nyilvánították
XXIII. János
és II. János Pál pápát
Szentté nyilvánította XXIII. János és
II. János Pál pápát Ferenc pápa április 27-én Rómában nyolcszázezer
hívő előtt. Ez az első eset, hogy egyszerre két pápát kanonizáltak, s példátlan az is a történelemben, hogy a
szertartáson egyszerre két élő pápa
legyen jelen, a szentté avatási mise
bemutatásában ugyanis Ferencen
kívül a tömeg által ugyancsak nagy
szeretettel üdvözölt XVI. Benedek
nyugalmazott pápa is részt vett.

Újraválasztotta miniszterelnöknek az Országgyűlés május 10-én Orbán Viktort. A Fidesz elnökét 130 igen szavazattal, 57 nem ellenében választotta ismét kormányfővé az Országgyűlés. Igennel a Fidesz és a KDNP képviselői szavaztak, nemmel pedig az MSZP, a Jobbik, az LMP frakciója, valamint az Együtt-PM öt független képviselője. A
Demokratikus Koalíció négy független képviselője nem vett részt az ülésen. Orbán Viktor nem szavazott.

A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési
képviselők több mint a felének szavazata volt szükséges.

A kormányfő megválasztásával hivatalba lépett. Orbán
Viktor – a történelmi zászlók előtt – letette esküjét, amit a
képviselők állva hallgattak, majd elénekelték a Himnuszt.
– Folytatás a 7. oldalon –

Képviselet egészséges
patriotizmussal

Kereszténydemokrata
irányultságú kormány áll fel

FORRÁS. MAGYAR HÍRLAP

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„A korábbi ciklusok során hazánknak arctalan, jellegtelen Európa-politikája volt, ez az unióban a lehető legrosszabb taktika. Viszont a megfelelő időben érdemi
kritikát megfogalmazni, az ráirányítja a figyelmet egy
országra. Csak így lehet az adott ügyek mentén valódi
szövetségeseket is szerezni. Hazánknak, sok év után,
végre súlya van az EU-ban” – nyilatkozta május 15-én a
Magyar Hírlapnak a Fidesz–KDNP EP-listájának tizenkettedik helyén szereplő Hölvényi György, aki egyházügyi államtitkárként száll be a választási versengésbe.
– Folytatás a 4. oldalon –

A most alakuló új kormány az európai kereszténydemokrácia legjobb hagyományait fogja képviselni
munkája során – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának május 12-i tanácskozásán az
Országházban. A kormányfő – a kormányalakítást
megelőző konzultációsorozat keretében – elsőként
a KDNP képviselőcsoportjával egyeztetett, ezt a
nap, illetve a hét folyamán még számos megbeszélés követi.
– Folytatás a 5. oldalon –

FORRÁS:

FORRÁS: MTI

A szentté avatási rítusra a szertartás elején került sor, 150 bíboros,
1500 püspök és a világ minden tájáról
érkezett 6000 pap részvételével, két
tucat államfő, illetve uralkodó, tíz
kormányfő és számos miniszter, öszszesen 93 ország delegációjának jelenlétében. A magyar delegációt Áder
János köztársasági elnök vezette, a
küldöttségben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
képviselte a kormányt. Orbán Viktor
miniszterelnök magánemberként zarándokolt Rómába.
A mise előtt egy órával, vasárnap
délelőtt 9 órára teljesen megtelt a római
Szent Péter tér és Rómának az ezt
övező része. A Szent Péter térre vezető
kapukat fél hatkor nyitották meg. Hét
órára a teret megtöltötték zarándokokkal, kilenc óra előtt már a Szent Péter
tértől az Angyalvárig haladó sugárút is
zsúfolásig megtelt emberekkel.
– Folytatás a 10. oldalon –
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Az európai politikának jobban kellene tisztelnie a nemzeteket
Elsöprő fölénnyel győzött az európai közép Magyarországon az egy hónappal ezelőtti parlamenti választáson – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök május 8-án Berlinben, a WDR német regionális közszolgálati műsorszóró társaság Europa Forum elnevezésű konferenciáján, Európa válaszút előtt
című előadásában. Hangsúlyozta: az európai politikának jobban kellene tisztelnie a nemzeteket, csakúgy, mint a keresztény kultúrát.
FORRÁS: KORMANY.HU

Orbán Viktor Európa válaszút előtt
című, több száz érdeklődő előtt tartott
húszperces beszédében az Európa jövőjét meghatározó kérdések között említette, hogy Európában nem élhetünk
más pénzén. Senki sem reménykedhet
abban, hogy valaki más pénzén győzi le
saját gazdasági bajait – hangsúlyozta,
hozzátéve, hogy Magyarország ezért
idő előtt visszafizette az IMF-hitelt,
adósságféket vezetett be, csökkenti az
államadósságot, és nem engedi a hiányt
az európai szint fölé. Az európai versenyképesség jövője szempontjából az
olcsó energiát nevezte a legfontosabb
kérdésnek.
„A mai rendszer vereségre ítél bennünket (...). A jövő Európájában az
energiaárakat radikálisan le kell szorítani” – mondta a kormányfő, aki szerint
az energiaárak leszorításához képest
minden más, egyébként fontos szabályozási kérdés csak másodlagos. Kiemelte azt is, hogy Európa csak a munka
révén boldogulhat, ezért támogatni kell
azt, és ha a vállalkozói világ nem tud
munkát adni mindenkinek, az államnak
kell szerepet vállalnia, s törekednie a
teljes foglalkoztatottságra.
Magyarországon segély helyett
igyekszünk mindenkinek – talán jövőre
már valóban mindenkinek képesek is
leszünk – állam által felkínált munkalehetőséget ajánlani – tette hozzá. A kontinens előtt álló kérdések között beszélt
a demográfiai helyzetről is, kijelentve: a
konfliktusokkal fenyegető tömeges be-

vándorlással nem lehet megoldani a
problémát. „A történelem megmutatta,
hogy az olyan civilizációk, amelyek
nem képesek biológiailag fenntartani
magukat, el fognak tűnni” – figyelmeztetett, jelezve ezért: Európának a demográfiai problémák természetes
kezelését kell előnyben részesítenie.
Szólt emellett arról, hogy az európai
politikának jobban kellene tisztelnie a
nemzeteket, csakúgy, mint a keresztény
kultúrát. Orbán Viktor megerősítette azt
az álláspontját, hogy a keresztény Európában a család egy férfi és egy nő
kapcsolatán alapuló együttélési forma.
Értékelése szerint Magyarország az elmúlt négy év mély átalakításainak és
erőfeszítéseinek köszönhetően új korszakba lépett.
„Tíz éve azt kértük a Nyugattól, segítse Közép-Európának a Nyugathoz
való visszacsatlakozását. (...) Ma azt
várjuk, a Nyugat fogadja el (...), hogy
Közép-Európának és benne Magyarországnak is van saját javaslata, ajánlata
egész Európának” – magyarázta a miniszterelnök. Azt várjuk – folytatta –,
hogy a Nyugat fogadja el: „amit mi
képviselünk, az nem ostobaság, nem

A sorsunkról döntenek Brüsszelben
Az európai parlamenti választások csökkenő részvételi adataira hívta fel a figyelmet Surján László, a Néppárt helyettes
frakcióvezetője május 12-én Salgótarjánban. Emlékeztetett:
míg 1979-ben, az első választáson 62 százalékos volt a részvétel, a legutóbb ez az arány már 20 százalékponttal alacsonyabb volt. Surján László a kampánygyűlésen kifejtette: az
Európai Parlamentet sokan földrajzilag, lelkileg is messze
érzik, és nem nagyon látják át, hogy az életünkről, a sorsunkról is lényegi döntéseket hoznak.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ezekben a döntési folyamatokban kell
részt vennünk, és hogy kik vegyenek részt,
azt a választások döntik el – mondta Surján
László, aki szerint az elmúlt öt év új oldalról
is bebizonyította, hogy az Európai Parlament
fontos terep Magyarországon, mert a „talajt
vesztett baloldal exportálta a belpolitikát az európai arénába”. Közölte: az európai parlamenti képviselők nem pártjuk, hanem Magyarország sikerére esküdtek fel. Aki ezt nem érti, az nem méltó arra,
hogy az országot képviselje az Európai Parlamentben – jelentette ki.
A rendezvényen a gyöngyösi származású Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP EP-képviselőjelöltje közölte: fontos feladat a külhoni
magyarokért való kiállás, és annak elérése, hogy Magyarország teljes egészében lehívja az uniós forrásokat.

unortodoxia, hanem Közép-Európa
gondolata”.
Az idő bebizonyította: a közép-európai államok Európához csatlakozása
közös sikertörténet – mondta, úgy fogalmazva: Közép-Európa nem köztes
Európa többé, hanem a kontinens okkal
megbecsült régiója, amely az európai
gazdasági növekedés motorja lesz. Kitért az egy hónappal ezelőtti magyarországi parlamenti választásra is, úgy
értékelve, hogy azon elsöprő fölénnyel
győzött az európai közép.
Nem a szélsőségek – sem a bal, sem
a jobb –, hanem a közép kapott felhatalmazást a folytatásra, a középnek van
parlamenti kétharmada – mondta a kormányfő. Kifejtette: mivel „a vízállás
változó, ezért a politikában sohasem az
a kérdés, milyen magas (...) a szélsőségek vízállása, hanem az a kérdés, milyen magasak a gátak. Magyarországon
az európai együttműködésre, az emberi
méltóságra, a gazdasági ésszerűségre
épülő politika magas gátakat húzott,
ezért stabil Magyarország”.
„Nem azt mondom, hogy amit
Közép-Európa és azon belül Magyarország csinál, azt érdemes követni másoknak. (...) De azt azért állítom, hogy az,
ami Közép-Európában és azon belül Magyarországon történik, érdemes a tanulmányozásra” – zárta szavait. Arra a
kérdésre, hogy demokratikus-e az a
rendszer, amelyben a szavazatok 44 százalékával kétharmados parlamenti többséget lehet szerezni, a kormányfő
felidézte, hogy pártja 2010-ben a jelenlegitől eltérő választási rendszerben is

kétharmadot szerzett, „az eredménynek
ez a fajta módosulása pedig nem új”, hiszen 1994-ben, amikor a szocialisták
győztek, a számokat tekintve pontosan
ugyanaz történt, mint az idei választáson.
Hozzátette: amennyiben Magyarországon az angol típusú demokratikus
választási rendszer érvényesülne, a kormányoldal 92 százalékos többségre tett
volna szert. Arra a kérdésre, hogy a
nyugati minták követésének elutasítása
vajon jelenti-e azoknak a nyugati értékeknek a relativizálását és megkérdőjelezését, amelyek közé tartozik a hatalmi
ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtó szabadsága
és a kisebbségek, köztük a szexuális kisebbségek tisztelete, Orbán Viktor angolul elmondott válaszában rámutatott
a politika és a szakpolitika fogalmának
különbségeire.
Kifejtette: a nyugat-európai szakpolitikák másolása kedvezőtlen eredményekre is vezethet Közép-Európában,
ezért a politikai modellnek a nemzetközi egyezmények keretei között kell
maradnia, de a szakpolitikák eltérhetnek
a nyugatiaktól. Úgy vélte, nem különböző politikai modellekről van szó,
hanem arról, hogy lehet-e ugyanazon
modellen belül több megközelítést, egymástól eltérő szakpolitikákat választani.
Hangsúlyozta: nagyobb mozgásteret
kell biztosítani a közép-európai államoknak, hogy a Nyugatról származó
politikai modellen belül alkalmazhassák a régiónak és az egyes országoknak
leginkább megfelelő szakpolitikai megoldásokat.

Egyedül a Fidesz-KDNP képviselheti
méltón a nemzetet Brüsszelben
Egyedül a Fidesz és a KDNP szövetsége képviselheti méltón a nemzetet Brüsszelben,
Strasbourgban, az Európai Unióban –
mondta a Fidesz-KDNP listájának harmadik
helyén induló Tőkés László május 17-én Miskolcon, a pártszövetség európai parlamenti
választási kampányrendezvényén. A volt református püspök, aki jelenleg is képviselő az
Európai Parlamentben, ezt saját tapasztalatára hivatkozva jelentette ki, emlékeztetve,
hogy 2007-től ott van Brüsszelben, 2010-től
pedig Magyarország képviselője is.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

„A Fidesz a lovon ül, a Jobbik átesik a ló egyik
oldalára, az utódkommunisták, a darabjaira hullott szocialisták pedig átestek a ló másik oldalára”
– fogalmazott Tőkés László, leszögezve: A magyarság érdekeinek védelmében, valamint a jobboldali és a baloldali szélsőségekkel szemben is fel
kell venni a harcot az Európai Parlamentben.
Megfogalmazása szerint 1956 óta nem volt ilyen
nagy „nemzeti egymásra találás”, a nemzeti

együttműködés rendszerében
megvalósult
legátfogóbb
nemzeti egység ugyanakkor
nem állhat meg a határon, arra
van szükség, hogy kiterjedjen
az egész nemzetre. A Fidesz
vezette kormány hitet tett
amellett, hogy közösséget vállal a külhoni, az idegenbe szakadt magyarokkal, „ezt a Magyarországot akarom látni mindörökké” – jelentette ki
Tőkés László, akinek szavait a mintegy 150-200
ember lelkes tapssal fogadta. Az EP képviselő,
képviselőjelölt megköszönte, hogy a mostani választásra kialakult egy nemzeti lista a FideszKDNP égisze alatt, amelyen ő is szerepel. Az
unióról szólva elmondta: megítélése szerint nincs
helye semmilyen kizárólagosságnak, semmilyen
végletességnek, az egység, a sokszínűség elve
alapján Magyarország egyenrangú tagja, nemzete
az uniónak. Ugyanakkor a határon túl élő magyaroknak, magyar közösségeknek is meg kell
találniuk ebben a sokszínűségben az egységet –
tette hozzá Tőkés László.
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A tét a magyar érdekek megvédése

Európai uniós feladatunk a kossuthi eszmék folytatása

Az európai parlamenti választás tétje a magyar érdekek megvédése és az
Európai Parlament néppárti frakciójának erősítése – mondta a KDNP
frakcióvezetője május 6-án Szekszárdon. Harrach Péter a Fidesz-KDNP
kampánygyűlésén, mintegy száz érdeklődő előtt hangoztatta: a magyar
érdekek védelmét nem lehet a baloldalra bízni, de „a másik szélsőségre”
sem, mert ők oly mértékig euroszkeptikusak, hogy az unióból való kilépést is fontolgatják.

Az Európai Unióban pontosan az a feladatunk, amit 1848-ban Kossuth Lajos tett: egyfelől harcosan képviseljük nemzeti érdekeinket,
másfelől igyekezzünk érvényre juttatni Európában azokat a gondolatokat, amelyek az emberek életminőségét javítják – mondta Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke május 8-án Cegléden,
a város alapításának 650. évfordulója alkalmából tartott ünnepi önkormányzati ülésen.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A politikus szerint „a baloldali
szélsőség” – amellyel összefüggésben a DK-t és Bajnai Gordont említette – mindig kritika nélkül elfogadja
a külső irányítást, a jobboldali szélsőség pedig egyértelműen a távolodást szorgalmazza az EU-tól. „Mi
abban hiszünk, hogy az európai
népek képesek az uniót úgy működtetni, hogy az mindenkinek a javát
szolgálja, ugyanakkor változásokra
van szükség, ezért dolgozunk” – tette
hozzá.
Kitért arra is, hogy az Európai
Parlamentben meg kell védeni a magyarországi rezsicsökkentést és az új
földtörvényt. A külhoni magyarokért
való kiállás alapján határon túli magyar szervezetek képviselői is rajta
vannak a Fidesz és a KDNP közös
listáján, amelyen a KDNP a saját
kvótájára szerepelteti Tőkés Lászlót
– mondta.

Harrach Péter szerint az ázsiai és
az iszlám kultúrák „elhúznak mellettünk”, az iszlám világban demográfiai robbanás van, Ázsia színes és
feltörekvő népei igazolják annak a
kultúrának az életrevalóságát. Mint
mondta, Európában „sorvad” a lakosság, a kontinens környezetében lévő
iszlám országok lakossága ötven év
múlva jelentősen túlszárnyalja az európai népességet.
Sejthető, hogy az európai vákuum
honnan fog beszívni bevándorlókat,
és nehéz megállítani ezt a folyamatot
– jegyezte meg.

Kossuth idejében a jobbágyfelszabadítás és a polgárosodás számított előrevivő gondolatnak, napjainkban hasonló
feladat azt elérni, hogy „ne multinacionális szolgáltató cégek fölözzék le az
emberek munkájának gyümölcsét extraprofit formájában, és a brüsszeli bürokraták ne szóljanak bele abba, miként
őrizzük meg saját örökségünket” – mutatott rá a kormányfő-helyettes.
A kereszténydemokrata politikus azt
mondta: mindenképpen el kell kerülni,
hogy Brüsszelt megpróbáljuk kiszolgálni. Ez a klasszikus szovjet stílusnak
felelne meg, amikor a Varsói Szerződésben és a KGST-ben 200 százalékosan
igyekeztek megfelelni az elvárásoknak mondta a KDNP elnöke.
A szervilis magatartás azt is sugallná,
– tette hozzá a miniszterelnök-helyettes –
hogy a magyar történelemnek egyetlen
célja és beteljesülése az Európai Unió.
Hangsúlyozta: ez nyilvánvalóan nem így
van, mert magyar történelem akkor is

volt, amikor nem volt Európai Unió, és
megkockáztatom, lesz magyar történelem akkor is, amikor már rég nem lesz
Európai Unió.
A kossuthi örökségnek Semjén Zsolt
megfogalmazása szerint az a lényege,
hogy miközben Magyarország határozottan képviseli nemzeti érdekeit, megpróbálja Európát alakítani, mert mi nem
elszenvedői, hanem formálói vagyunk az
uniónak. Hozzátette: ha mi ebben nem
akarunk részt venni vagy ki akarunk
lépni, akkor a lehetőségét is elveszítjük
annak, hogy Európát olyan irányba fordítsuk, amely értékeinknek megfelel.

Nemzeti érdek az RMDSZ jó választási szereplése
Magyar nemzeti érdek, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) minél jobban szerepeljen az európai parlamenti választásokon – jelentette ki május 16-án az Erdélyi Magyar Televíziónak (ETV) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, aki a magyar kormány nevében arra
kért minden erdélyi magyart, menjen el szavazni május 25-én, és voksoljon az RMDSZ listájára.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Az ETV-nek adott exkluzív interjúban a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kijelentette: az
RMDSZ képes képviselni a magyar érdekeket.
Hozzátette: az uniót nem elszenvedni,
hanem alakítani kell, ezért fontos, hogy a
magyar nemzetrészek minél nagyobb
arányban legyenek jelen az európai törvényhozói testületben. Rámutatott: az
EU-ban egyrészt keményen kell képviselni a magyar nemzeti érdeket, másrészt
az uniót a keresztény civilizáció értékei
felé kell elmozdítani. Az interjúban Semjén Zsolt „súlyos kérdésnek" nevezte a

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügyét. Kijelentette, hogy „százszázalékosan a
magyar oktatók mellett állnak”, akik lemondtak az egyetem vezetőségében betöltött adminisztratív funkcióikról, és
bojkottálják az egyetem szenátusának
üléseit, így tiltakozva az ellen, hogy az
egyetem román többségű szenátusa akadályozza az önálló magyar főtanszékek
megalakulását. Ez utóbbiakról kijelentette, hogy „ez jár”, hiszen Romániában
erről törvény is rendelkezik, a román államnak pedig „kutya kötelessége betartatni saját törvényeit". Semjén
támogatásáról biztosította a magyar oktatókat abban a törekvésükben, hogy a

MOGYE-n megalakuljon az önálló magyar tagozat.
Úgy vélte, az RMDSZ-nek romániai
kormánykoalíciós tagként fontos szerepe
van abban, hogy közvetítő vagy hídszerepet töltsön be Románia és Magyarország között. Hozzátette: Magyarország
nemzeti érdeke mindig az volt, hogy Romániával a létező legjobb viszonyban legyen, hiszen ez mindkét ország
gazdasági érdeke is. „Korábban, amikor
a gazdasági együttműködés töretlen volt,
mindkét ország nagyon sokat profitált
anyagilag is ebből a szoros együttműködésből. Nem rajtunk múlik, hogy ez
most kevésbé tűnik dominánsnak” – tette
hozzá a miniszterelnök-helyettes.

Fontosnak nevezte a kül- és a szomszédságpolitikát, de – mint mondta – Magyarország számára a legfontosabb
prioritás a Romániában élő magyar nemzetrész jóléte. „A Romániával való viszony alapvetően attól függ, hogy milyen
az erdélyi magyarság jóléte, közérzete,
mennyire biztosítják a jogait” – mondta
Semjén Zsolt. Rámutatott: ha az RMDSZ
romániai kormánykoalíciós pártként
minél inkább biztosítani tudja a magyarság jogait, annál könnyebb Magyarország számára a román féllel való
együttműködés. Megállapította: az
RMDSZ-nek komoly szerepe van abban,
hogy a magyar-román viszony minél
jobb és kiegyensúlyozottabb legyen.

Nyílt levél Hannes Swobodának, az Európai Parlament szocialista frakcióvezetőjének
Tisztelt Elnök úr! Szeretnénk megköszönni rendkívüli érdeklődését, amit az elmúlt hónapokban tanúsított a magyarországi történések iránt. Keddi nyilatkozatában jogosan fejezte ki aggodalmát a szélsőséges nézeteiről ismert Sneider Tamás
parlamenti alelnökké jelölésével kapcsolatban. Csak egyetérthetünk Önnel abban,
hogy a szélsőségesekre nem bízhatjuk sem egy ország, sem egy uniós intézmény
vezetését. Ugyanezen elvet figyelembe véve, engedje meg, hogy egy másik ügyről
is tájékoztassam.
Kiderült, hogy a Magyar Szocialista Párt (amely az Ön európai parlamenti frakciójának tagja) egyik vezetője, Molnár Zsolt (aki jelenleg országgyűlési képviselő és
kampányfőnök) részt vett egy neofasiszta megmozduláson 1992-ben. Az incidens
következtében az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád nem mondhatta el ünnepi
beszédét az 1956-os forradalom évfordulóján. A szélsőjobboldali provokációt vide-

óra is vették, és a média is nagy terjedelemben számolt be róla. Molnár Zsolt, aki a
felvételeken is látható, tegnap bevallotta, hogy részt vett a szégyenteljes eseményen.
Azt gondoljuk, hogy Európában nem mérhetünk kettős mércével. Ezért arra kérjük Önt, hogy ítélje el Molnár Zsolt szélsőséges cselekedeteit ugyanolyan módon,
ahogy korábban felemelte szavát a hasonló ügyekben. Reméljük, hogy az európai
baloldal nem tűr meg soraiban szélsőséges politikusokat.
A szélsőségek elleni fellépést nem rendelhetjük alá pártpolitikai céloknak. Még
az európai parlamenti kampány idején sem.
Budapest, 2014. május 8.
Üdvözlettel:
Hollik István
elnök, Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
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Képviselet egészséges patriotizmussal
– Folytatásaz 1. oldalról –
– Miért fontos – kissé sarkítva –
egy távoli országban ülésező parlament összetételéről szavaznunk
május huszonötödikén?
– Valóban, az Európai Parlament
(EP) Brüsszelben székel, ám tevékenysége egész Európára kihat. A lényeg ezúttal is az, hogy hazánk
megfelelő súllyal tudjon részt venni az
ott folyó döntéshozatalban. Ehhez két
dolog szükséges: gazdasági és politikai erő. Az előbbi körülmény, bár az
elmúlt években javuló tendenciákat
mutat, részben mégiscsak adottság.
Viszont ami a politikai feltételt illeti, az nálunk uniós szemszögből is
figyelemre méltó. A gazdasági válságból adódóan a kontinens államainak jó részében bizonytalan, akár
ingatag a vezetés, hazánkban ezzel
szemben évek óta stabil, a közös európai jövő iránt elkötelezett kormány
működik. Márpedig ez megfelelő
súlyt adhat Magyarországnak, különösen akkor, ha a választók az április
hatodikai eredményhez hasonlóan
voksolnak. Európában az számít, akinek véleménye van.
– Ha csak a kampányt nézzük,
mondandója bőven akad valamennyi pártnak.
– Természetesen, ugyanakkor az
esélytelenebb erők hajlamosak nagyot, irreálisat mondani, ami nem segíti a választópolgárokat a felelős
döntésben. Jelentős különbség mutatkozik amúgy a jelenlegi – úgynevezett – bal-, valamint a polgári oldal
között. Míg az előbbinél évszázados,
szinte már furcsa megfelelési kényszer uralkodik, hol Moszkva, hol
Brüsszel felé, addig a másik oldalnak
nincsenek ilyen „hagyományai”. A Fidesz–KDNP politikusai egészséges
patriotizmussal kívánják képviselni a
hazájukat, kívánnak Brüsszelben is
hangot adni hazánk érdekeinek. Ezzel
együtt tudomásul kell vennünk egy
adott helyzetet, nevezetesen azt, hogy
Európa nélkül az ország gyengébb,
esendőbb lenne, tehát ebből az adottságból kell előnyt kovácsolni. Ebből
a szempontból viszont korántsem
mindegy, milyen is ez az unió. Ezt közösen kell kialakítani, ebbe a nagyon
komoly munkába pedig a magyaroknak is van beleszólásuk. Így tehát a tét
a május végi szavazáson nem kevesebb, mint hogy az EU-realista erők
megfelelő számban vehetnek-e majd
részt az EP-ben. Ma ezt a politikát a
hazai palettán egyedül a kormánypárti
szövetség képviseli.
– A kritikusok szerint azonban
az Orbán-kabinet „patriotizmusa”

miatt már szinte nincsenek is barátaink az unióban.
– Mielőtt egyházügyi államtitkár
lettem, közel tíz évet dolgoztam az
Európai Parlament néppárti frakciója
mellett, valamint a kereszténydemokrata irányultságú Robert Schuman
Alapítvány egyik vezetőjeként. Hogy
Magyarországnak ne lennének barátai, nos, ezt teljes mértékben cáfolni
tudom. De nem is ez a lényeg, itt nem
is barátságról, hanem közös érdekek-

kicsit egész Európát az otthonomnak
érzem. A képviselőség amúgy egy lehetőség, remélem, a választók bizalmából élhetek majd vele. Úgy látom,
Magyarország és Európa problémái,
így az elöregedő társadalom, a munkanélküliség vagy a szegénység, sok
esetben azonosak, annak ellenére,
hogy nálunk volt negyvenévnyi kommunista elnyomás, Nyugaton nem.
Ezek az ügyek a közös jövőnkről
szólnak, s hazánk végre elkezdett

„Nekem az európai munka
nem külügyet jelent, hiszen
ott is a hazámért dolgozhatok.
Akkor vagyok igazán otthon
Magyarországon, ha egy
kicsit egész Európát
az otthonomnak érzem”
ről van szó. A korábbi ciklusok során
hazánknak arctalan, jellegtelen Európa-politikája volt, a kormányok
igyekeztek valamiféle meghatározhatatlan normához igazodni. Ez az unióban a lehető legrosszabb taktika.
Viszont a megfelelő időben érdemi
kritikát megfogalmazni, az ráirányítja
a figyelmet egy országra. Csak így
lehet az adott ügyek mentén valódi
szövetségeseket is szerezni. Hazánknak,
sok év után, végre súlya van az EU-ban.
– Milyen ügyek mentén képzeli
el a brüsszeli politizálást?
– Nekem az európai munka nem
külügyet jelent, hiszen ott is a hazámért dolgozhatok. Akkor vagyok igazán otthon Magyarországon, ha egy

ezekre – sok szempontból példaértékű
– megoldásokat adni, melyeket nyilván még tovább kell fejleszteni, akár
az unióval közösen. Fontosnak tartom
még, hogy letudva az EU elmúlt évtizedeit is meghatározó szekularizmust,
végre a huszonegyedik századnak
megfelelő irányba tudjunk elmozdulni
a történelmi egyházak társadalmi szerepét illetően. Ebben a munkában
örömmel közreműködnék. Kiemelt figyelem illeti emellett a civil világot is,
ezen a téren hazánkban is a szorosabb
együttműködésre lenne szükség, sok
még a teendő. Európa ugyanis nem
egyenlő az unióval, az csupán az intézményi keret. Európa ennél sokkal
több, színesebb valami, ezért kell erősíteni az ezt megjelenítő civil szférát.

– Európai Egyesült Államok –
hazánkban Gyurcsányék „házalnak” ezzel a gondolattal, de más országokban is vannak követői a
centralizáció erősítésének. Mit gondol erről?
– Ebben a kérdésben még semmi
sem dőlt el, sok éve meglévő vitáról
van szó, melyet gyakran igencsak leegyszerűsítenek. Vegyük azonban tudomásul: a kontinens összlakossága
nagyjából fél Indiát vagy közel egyharmad Kínát tesz ki. Régen is akkor
ment jól Európának, amikor együttműködés, közös fellépés jellemezte az
államait. Ugyanakkor erőt jelent a
nemzeti identitások gazdagsága, sokasága is, ezt a két szempontot együtt
kell figyelembe venni. Az említett kifejezés, ez az önfeladó liberális vízió,
korántsem realitás. Éppen ennek ellensúlyaként erősödnek meg mostanában
a radikális EU-ellenes erők. Megjegyzem, az unió felszámolása is elfogadhatatlan, szélsőséges elképzelés.
– Mi tehát a megoldás?
– Az eddiginél jóval hitelesebb formát kell adni az érdekegyeztetésnek,
ha úgy tetszik, véget kell vetni az esti
vacsorákkal egybekötött lobbi tárgyalásoknak. Sokkal nyíltabb párbeszédre van szükség ahhoz, hogy
közös ügyeinket végre mindenki magáénak érezze. Erre az EP alkalmas,
hiszen transzparens intézmény – persze, ehhez megfelelő politikusok is
kellenek. De a lényeg mégiscsak az,
hogy a nemzeti politikától elszabadult
Európai Unió nem jó, leginkább azért,
mert ellenhatást vált ki. Ezért középen
kell maradni, úgy, hogy megtartjuk a
nemzetek ellenőrző szerepét.
– A Jobbiknak ez is kevés, gyakran hangoztatják, ki kellene lépünk
az unióból. Aztán exképviselőjük,
Gaudi-Nagy Tamás buzdítására híveik nekimennek, leköpdösik Pásztor Istvánt. Egyedi eset, vagy egy
leépülési folyamat állomása?
– Tisztázzuk: bár hallhattunk
ilyen-olyan magyarázatokat, GaudiNagy Tamás a Jobbikhoz köthető
személyiség. Rendkívül szomorú,
hogy miközben – a baloldal egy részét is beleértve – végre valóban
egységes nemzetpolitika kezd kialakulni hazánkban, addig egy magát a
nemzetnek végletekig elkötelezettnek mondó ember emberségében
megaláz egy határon túli, legitim vezető politikust. Ennél mélyebb nincs.
Ez a teljes magyar nemzet arculcsapása. Ha ennek egészségügyi okai
vannak, az komoly mentő körülmény
lehet. De egy ilyen embernek nincs
helye a magyar közéletben. Tiszteletet a magyaroknak!
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Kereszténydemokrata irányultságú kormány áll fel
– Folytatás az 1. oldalról –
Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki
Sajtóiroda vezetője a megbeszélésről
az MTI-nek elmondta: a családok csődvédelme tekintetében legkésőbb a nyáron konkrét előrelépés történik. A
KDNP frakciója átadta a miniszterelnöknek az ezzel kapcsolatos törvény
koncepcióját, illetve jelezte, hogy társadalmi szereplőkkel – nagycsaládosokkal, egyházakkal – konzultációba
kezd az ügyben.
Orbán Viktor – a kormányalakítást
megelőző konzultációsorozat keretében
– elsőként a KDNP képviselőcsoportjával tárgyalt, ezt a nap, illetve a hét folyamán még számos megbeszélés követte.

Minden politikai erőnek feladata
a családok boldogulásának elősegítése
A Kereszténydemokrata Néppárt a család nemzetközi napja alkalmából
felhívja a figyelmet arra, hogy minden politikai erőnek feladata a családok
boldogulásának elősegítése. Manapság sokszor hallani, hogy válságban van
a család intézménye. Ebben a témában teljes mértékben azonosulunk azzal a
véleménnyel, miszerint napjainkban nem a család vagy a házasság intézménye van válságban, hanem az ezeket rosszul értelmező emberek!
A KDNP szerint itt az idő, hogy belássuk: az anya-apa-gyerekek vagy feleség és férj szeretetközössége olyan kapocs, amely nemzeteket tehet sikeressé, társadalmakat emelhet fel, ezen viszonyrendszer relativizálása pedig
rossz irányba visz. A KDNP a családok pártjaként arra törekszik, hogy politikájának középpontjába a családokat állítsa, érdekeiket képviselje és tegye
ezt mind a magyar parlamentben, mind az EU intézményeiben.
Budapest, 2014. május 15.
Kereszténydemokrata Néppárt

Gyermekekért
Elégtétel az ítélet
sok áldozatnak futballozott a KDNP
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint a Biszku Béla ügyében született ítélet elégtétel sok áldozat számára, akik mind a mai napig
kárvallottjai „a Biszku és társai által
üzemeltetett rendszernek”. „Végre az
áldozatoknak vannak jogaik, nem az
elkövetőknek” – fogalmazott Rétvári
Bence, a kisebbik kormánypárt alelnöke május 13-án az MTI-nek azután,
hogy a volt állampárti vezetőt öt és fél
év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék első fokon, nem jogerősen.
A kkereszténydemokrata politikus
kiemelte: nem hiába dolgozott az
előző Fidesz–KDNP-kormány és teremtette meg a kommunista rendszer
működtetőinek és legfőbb haszonélvezőinek felelősségre vonásáról szóló
törvényt.
Az alaptörvény negyedszázados
adósságot törlesztett, amikor megnyitotta lehetőségét a történelmi igazságtételnek – jelentette ki Rétvári Bence.

FORRÁS: KDNP.HU

A Kereszténydemokrata Néppárt labdarúgó csapata 2014. április 27-én részt
vett a Heim Pál Gyermekkórház támogatására rendezett jótékonysági labdarúgó tornán. A sporteseményen 12 csapat
képviseltette magát (a Parlamentbe jutott
pártok közül a KDNP és a Jobbik).
A KDNP saját csoportjában 1. helyet
szerezve játszott a legjobb 4 közé jutásért, azonban 1:0-s vereséget szenvedett
a Dél-Pesti Kórház csapatától – akik
végül a tornán 2. helyen végeztek.
A rendezvényen összegyűlt támogatást a Heim Pál Gyermekkórház
Neurológiai Osztályának támogatására fordítják.

Folytatni kell a KDNP és
a Fidesz együttműködését
Harrach Péter szerint a jövőben is folytatni kell a Fidesz és a KDNP együttműködését. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a kisebbik kormánypárt Pest megyei szervezetének május 17-én rendezett fővárosi tanácskozásán
kiemelte: a Fidesz és a KDNP együttműködése eredményes, az érdekek kölcsönös
tiszteletben tartásán alapul. Ezt az együttműködést folytatni kell.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Ugyanakkor mindezt csak úgy
érdemes tenni, ha mindkét
szervezet megőrzi a maga
identitását, és azokat az értékeket, amiket képvisel,
hozza az együttműködésbe.
A KDNP akkor jó szövetségese a Fidesznek, ha igazán
kereszténydemokrata – mutatott rá Harrach Péter.
Utalva a közelgő EP-választásra, kitért arra is:
ahhoz, hogy a magyar érdekeket képviseljék, és Európát
megfelelően formálják, az
kell, hogy Fidesz–KDNP politikusai legyenek többségben. Egyedül a határozott, de
józan képviselet, ami eredményre
vezet Európában – jelentette ki Harrach Péter, aki a kereszténydemokrácia alapelveiről és politikai
alapvetésükről szólva kiemelte az
emberi méltóság tiszteletét, a szolidaritás képviseletét és az igazságosságot, hogy minden társadalmi réteg
megkaphassa, ami neki jár.
Szűcs Lajos, a Fidesz Pest megyei elnöke felidézte azt a szövetségi politikát, amit a Fidesz
2003-ban elkezdett. Kiemelte: az
áprilisi választáson a 12 megnyerhető egyéni kerületből mindet „behúzták”, és a megyében az országos
átlagot meghaladó a kereszténydemokrata képviselet. Mint kifejtette:
273 587 szavazat érkezett a 12 je-

löltre, s 104 902 voks volt, amivel
pluszban tudtak hozzájárulni a listás
eredményekhez. Ez utóbbi nagyon

komolyan segítette a kétharmados
többséget – mutatott rá. Szólt arról
is: az EP-választáson bő egy hét
múlva összmagyar listára lehet majd
szavazni, a történelem során először.
Nagyon komoly tétje van a voksolásnak, nem csak azért, mert szeretnék bebizonyítani, hogy április
6-a nem véletlen baleset volt, ahogy
a szocialisták szeretnék beállítani,
hanem egy jól felépített terv része –
mondta. Fontos, hogy a keresztény
értékek az európai értékekkel együtt
többségben maradhassanak, és hogy
olyan emberek képviseljék Magyarországot az EP-ben, akik jó hírünket
viszik el – hangsúlyozta a Fidesz
politikusa.
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Újraválasztották
miniszterelnöknek Orbán Viktort
– Folytatás az 1. oldalról –
Ezt követően Orbán Viktor beszédet
mondott. Az MSZP – ahogy előre jelezte – a miniszterelnök megválasztása
után elhagyta az üléstermet. Ezt korábban azzal indokolták, hogy nem ismert a
kormányprogram, a kormány szerkezete
és a kormánytagok neve sem.

Áder János köztársasági elnök a
páholyból figyelte az Országgyűlés
ülését. Az ülésen jelen volt Schmitt
Pál volt köztársasági elnök, Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke,
Polt Péter legfőbb ügyész, Erdő
Péter bíboros-prímás, esztergombudapesti érsek, a Magyar Katoli-

kus Püspöki Konferencia elnöke.
Az egyik páholyból követte az eseményeket Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége és gyermekeik.
Jelen voltak az állami szervek közjogi tisztségviselői, a külhoni magyar közösségek tisztségviselői, a
diplomáciai testületek tagjai, az
Európai Parlament magyar képvi-

selői. Meghívottként vett részt az
ülésen Pálinkás József, a Magyar
Tudományos Akadémia most leköszönt elnöke, Andy Vajna, a filmipar
megújításáért
felelős
kormánybiztos, Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Fekete
György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

Magyarország középre tart
A nemzeti együttműködés, az egység és az európai közép megerősítésére irányul majd harmadik kormányának politikája – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök az újraválasztása után tartott beszédében, az Országgyűlésben. Az elkövetkező négy évről úgy fogalmazott: Magyarország középre tart, „az európai életszínvonal és életminőség közepe felé tartunk”. Beszédében ismertette kormánya társadalomfelfogásának
és külpolitikájának alapelveit is.
FORRÁS: MTI

Orbán Viktor a választási győzelmük arányát meggyőzőnek nevezte,
mint
fogalmazott,
a
voksoláson az „európai közép”, az
egységre törekvő erők elsöprő többséget kaptak. Szerinte bár a most
megalakítandó kormány
kétharmados parlamenti
többséggel rendelkezik,
mindig „a háromharmadot,
vagyis minden magyart
képvisel majd”, minden
magyar szolgálatára törekszik.
A kormányfő, a Fidesz
elnöke köszönetet mondott
mindenkinek, aki részt vett
az április 6-ai országgyűlési
választáson, függetlenül
attól, melyik politikai erőre
szavazott. Külön megköszönte azoknak, akik a Fidesz-KDNP-t támogatták,
mint mondta, „a feléjük
fennálló kötelességeimről
nem fogok megfeledkezni”.
Harmadik kormányzásának négy évét előrevetítve Orbán Viktor úgy
fogalmazott: Magyarország középre tart, „Európa
közepén egy új Közép-Európát építünk”, amely felzárkózhat a kontinens nyugati feléhez. „Az európai
életszínvonal és életminőség közepe felé tartunk a következő négy
évben” – jelentette ki, megjegyezve, hogy ugyan „még nem
érjük el a felsőbb szintjét, de felfelé
haladunk, a középosztály, vagyis a
magyarok nagy többségének megerősödése felé tartunk”.
A kabinet politikája a nemzeti
együttműködés, az egység és az eu-

rópai közép megerősítésére irányul
majd – vázolta fel.
Nyomatékosította azt az álláspontját, amely szerint most, a másodszori megerősítés után nem
tartja vita tárgyának az alaptörvényt, az emberi méltóság tiszteletére épülő társadalomszervezést, a

helyett munkára épüljön, hogy a liberalizmus doktrínái helyett a kölcsönös
felelősség
eszméjét
kövessék, hogy a globális erők
előtti behódolás helyett a nemzeti
függetlenség megtartásáért küzdjenek, és hogy „internacionalizmus
helyett a haza szeretetére neveljünk

szabadságot és felelősséget összekapcsoló politikát, és nem vita tárgya a munkaalapú gazdaság, a
nemzetegyesítés politikája sem. A
hogyanról és a részletekről lesznek
és kellenek viták, de az alapkérdések eldőltek, a választók a vitát lezárták – jelentette ki a kormányfő.
Az egy hónappal ezelőtti választás megerősítette – folytatta – a
2010-ben végrehajtott második
rendszerváltást is, megerősítette,
hogy a magyar gazdaság spekuláció

a gyermekeiket”, továbbá azt is,
hogy rend legyen.
A miniszterelnök bejelentette,
folytatni fogják a nemzeti konzultáció politikáját, majd ismertette társadalom- és külpolitikájuk alapjait.
Eddigi és harmadik kormánya politikáját is jellemezve hangsúlyozta:
nem fogadhatók el olyan közállapotok,
amelyekben a lelkiismeretesen eljárók,
a törvényeket betartók folyamatosan
rosszul járnak, míg a lelkiismeretlen, a
farizeus jól jár, előnyt szerez.

„Olyan kormány megalakítására
törekszem, amely képes egyszerre
igazságos és versenyképes Magyarországot teremteni” – mondta.
Európa- és külpolitikájukról
Orbán Viktor úgy fogalmazott,
hogy azt a tisztánlátás, a nyílt párbeszéd és a bátor gondolkodás jellemzi majd. Hangsúlyozta,
hogy Magyarország a NATO
és az Európai Unió része, efelől pedig kormányzásuk idején
sem lesz kétség. Jelezte ugyanakkor, hogy az ország ezen szövetségekben tag, nem pedig
túsz, Magyarországnak megvannak a saját javaslatai, „senki
nem várhatja el tőlünk, hogy
némának tettessük magunkat”.
Azt „sem várhatja el tőlünk
senki, hogy tökfilkónak tettessük magunkat, akinek nincs
egyetlen épkézláb gondolata
arról, mit kell, kellene tennünk” – fogalmazott.
Kifejtette: kormánya nem
akar bevándorlást támogató politikát, ehelyett szorgalmazza a
gyermekvállalás segítését, a népességfogyás természetes úton
való megfordítását, továbbá
visszautasítja a házasság és a
család relativizálását. Orbán
Viktor ismét sürgette a radikális, gyors
energiaár-csökkentést Európában.
„Szeretnék jól szolgálni, szeretnék jó miniszterelnöke lenni ennek
a különös, egyedi, tehetséges, de
sokat szenvedett népnek, ennek a
bátor, leleményes, lovagias és iparkodó nemzetnek” – zárta szavait
Orbán Viktor, majd kormánypárti
képviselőtársaival közösen a Kossuth Lajos térre, a Fidesz-KDNP
nagygyűlésére vonult az Országgyűlésből.
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A következő ciklus végére meglesz
az egymillió új állampolgár
Honfitársaim!
A magyar nemzet akaratából a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége másodszor nyerte
meg kétharmaddal a választásokat.
Erre nincs példa sem Magyarország,
sem az Európai Unió történetében.
Hat évvel ezelőtt a szociális népszavazást elsöprő többséggel megnyertük, aztán egy ciklussal ezelőtt az
európai uniós választásokat, az önkormányzati választásokat, az országgyűlési választásokat, most újra
az országgyűlési választásokat, és jó
esélyünk van, hogy elsöprő többséggel, most májusban megnyerjük az
európai uniós választásokat, és őszszel az önkormányzatiakat.
Sok oka van mindennek, mindenekelőtt a ti szeretetetek és hűségetek. Benne van a kormánynak az
emberfeletti munkája napról-napra,
lépésről-lépésre, benne van egy hibátlan kampány, nagyon sok minden
benne van. De van két szikla fundamentum, ami nélkül mindez nem lett
volna lehetséges. Az első: a köztünk
lévő bajtársi hűség, szolidaritás, barátság. Ennek köszönthetjük mindezt
és ennek ellentéte is látható, hogy ha
a magát baloldalnak nevezőket nézzük, az egymással szembeni intrikát,
a gyűlölködést, - olyanok mint egy
tál skorpió: ha már másba nem tudnak harapni, akkor egymásba harapnak. A másik sziklafundamentum
pedig egy filozófiai természetű
dolog. Nevezetesen az, hogy a szellemi forrásvidéket meg tudtuk őrizni.
A Kereszténydemokrata Néppárt egy
világnézeti párt, a Fidesz pedig egy
széles gyűjtőpárt. Ennek a kettőnek
a szövetsége teszi lehetővé azt, hogy
úgy őrizzük meg a szellemi forrásvidéket, a keresztény civilizációt, hogy
eközben el tudjunk érni minden társadalmi csoportot, mindazokat, akik
a magyar nemzethez tartoznak. Nekünk kereszténydemokratáknak a
feladatunk az, hogy a keresztény civilizációt jelenítsük meg, végeredményben Szent István örökségéhez
kössük a szövetséget, aminek a nagy
tanulsága, hogy a keresztény civilizáció és a magyar nemzet története
egymástól elválaszthatatlan. (Koppánykodásra hajlamos barátainknak
innen üzenem, hogy én azt nem
tudom, hogy Koppány magyarabb
volt-e mint Szent István, de azt pontosan tudom, hogy a magyar megmaradás szempontjából Szent István
végtelenszer értékesebb volt. Hiszen
ha nem lett volna Szent István, akkor
ez az ország nem lenne, nem beszélnénk magyarul és nem lennénk itt).

És amellett, hogy mi kereszténydemokraták vagyunk az egyetlen világnézeti párt, az országgyűlésben mi
vagyunk az egyetlen történelmi párt.
(Feltéve persze, hogyha a szocialisták
nem tartanak arra igényt, hogy Kádár
Jánost ás Rákosi Mátyást - mint előzményüket - történelmi pártnak tekintsék). Most van 70 éve annak, hogy
Varga Laci bátyánk lakásán – itt a Galamb utcában - 70 évvel ezelőtt megalakult a Kereszténydemokrata
Néppárt, kifejezetten a német megszállással szemben, ellene mondva a
náci diktatúrának, majd folytatták a
harcot a szovjet megszállással szemben, ellene mondva a kommunista
diktatúrának. Ez adja az egész szövetségnek a vállalható történelmi
előzményét. Mert az a helyzet, hogy
mi magyarok a történelmünk folyamán mindig is két oldalról voltunk támadva. Ez a két pogány közt való lét.
Legyen az a török és a labanc pogánysága. Vagy a sztálini Szovjetunió
és a hitleri Németország újpogánysága. De azért most is van bizonyos
analógia… Elegendő, ha csak arra
gondolok, hogy pár nappal ezelőtt itt
támadták meg Pásztor Istvánt, aki a
határon túli magyarság egyik legjelentősebb személyisége, akinek a délvidéki magyarság köszönheti a
kulturális autonómia megvalósulását,
vagy legalábbis, hogy a megvalósulás
állapotában van, köszönhetjük a délvidéki magyarság honosításának a le-

vezénylését, köszönhetjük, hogy
Belgrádban a magyarok ott ülnek a
Parlamentben, és azt, hogy megszűntették velünk szemben azt:
hogy „a magyarok bűnös nép”,
hogy a délvidéki magyarok nem
kaphatnak árpótlást, és ki vannak
zárva a vagyon-visszaszármaztatásból. És ezt az embert támadták meg
provokátorok vagy őrültek, vagy
esetleg mind a kettő, akik engem a
nyilas házmesterekre emlékeztetnek.
De a határon túli magyarság nem
fogja elfelejteni ezt a támadást.
Ahogy nem felejti el ama 2004. december 5-ét, a gyurcsányi nemzetárulást. A határon túli magyarok 95,5
%-ban szavaztak ránk és sem a szocialistáknak, sem a Jobbiknak nem adtak
1-2 %-nál többet. (Lehet hogy még az
is sok volt). 130 ezer külhoni magyar
levélben, és 80 ezer olyan külhoni magyar akinek van magyarországi lakcíme ezért két szavazattal támogatták a
Fidesz-KDNP szövetséget.
Barátaim! Pontosan négy évvel ezelőtt álltam ugyanígy előttetek. Akkor
azt ígértem Orbán Viktornak és nektek,
hogy a ciklus végére meglesz az ötszáz
ezer új esküt tett magyar állampolgár.
Ezt messze meghaladtuk. Most ígérem
miniszterelnökünknek és a nemzetnek,
hogy négy év múlva, a ciklus végén
meglesz az egymillió új magyar állampolgár! Akik tudják, hogy ez a nemzet a
nemzetük, ez a haza a hazájuk, és akik
tudják, hogy hogyan kell szavazni.

Az európai uniós választások
előtt, azért a két pogány közötti szituáció tekintetében megint csak van
valami áthallás. Ott vannak azok a
szocialisták, akik megszokták a
KGST-ben, hogy szervilis módon
kiszolgálják Moszkva érdekeit.
Most ugyanúgy kiszolgálták Brüsszel érdekeit, hiszen a képviselőik n
em átallottak Magyarország ellen s
zavazni, hogy forrásokat vegyenek e
l Magyarországtól. És ott van az a f
elelőtlenség a másik oldalon, amelyik azt mondja, hogy lépjünk ki az E
urópai Unióból. Hova? Ukrajna m
ellé a senki földjére? M
Mi pontosan tudjuk, hogy az Európai Unió nem a magyar történelemnek célja és beteljesülése. Az
Európai Unió egy eszköz a magyar
nemzet életérdekinek, céljainak a
megvalósítására, és ez a cél nem
lehet más, mint a magyar nemzet
megmaradása, és a magyar emberek
életminőségének a javítása. De mi
olyan Európai Uniót akarunk, ami
nem Cohn-Bendit devianciáit jelenti, hanem az alapító atyák, Adenauer, Schuman és de Gasperi
keresztény civilizációra és az európai nemzetek, így Magyarország
tiszteletére épülő Európát.
(Semjén Zsolt
beszéde a Kossuth téren,
2014. május 10-én,
a miniszterelnök-választás után)
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Nemzeti érdek a családi vállalkozások támogatása
A családi vállalkozások kiemelt támogatásának fontosságát hangsúlyozta Semjén Zsolt a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület éves
közgyűlésén május 9-én az Országházban. A miniszterelnök-helyettes köszöntőjében rámutatott: „józan nemzeti érdek” a családi vállalkozások támogatása, ugyanis
a saját céget létrehozó családok nem fogják vállalkozásukat bedönteni pillanatnyi érdekből, gazdasági előny vagy haszonszerzés reményében.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hozzátette: ma Magyarországon az
egyik legnagyobb probléma, hogy fiktív
cégeket hoznak létre, belevágnak ügyletekbe, és amikor adósság keletkezik, bedöntik a céget és alapítják a következőt.
Ezt próbálják megakadályozni, de nem
egyszerű – közölte, kiemelve: egy család a saját nevével fémjelzett céget nem
fogja bedönteni, csak azért, hogy az adóhatóságot átvágja.
Kitért arra is, hogy a KDNP kezdettől
fogva azon az állásponton volt, hogy az
örökösödési adót a cégek esetében is töröljék el. Mint mondta, ha a családi vállalkozásokat, cégeket generációról
FORRÁS: KDNP.HU

A Felelős Családi Vállalkozásokért
Magyarországon Közhasznú Egyesületet honlapja szerint 2009 novemberében
régóta sikeres hazai vállalkozó családok
alapították. Küldetésüknek a hosszú
távon felelős hazai családi vállalatok
gazdasági és társadalmi értékteremtésé-

generációra örökösödési adóval „megvámolják”, akkor ezáltal a külföldi
multinacionális cégeket hoznák versenyhelyzetbe, ez pedig ellentétes a magyar
nemzeti érdekekkel. Az a cél, hogy minél
több „kis- és középvállalkozás és nemzeti
nagytőke legyen” – emelte ki a KDNP elnöke, aki emlékeztetett arra is, hogy az
alaptörvény rögzíti: a családot tekintik a
társadalom alapjának. A társadalom és a
magyar nemzet megmaradása alapvetően
a családoktól függ.
Ha nem lesznek családok, akkor nem
születnek gyermekek, ugyanakkor
ahhoz, hogy a nemzet fennmaradjon, és
a gazdaság működjön, egészséges emberekre van szükség, akik a családból
nek támogatását tekintik. Céljaik között
jelölték meg a tulajdonos családok generációi közötti és azokon belüli együttműködések fejlesztését családi,
tulajdonosi és menedzsment ügyekben.
Mint írták, a támogatás képzési-kutatási, érték- és érdekképviseleti, nemzetközi és regionális együttműködési
területeken valósul meg.

A tehetség nem önmagáért van
Minden ember kötelessége, hogy saját tehetségét kibontakoztassa, az őket nevelőknek pedig hozzá kell segíteniük a fiatalokat ahhoz, hogy talentumaikat szaporítani tudják – mondta Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár május
16-án az Év Talentuma Díj átadó ünnepségén Budapesten. Az államtitkár rámutatott: a díj arra tanít, hogy érdemes járni a tehetség útját, ami az egyénen kívül
a közösséget is boldogítja, mert „a tehetség nem önmagáért van”.

hozzák azokat az erkölcsi alapokat, amelyeknek része a tisztességes munkavégzés és a becsület is.
Semjén Zsolt szerint amikor bizonyos
politikai ideológiák tudatosan rombolják
a családot, akkor végső soron az egész
társadalom alapjait rongálják és kérdőjelezik meg. Kitért arra is, hogy a kormány
által kialakított családtámogatási rendszer – Franciaországot leszámítva – a

Példaértékű a fogyatékkal élők
lakhatásának támogatása
Példaértékű a fogyatékkal élők kiscsoportos lakhatási formáinak támogatása,
a támogatott lakhatás, az úgynevezett kitagolás-program, amelyben vezető
szerepet tölt be Miskolcon a Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorság – nyilatkozta Soltész Miklós szociális és családügyért felelős
államtitkár május 7-én, miután meglátogatta az intézményt.

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Hoffmann Rózsa elmondta, hogy
a művészet, a sport és a tudomány területén osztják ki ezeket a díjakat.
Utalt arra: művészet nélkül „az élet
szürke lenne, lelkünk szögletessé
válna”. A művészet nagyon sokrétű,
idén pedig egy táncban jeleskedő tehetség kapta a díjat. Megemlítette,
hogy a tudomány területén elért eredményekért sokan életüket adták vagy
kockáztatták a történelem során, mert
ha megállapításaik ellentmondtak a
hatalmon lévők eszméinek, előfordult, hogy máglyán végezték életüket.
A sok felfedezés után azonban egyre
nehezebb új eredményeket elérni a tudományban, a sport eredményei
ugyanakkor jól mérhetők – állapította
meg az államtitkár.
Sport kategóriában a díjat Makra
Noémi, a magyar tornasport nagy ígérete kapta, aki jelenleg a szófiai Európa-bajnokságon vesz részt. Helyette
a Torna Klub Békéscsaba Egyesület
ügyvezetője vette át a díjat.
Tudomány kategóriában Zsombori
Balázs, a pictoverb program feltalá-

A kereszténydemokrata politikus
kijelentette: ezt a munkát, amely
kihat a térségre, az országra, sőt nemzetközi jelentőséggel bír, csak dicsérni és köszönni lehet – jelentette
ki. Véleménye szerint évtizedek óta

lója kapta az elismerést. A 17 éves kitüntetett elmondása szerint találmánya
okostelefonokon, táblagépeken alkalmazható képeket alakít hangos mondatokká, programjának így az a
missziója, hogy „hangot adjon mindenkinek”, akinek bármiféle beszédkészségbeli betegsége van.
A díjakat a bírálóbizottság tagjai,
Hoffmann Rózsa, Kaposi József, az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Gubik Petra színész, a Sugarloaf zenekar énekese, Benedek
Tibor, a férfi vízilabda-válogatott
szövetségi kapitánya és Horváth
Gyula egyetemi adjunktus, a Masat1 projektmenedzsere adta át.

legnagyobb segítséget adja Európában a
gyermekvállalás tekintetében. Ahol
három gyermek van, havi 100 ezer forintot nem kell befizetni a költségvetésbe, azaz gyakorlatilag nem kell adót
fizetni – említett egy példát. Azok a családok, ahol kisebb a kereset, több gyermek esetén az egészségügyi és
nyugdíjjárulék terhére is érvényesíthetik
a kedvezményt.

Magyarország és a kelet-középeurópai térség egyik legszomorúbb
lépése volt ezen a területen, hogy eldugták a fogyatékkal élő embereket
távolra a településektől. Ezért készítették az úgynevezett kiváltási stratégiát, amelynek lényege ezen otthonok
megszüntetése, sokkal kisebbre cserélése. Hatmilliárd forintból a követ-

kező másfél éven belül a kitagolásprogram keretében hat nagy otthon
körülbelül hétszáz lakójának újul
meg az élete, ennyien kerülhetnek
sokkal lakhatóbb, élhetőbb körülmények közé – mondta az államtitkár.
Soltész Miklós, utalva az európai
parlamenti (EP-) választásra, azt
mondta, Kósa Ádám, az Európai Parlament első és eddig egyetlen siket
képviselője ezt képviselte a szervezeten belül eddig is. Három éve még támadták
Magyarországot
ezen
intézkedések miatt, mára viszont belátták, hogy méltóbb körülményeket
biztosíthatnak a fogyatékkal élőknek,
ez a megoldás tehát követendő példa
– fűzte hozzá. Ezért sem mindegy,
hogy mi lesz az uniós választások
eredménye – tette hozzá, Kósa Ádám
mellett érvelve.
Hozzátette: mindenképp folytatják
a munkát – nemcsak hat intézménynyel – a következő hét évben az uniós
költségvetés segítségével, és azok az
intézmények kerülnek előbb sorra,
amelyek a legrosszabb állapotban
vannak.
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Malina Hedvig ügye emberi jogi kérdés
Üdvözöljük a szlovákiai civil társadalom fellépését a Malina Hedvig ellen folyamatban lévő eljárás ügyében. A mai
pozsonyi demonstráció tudatosítja a szlovákiai közvéleményben, hogy Malina
Hedvig közel nyolc éve húzódó ügye mindenekelőtt általános emberi jogi kérdés,
és rávilágít arra, hogy napjainkban Szlovákia bármely polgára hasonló helyzetbe
kerülhet. Ezt fejezi ki a tüntetés mottója
is: „Ma Malina Hedvig, holnap te?”
Bízunk abban, hogy a civil társadalom
határozott kiállása előrelépést jelent majd
abban a folyamatban, amelynek eredményeként Szlovákia polgárai közül senkinek
sem kell majd attól félnie, hogy hatalmi
önkény áldozatává válhat, hanem biza-

lommal fordulhat az állam és az igazságszolgáltatás felé. Magyarország abban érdekelt, hogy
Szlovákiában mindenki nyugodtan élhessen, a
magyar közösség szülőföldjén boldoguljon, jogegyenlőséget élvezzen, és nyelvének használata,
vagy a magyar identitásának vállalása miatt tagjai ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint Malina
Hedvig.
Malina Hedvig számára – lévén 2013 decembere óta magyar állampolgár – minden rendelkezésre álló segítséget, így a konzuli védelmet is
biztosítja Magyarország az ellene folyó eljárás
további szakaszaiban.
Budapest, 2014. április 30.
Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes

Elegünk van az agresszív tempóból!
Tegnap a budapesti Kossuth téren Gaudi-Nagy Tamásnak, a Jobbik leköszönő országgyűlési képviselőjének hívására érkezett tüntetők állták körbe
és leköpdösték az éppen arra sétáló Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Magyarországi és határon túli ifjúsági szervezetekként elegünk van abból, hogy politikai kalandorok megafonba kiabálva uszítják híveiket.

Nem akarjuk, hogy ez az agresszív
tempó a jövőnk része legyen, rossz
hírét keltve ezzel a magyarságnak. Mi
már nem a kommunizmusban nőttünk
föl és hisszük, hogy a vélemény-nyilvánításnak ez a módja nem szolgálja
közös jövőnket a Kárpát-medencében,
és ellentmond minden olyan értéknek,
ami a magyarságot erősítheti.
Csak akkor követelhetünk tiszteletet az európai nemzetek körében is, ha

mi magunk is tiszteletben tartjuk magyar testvéreinket határainkon belül
és kívül.
Az uszítást és megbélyegzést nem
csak a magyar-magyar kötelékek erősödése, az egységes Kárpát-medencei
fellépés és a közös magyar érdekérvényesítés szükségességének fényében
tartjuk sajnálatosnak. Nemzettársaink
elleni támadás nem összeegyeztethető
a keresztény erkölcsökkel és az emberi
méltóság normáival sem. Épp ezért felfoghatatlan számunkra, hogy egy szakmailag kiválóan képzett és szavát a
határon túli magyarságért számos alkalommal felemelő közszereplő miért folyamodik az alapvető politikai kultúrát
és polgártársi tiszteletet nélkülöző
módszerekhez.

A gyűlölet kultúrája
szemben az alkotással
és a békés ünnepléssel
FORRÁS: KDNP

Az egyik a téren köpköd, a
másik az interneten, a harmadik a politika színpadán. Szépen kivirágzott a gyűlölet
kultúrája. Szerencsére többen
vannak, akiknek az életében
ezzel szemben az alkotásnak
és a békés ünneplésnek van
helye – osztotta meg véleményét Facebook-oldalán május
10-én Harrach Péter, a a Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetője.

Politikai ifjúsági szervezetekként
örömmel tapasztaltuk azt a nemzetpolitikai szemléletváltását, amelynek
hatására az elmúlt években a Kárpátmedence különböző pontjain élő magyar fiatalok között egyre több
ismeretség, barátság alakulhatott ki,
egyre több lehetőségünk van megismerni egymás életét, egyre több közös
programot valósíthatunk meg. Éppen
ezért tartjuk elfogadhatatlannak a külhoni magyar politikusok elleni utcai támadást, ami a Magyarország határain
kívül élő magyarok elutasításában korábban élen járó, 2004. december 5-én
kicsúcsosodó szocialista időszak hangulatát idézi. Biztosak vagyunk benne,
hogy a magyar fiatalok jelentős többsége
ma már elutasítja az ilyen magatartást.

A tegnapi esemény után az a minimum, hogy a tüntetés szervezői és
résztvevői a nyilvánosság előtt bocsánatot kérjenek Pásztor Istvántól és a
személyén keresztül súlyosan megbántott külhoni magyaroktól.
Budapest, 2014. május 7.
Gubík László
elnök, Via Nova ICS
a Fidesz–KDNP EP
felvidéki képviselőjelöltje
Hollik István
elnök, Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
Gaal Gergely
elnökhelyettes, Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
kdnp.hu

Pásztor megtámadása a nemzet
egysége elleni támadás
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke szerint szerint Pásztor Istvánnak,
a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének a megtámadása a nemzet egysége ellen
intézett támadás. „A felelőtlen elkövetők tettét – akár őrültek, akár provokátorok – mélységesen elítéljük. Méltatlan cselekedetükkel az egész nemzetet ütötték arcul” – fogalmazott Semjén Zsolt az MTI-hez eljuttatott közleményében.
FORRÁS: MTI

Az Origo hírportál azt írta, hogy kedd délelőtt,
amikor az Országház előtti Kossuth Lajos téren a
földtörvény ellen tüntető Gaudi-Nagy Tamás – aki az
elmúlt parlamenti ciklusban a Jobbik-frakció tagja
volt – észrevette Pásztor Istvánt, elkezdett neki üzengetni a megafonban. Pásztor Istvánhoz ekkor egyre
több tüntető szaladt oda, főleg nők állták körbe, szidalmazták, bolseviknak nevezték, lökdösődés is kialakult, nem engedték, hogy a VMSZelnök elmenjen előlük. Több nő közelről köpködte a politikus arcát – írta tudósítója
jelentése alapján az Origo.
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Szentté nyilvánították XXIII. János és II. János Pál pápát
– Folytatás az 1. oldalról –
A tömeg megtöltötte a Vatikánt
övező utcákat és a közeli Tevere folyó
partját is. A zarándokok rengetegében
a világ számos nemzetének képviselőit és zászlóit lehetett látni.
A fiatalabbak közül sokan az éjszakát hálózsákban a Vatikán környéki
utcákban töltötték.
A szertartás elején Angelo Amato
bíboros, a Szentté avatási kongregáció
prefektusa a posztulátorok kíséretében
a pápa elé járult és egymás után háromszor kérte Boldog XXIII. János
(1958–1963) és II. János Pál (1978–
2005) szentté avatását. Az egyházfő a
harmadszori kérelem után elmondta a
szentté avatás ünnepélyes formuláját,
amellyel kiterjesztette az új szentek
tiszteletét az egész világegyházra.
„Hosszas gondolkodás után, többször is Isten segítségét kérve és meghallgatva sok testvérünk véleményét a
püspökségben, szentté nyilvánítjuk és
szentként határozzuk meg Boldog
XXIII. Jánost és II. János Pált, beírjuk
nevüket a szentek katalógusába, és elrendeljük, hogy az egész egyházban
odaadóan tiszteljék őket a szentek sorában” – mondta a Szentatya, akinek
bejelentését hatalmas ovációval és dübörgő tapssal fogadta a tömeg. Ezzel
egyidejűleg Róma-szerte megkondultak a templomok harangjai.
A szentté avatás után a Szent Péterbazilika előtt felállított szabadtéri oltárhoz vitték XXIII. János és II. János
Pál pápa relikviatartóit. XXIII. János
testéből egy apró darab került az ereklyetartóba, II. János Pálnak pedig néhány csepp vére. II. János Pál pápa

relikviatartóját Floribeth Mora Díaz,
az a Costa Rica-i asszony adta át Ferenc pápának, akivel a lengyel pápa

II. János Pálnak is köszönhető,
hogy megszabadultunk a kommunizmustól
II. János Pál pápa a magyar állam és az egész világ számára meghatározó személyiség volt – mondta XXIII. János és II. János Pál pápák szentté
avatásáról az MTI-nek április 26-án nyilatkozva Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Rómába érkezett magyar zarándokoknak bemutatott
szentmisét megelőzően.
„Három embernek köszönhetjük, hogy megszabadultunk a kommunizmustól. Spirituálisan II. János Pálnak, politikailag-gazdaságilag Ronald
Reagan amerikai elnöknek, és Mihail Gorbacsov is kellett hozzá" – hangsúlyozta Semjén Zsolt, aki kijelentette: „II. János Pál pápa nélkül nem
lenne szuverén Magyarország”.

csodát tett: az asszony a pápához intézett imának köszönhetően gyógyult
meg. XXIII. János ereklyetartóját rokonai vitték az oltárhoz.
A Szentté avatási kongregáció prefektus bíborosa hálát adott Ferenc pápának a szentté avatásért, felcsendült
az örömének, és innentől folytatódott
az ünnepi szentmisék rendes menete.
Ferenc pápa homíliájában arról beszélt, hogy XXIII. János a Szentléleknek való szófogadás, II. János Pál
pápa pedig a család pápája volt, s ekként segítettek helyreállítani és a kor
valóságához igazítani az egyház eredeti küldetését. A katolikus egyházfő
rámutatott: bátor ember volt mindkét
szentté avatott pápa, mert nem féltek
szembenézni az ember szenvedésével

és sebeivel, ezáltal tanúbizonyságot
adva az egyháznak és a világnak Isten
jóságáról és könyörületességéről. „Az
új szentek XX. századi püspökök és
pápák voltak. Ismerték a század tragédiáit, de nem hagyták, hogy azok
maguk alá gyűrjék őket, erősebb volt
bennük Isten, a hit az ember megváltójában és a történelem urában, Jézus
Krisztusban”.
Az egyházfő azt kívánta, hogy a két
új szent járjon közbe annak érdekében,
hogy a jelenlegi két szinódusi évben
az egyház engedelmesen kövesse a
Szentlelket a család lelkipásztori szolgálatában. „Mindketten tanítsanak
minket arra, hogy ne botránkozzunk
meg Krisztus sebhelyein, behatoljunk
az isteni irgalmasság misztériumába,
amely mindig remél, mindig megbocsát, mert mindig szeret” – mondta Ferenc pápa.
A szertartás végén a hívek már
imáikba foglalták a két új szent nevét.
„Imádkozzunk Szent XXIII. János
közbenjárására Istenhez, hogy szakítsa ki a gyűlölet és az erőszak
spiráljából a népek vezetőinek gondolatait és döntéseit. (...) Szent II.
János Pál közbenjárására imádkozzunk, hogy az Atya élessze fel a szenvedélyt az emberi méltóság iránt a
kultúra, a tudomány és a politika világában” – idézett az imából a Vatikáni Rádió magyar adása.
XXIII. János és II. János Pál „kitörölhetetlenül hozzájárult a népek fejlődéséhez és a béke ügyéhez” – mondta
később a szertartást záró, a zarándokoknak a részvételt megköszönő szavaiban a katolikus egyházfő. Ferenc
pápa a hatóságoknak is megköszönte,
hogy segítettek biztonságosan lebonyolítani a nagyszabású szertartást.
Magyarországi és határon túli főpásztorok is koncelebráltak a pápával
a szentté avatási szentmisén. Jelen volt
a szertartáson Erdő Péter bíboros, Ternyák Csaba egri érsek, Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek, Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspök,
Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi püspök, Palánki
Ferenc egri segédpüspök és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök.
Több ezer magyar zarándok is érkezett
a szentté avatásra.

II. János Pál őszintén képviselte az igazságot
FORRÁS: KDNP.HU

A II. János Pál elleni 33 évvel ezelőtti merényletet
idézte fel az Országgyűlés május 13-i ülésén Aradszki
András. Kitérve a Szent II. János Pál pápa életútjára
azt mondta: őszintén képviselte az igazságot, amiben
hitt, az emberi méltóság és szabadság elsődlegességét,

s a gyilkossági kísérlet sem félemlítette meg. Élete
példa a Kereszténydemokrata Néppárt, tanítása megkerülhetetlen minden jóakaratú politikus számára is.
Hölvényi György egyházügyi államtitkár kiemelte: a pápa személyisége és a belőle áradó erő
mai napig hat, formálja sokak világnézetét, s a kommunizmus, mint szellemi diktatúra lebontójaként
tartják számon.
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Küldetés az egyetemes magyarság megőrzése
Semjén Zsolt szerint a magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
erről a Rákóczi Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott jubileumi ünnepségen beszélt május 16-án a fővárosi Magyarság Házában. Kiemelte: a magyar kormány számára stratégiai partner a szervezet. Rámutatott: ennek legfontosabb oka az a közös küldetés, hogy megőrizzék az
egyetemes magyarságot.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Semjén Zsolt elmondta: ahhoz, hogy
a magyar nemzet fennmaradjon, szükség
van a nyelvi, kulturális és történelmi
identitás megerősítésére és „egybefogására” a közjog kötelekével.
A szövetség missziójából kiemelte az
ösztöndíjprogramot. Mint emlékeztetett,
a magyar kormány fejenként húszezer
forinttal segíti a külhoni magyar iskolába
járókat, de legalább ilyen fontos a szövetség gyűjtése, amivel külhoni magyar
családokat támogatnak.
Semjén Zsolt méltatta Esterházy
János örökségének ápolását. A felvidéki
mártír politikus személyében is mutatja a
magyar sorstragédiát, amikor „minket
bélyegeznek bűnös népnek” a Felvidéken vagy a Délvidéken. Esterházy János
rehabilitálása megkerülhetetlen a magyar
nép és kormány részéről, egyúttal össznemzeti ügy – szögezte le, kiállva a mártír politikus boldoggá avatása mellett is.
A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a kormány nevében a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József

nemzetmentő szolgálatáért. Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke rámutatott: a szövetség nem szavakban, hanem
tettekben kíván szolgálni. Kiemelte a
szervezet és támogatói elhivatott munkáját, majd azt mondta: a Rákóczi Szövetség a magyarság megmaradását
szolgáló, áldozatos munkája szimbolikus
sarokköve a nemzeti összetartozásnak.
Az ünneplőket levélben köszöntötte
Áder János köztársasági elnök, aki kiemelte: a magyar nemzet szolgálatában kivételes munkát végez a
szervezet. Az önazonosságában sokszor fenyegetett kisebbségi sorsban élő
magyarság megmaradásának egyik
legfontosabb feltétele az anyanyelven
folyó oktatás biztosítása. Egyedülálló,
amit ez a civil szervezet a nemzettudat
erősítésében, a magyarság kapcsolatrendszerének újjáépítésében elért –
mutatott rá Áder János, aki szerint
tevékenységének köszönhetően sok tízezer magyar gyermek tanulhat anyanyelvén a Kárpát-medencében.
Orbán Viktor kormányfő köszöntőlevelében azt írta: a szervezet 25 éve

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja – a szervezet honlapja szerint – a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc fejedelem
szellemi örökségének népszerűsítése. Az anyagi segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontosnak tartják a szomszédos országokban kisebbségben élő
magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatását, valamint a Kárpátmedencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését. A Rákóczi Szövetség központi irodája és a Kárpát-medencében működő közel háromszázhatvan helyi szervezete révén gazdag programsorozatot valósít meg minden évben. A szövetségnek több mint százkilencven Kárpát-medencei
középiskolában működnek ifjúsági szervezetei, taglétszáma meghaladta a
húszezret.
végzi nélkülözhetetlen, semmivel nem
pótolható szolgálatát és erősíti a magyarság gyökereit. „Köszönöm, hogy
hirdetik, csak az összetartó nemzet
erős és hiteles” – fogalmazott a kormányfő, aki azért is köszönetet mondott, hogy a fiataloknak mutatnak
példát a hazafiasságra.
Halzl József, a szervezet elnöke azt
mondta: munkájuk célja kezdetektől
az ifjúság szolgálata, hogy a határon
túli közösség a felnőtté válás után is
megmaradhasson.

Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok
FORRÁS: KDNP.HU

A jubileumi ünnepség alkalmából
kitüntetéseket ítéltek oda azoknak,
akik erkölcsi és anyagi támogatásukkal lehetővé tették a szövetség nemzetstratégiai céljainak szolgálatát. A
díjazottak között volt Mádl Dalma, a
néhai Mádl Ferenc köztársasági elnök
özvegye, Lévai Anikó, Harrach Péter,
KDNP frakcióvezetője és a KDNPfrakció, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Láng Zsolt, Budapest II.
kerületének és Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere.

Fémikon-kiállítás a
Sziklatemplomban

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke nyitotta meg
a XX. Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok rendezvénysorozatát
május 9-én Piliscsabán, a Klotildligeti Plébániatemplomban. Az Egyházzenei Napokat Takács Nándor nyugalmazott székesfehérvári megyéspüspök alapította húsz esztendővel ezelőtt, melyen évről, évre az
ország számos templomi és világi kórusa, valamint a külhoni magyar
közösségek egyházi énekkarai mutatkoznak be.
Semjén Zsolt a szakrális zene magyar művelőinek jeles fórumaként,
nemzeti összetartozásunkat erősítő misszióként méltatta az eseményt.
Beszédében köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek
önzetlen szolgálatukért, majd emlékplakettet és oklevelet adott át az
alapító püspökkel közösen a közreműködő kórusok vezetőinek.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A hiteles kereszténység védelmet nyújt
FORRÁS: KDNP.HU

A hiteles kereszténység adja a legbiztosabb védelmet a rasszizmus és
az antiszemitizmus ellen, és biztosítja azt, hogy soha többet ne forduljon elő a holokauszt – mondta
Harrach Péter április 29-én Károli
Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Kara és a Baranko-

vics Izraelita Műhely rendezvényén.
A Közösen-Együtt című, a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára
emlékező konferencián a frakcióvezető arról beszélt: hívő keresztények
és zsidók ugyanazt válaszolják a kor
nagy kérdéseire, és „képesek egymás
felé fordulni”.
Nincs olyan tisztességes ember,
aki ne tisztelegne a holokauszt áldo-

zatai előtt, és ezt követeli tőlünk a keresztény hit is – fogalmazott Harrach
Péter, kiemelve: a mostani színes világban éppen a hitünk kapcsol össze
bennünket, mert „van különbség közöttünk, de feszültség nincsen. Utalt
arra, hogy a keresztény és a zsidó emberek között sem mindenki hiteles, de
nekünk az a dolgunk, hogy erősítsük
a hiteles emberek közösségét.

Ruzsa György művészettörténész,
egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának
oktatójának fémikon gyűjteményének
kiállítását nyitotta meg Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke április 25-én
a pálosok Sziklatemplomában Bátzor
Botond pálos tartományfőnökkel. Az
eseményen részt vett Haszonicsné Dr.
Ádám Mária a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója is.

A Kereszténydemokrata Néppárt fejet hajt az áldozatok előtt
99 esztendővel ezelőtt szörnyű vérfürdő vette kezdetét, amelyben örmények
hatalmas tömegeit ölték meg, hurcolták el, nyomorították meg az Oszmán Birodalom irányítói. A Kereszténydemokrata Néppárt vallja, hogy egyetlen ideológia vagy gondolat jegyében sem lehet másokat fizikai létükben fenyegetni,
elnyomni.Fejet hajtunk az áldozatok és emlékük előtt, s örömmel látjuk, hogy a

napokban első ízben kért bocsánatot a halottak leszármazottaitól Törökország.
Bízunk benne, hogy a népcsoportok közötti megbékélés és a bizalom egy jobb
és szeretetteljes világ reményét hordozza.
Budapest, 2014. április 24.
Kereszténydemokrata Néppárt
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Csatlakozzatok a Testvércsalád Mozgalmunkhoz! –
Legyen nektek is testvércsaládotok!
Kárpátalja talán a legelfeledettebb a határon túli magyar területek közül, pedig itt is 150 ezer fős magyar közösség él. Fontosnak tartjuk, hogy az Ő megmaradásukat, identitásukat és személyes életüket is segítsük. Éppen ezért örülnénk, ha ti is testvércsaládokká válnátok!
Szeretnénk, ha a Magyarországon élő családok
közvetlen felelősséget vállalnának a Kárpátalján élő
családokért! A határon túli magyarok száma nemcsak
az elvándorlás és a beolvadás miatt csökken, hanem,
azért is, mert a magyar családokban is kevés gyermek
születik.
Mennyire más egy új helyre úgy menni, hogy ott
ismerősök fogadnak, hogy ott nemcsak az épületek és
a tájak felfedezésére érkezünk, hanem barátokkal, ismerősökkel találkozunk. Magyar lakta határon túli területeken különösen nagy élmény az ilyen.
A Testvércsalád Mozgalommal családok közötti
személyes kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Lehetőséget kívánunk ahhoz teremteni, hogy az összetartozást ne csak elvi alapon, hanem közvetlen
kapcsolatokon keresztül élhessük meg. Az elsődleges
kapocs a család. Határon inneni és túli családokat kötünk össze kezdeményezésünk keretében, hogy utána
ők ezt tartalommal tölthessék fel. A kapcsolat a köl-

csönösségre épül, nem
kizárólag anyagi vagy fizikai segítségnyújtás,
hanem lehetőség a találkozásra, egymás életének
megkönnyítésére a résztvevő családok igényei
alapján. A mozgalomba
jelentkező családok felajánlásaitól függ, hogy a
létrejövő testvérkapcsolat
mire terjed ki (egymás
meglátogatása, ajándék,
levél küldése, rendszeres
– legalább egy évig tartó
– anyagi támogatás vagy esetleg csereüdülés a gyerekeknek, közös programok…)! A lehetőségek még nagyon sokrétűek, a bekapcsolódó családokon, rajtatok
múlik, hogy hogyan valósítjátok meg!

A valódi tehetséget
preferálja a program
Rétvári Bence üdvözölte a könnyűzene támogatására bejelentett Cseh Tamás
Programot az egri Music Hungary konferencia politikus fórumán május 16-án.
„A Cseh Tamás Program azokat a javaslatokat összegzi, amelyeket a tehetségek
felkutatása, a szerzői jogok kezelése, a vidéki játszóhelyek támogatása és más kérdések tekintetében a zenei szakma fogalmazott meg” - hangsúlyozta a KDNP alelnöke a zeneipari rendezvényen.

Csatlakozzatok a kezdeményezéshez, mint család:
legyen egy testvércsaládotok Kárpátalján!
Hogyan működik?
Írjatok egy e-mailt, amiben elküldtök a családról egy
fényképet és röviden pár mondatban bemutatkoztok.
Válaszunkban megadunk egy online űrlapot, ami
segít nekünk a megfelelő testvércsalád megtalálásában! A jelentkezéseket folyamatosan várjuk. A program szervezői az adatok alapján összekötik a családot
egy kárpátaljai magyar családdal!
A jelentkezést és a bemutatkozást a testvercsalad@csaladhalo.hu címre küldhetitek!
További információ:
testvercsalad@csaladhalo.hu
A program gazdája a Családháló.
Kárpátaljai partnerszervezetünk a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete.

Kiállítás nyílt a Szent István-rend világáról
a Magyar Nemzeti Múzeumban
A Szent István-rend világát mutatja be mintegy 400 műtárgy, többek között rendjelek, dokumentumok és díszöltözék segítségével a Magyar Nemzeti Múzeumban
május 5-én nyílt kiállítás. Az augusztus végéig látogatható, Szent István lovagjai
– A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve című tárlat megismerteti az érdeklődőkkel a rend életét és felvonultatja a nagymesterek díszruhás képeit a rend
megalapításától, 1764-től kezdve egészen napjainkig.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A kereszténydemokrata politikus
megjegyezte, hogy a Cseh Tamás
hét alprogramjára jutó pénzek
arányáról további konzultációk lesznek a későbbiekben. „Nagyon fontos, hogy a program értékeli és
preferálja a valódi teljesítményt és
tehetséget”.
A zenei oktatás jövőjével kapcsolatban Rétvári Bence azt hangoztatta, hogy a közoktatásnak kedvet
kell csinálnia a zenéhez, ehhez kell

megteremteni a feltételeket. „Az is lényeges, hogy a gyerekek el tudják különíteni az értéket a tucat terméktől”.

A Music Hungary zeneipari konferenciát másodszor rendezték meg.
Május 15-én Egerben a zenei szakma és a média képviselői többek között a
magyar zenei repertoár helyzetéről, esélyeiről, az export lehetőségekről, a
digitális zenefogyasztásról, a könnyűzene státuszáról, az élő zene jövőjéről,
a zenei média mai világáról beszélgette.
Május 16-tól az egri Losonczy-völgyben háromnapos könnyűzenei fesztivál kezdődött. A Feszt!Egert első alkalommal rendezik meg, a fellépők között lesz például a Csík Zenekar, a Hooligans, a Vad Fruttik, a Kiscsillag, a
Heaven Street Seven, a Carbonfools, a Magashegyi Underground, az Akkezdet Phiai vagy az Intim Torna Illegál.
A Feszt! Eger részeként tartották 16-án és 17-én az Éter tehetségkutató
fesztivált is.
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A kitüntetést Mária Terézia magyar
királynő, osztrák főhercegnő alapította
az 1764. május 5-6-án tartott kétnapos
ünnepségen – idézte fel Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a kiállítás megnyitóján. Hozzátette: a rend élete 2011-ben indult újra,
amikor is újraalapították Magyar
Szent István Rend néven. A 250 éve
alapított rend jelmondata: „Publicum
meritorum praemium”, azaz a köz
szolgálatában szerzett érdemek jutalma, amelynek történelmi hagyománya és időtálló üzenete minket is
kötelez – fogalmazott Semjén Zsolt.
Áder János köztársasági elnök, a
kiállítás védnöke levélben köszöntötte
a megnyitó résztvevőit. Mint írta, „a
tárlat két és fél évszázad adományozói
és adományozottjai elé tart tükröt. A
kitüntetés sorsának alakulása sokszínű
történet Magyarország életében, a kiállítás pedig bemutatja a szándékok és
célok, valamint a szempontok és értékek bonyolult rendszerét.” Végigkísérhetjük egy Habsburg-házból való
magyar uralkodó többségében magyar
alattvalóknak adományozott elismeré-

sének történetét
a kezdetektől a
21. századi újjászületésig – mutatott rá Áder
János.
A kiállításon
számos külföldi
múzeum és magángyűjtő anyaga
is látható. Az érdeklődők rendjeleket, festményeket, érméket, metszeteket, dokumentumokat,
fényképeket és fegyvereket tekinthetnek meg, köztük Mária Terézia saját ékköves rendjelvényét a Nemzeti
Múzeum gyűjteményéből, Bismarck
gyémántdíszes rendjelvényeit Németországból, a rend díszöltözékét Bécsből és
Ferdinánd bolgár király IV. Károlytól
kapott rendjelvényeit.
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