rendkívüli kiadás

Martin Schulz: az egység erőt ad!
Egyértelmű siker és a korábban meghirdetett diplomáciai offenzíva
fontos eredménye, hogy Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke
hivatalos magyarországi látogatásának jelentős részét legutóbb Szeged
városában töltötte. Az EP első embere ezzel is demonstrálni akarta,
hogy támogatja az MSZP politikáját és törekvéseit. Schulz látogatása és
annak fontos üzenete még januárban vetődött fel, amikor Tóbiás József
pártelnök Brüsszelben tárgyalt az uniós intézményrendszer különböző
vezetőivel, köztük az Európai Parlament elnökével. Martin Schulz a hivatalos és protokolláris fővárosi programjait követően utazott a csongrá-

di megyeszékhelyre, ahol előbb a helyi zsinagógát látogatta meg zsidószervezetek vezetőinek társaságában, majd ‒ tucatnyi egyetemista előtt
‒ beszédet mondott a városházán. Az EP elnöke többek között arról beszélt: az Európai Unió tagállamainak közösen kell fellépniük azért, hogy
megvédjék a közösségnek a demokráciára, a békére és a szolidaritásra
épülő modelljét. “Olyan Európára van szükség, amely a közösségre koncentrál, amely felismeri, hogy az egység erőt ad!” ‒ fogalmazott.
Rendkívüli különszámunk a fontos látogatásról ad számot. 


(fotó forrás: delmagyar.hu)

Főhajtás a szegedi zsidók
emléke előtt

Offenzívában vagyunk
Még idén januárban, Tóbiás József pártelnök egyezett meg arról
Martin Schulzcal, hogy az Európai Parlament elnöke meghosszabbítja majd hivatalos magyarországi látogatását és ideje egy
jelentős részét a baloldal, azon belül is az MSZP vezetőivel és
támogatóival tölti majd. Ez része annak a diplomáciai offenzívának, amelyet a párt év elején hirdetett meg és amelynek
részeként látogatott Tóbiás legutóbb Brüsszelbe, illetve vett
részt például a veszprémi kampányban Gianni Pittella, az EP
szociáldemokrata frakciójának vezetője. Az „offenzíva” egyik
legfontosabb és leglátványosabb állomása az Európai Szocialisták Pártjának (PES) budapesti kongresszusa lesz június 12-én,
amelyen tucatnyi állam- és kormányfő vesz majd részt. 

Erős Európa csak erős és szabad sajtóval
képzelhető el

A kormányfüggetlen oldal meghatározó véleményformálóival, főszerkesztőivel és médiavezetőivel szervezett szűk körű beszélgetést az EPelnöknek a Földes György vezette Politikatörténeti Intézet és a Friedrich
Ebert Alapítvány. A találkozón – amelyen jelen volt többek között a
Népszabadság, a Népszava, az Euronews és a Hócipő főszerkesztője,
valamint a 168 Óra, az ATV vezető szerkesztője, illetve a KlubRádió tulajdonosa is – az Európai Parlament német elnöke elsősorban az ellenzéki
sajtó ellehetetlenítéséről és tapasztalatairól kérdezte a médiavezetőket.
Abban mindannyian egyetértettek, hogy erős Európa – és benne erős
Magyarország – csak erős és szabad sajtóval képzelhető el. 

A szegedi zsidóság vezetőivel, Markovics Zsolt szegedi rabbival és Lednitzky Andrással, a hitközség elnökével találkozott a városi zsinagógában az EP elnöke. A helyi tudósítások szerint Johann Sebastian Bach
d-moll toccata és fugájára lépett be a zsinagógába, ahol előbb Lednitzky
ismertette a szegedi zsidóság történetét, majd Markovics beszélt a német
politikusnak a zsinagógáról. Martin Schulz a rövid látogatás végén a zsinagóga kertjében, illetve az áldozatok falánál tisztelgett a II. világháborúban koncentrációs táborokba hurcolt szegedi zsidók emléke előtt.
A főhajtás után a Széchenyi térre vonult a diplomáciai konvoj, ahol felvonták az Európai Unió zászlaját, majd németül és magyarul is elhangzott Európa himnusza, az Örömóda. A nap végén munkavacsorán vett
részt az elnöki delegáció, a szegedi városházán tartott fogadáson Botka
László és Ujhelyi István mellett részt vett Tóbiás József pártelnök, Gurmai Zita elnökségi tag, Szabó Sándor országgyűlési- és Szanyi Tibor EPképviselő is. 

„Európa mi vagyunk!”
Az európaiság és a szociáldemokrácia látogatott el hozzánk, Szegedre Martin Schulz személyében – mondta Botka László polgármester
köszöntőjében a városháza dísztermében. „Európa az otthonunk, az értékközösségünk jelképe. Aki a vesztébe rohanó Európáról beszél, aki
megváltást vár a keleti széltől, aki idegennek
érzi magát Európában, de otthon Kazahsztánban, az súlyosan téved. Amikor stadionokat
épít magának a vezető, amikor fojtogatják a
szabadságot, amikor uniformizált az oktatás,
akkor az egyetlen lélegeztetőgép – Európa.
Magyarságunk csak európaiságunkkal együtt
értelmezhető” – fogalmazott Botka László.

– Az Európai Unió tagállamainak közösen kell fellépniük azért, hogy megvédjék
a közösségnek a demokráciára, a békére és
a szolidaritásra épülő modelljét – ezt már
Martin Schulz mondta előadásában. Az EPelnök szerint egyetlen ország sem képes
arra, hogy önállóan oldja meg a 21. század
problémáit, egyedül adjon választ a klímaváltozás, az energiaellátás, a kereskedelem
vagy a technológiai fejlesztések kérdésére.
A szociáldemokrata politikus úgy fogalmazott, „vagy minden ország külön-külön fog
veszíteni, vagy európaiként együtt fogunk
nyerni”. Schulz kijelentette, közös kötelesség

a fellépés a rasszizmussal, az idegenellenességgel szemben. Az EU szégyenének nevezte, hogy akár az Európai Parlamenten belül
is vannak olyan erők, amelyek olcsó szólamokkal uszítanak a kisebbségek ellen, hogy
szavazatokat szerezzenek. „Olyan Európát
akarunk, amely él a gazdaság erejével, annak
érdekében, hogy ne kevesek számára hozzon
létre gazdagságot, hanem mindenki számára
teremtsen jólétet” – mondta. Az EP elnöke
rámutatott, ahhoz, hogy Európa a jövőben is
a világ élvonalához tartozzon, ma kell lefektetni az alapokat. Áldozni kell az oktatásra,
mivel a nemzetközi versenyben a fiatalok

Schulz: én is stadion
közelében lakom
Az EP-elnök előadása után a közönség is
kérdezhette a német politikust. Az amerikai szabadkereskedelmi megállapodásról
például azt mondta: nem szabad megengedni, hogy ennek nyomán csökkenjen
például az élelmiszer-biztonság. A klímapolitikával kapcsolatos kérdésre azt hangsúlyozta, hogy az EU-nak mindenképpen
befolyással kell lennie az új egyezmény
tartalmára, de jó példát is mutatnia kell.
Az egyik hallgató azt kérdezte Schulztól:
nagy focirajongóként ő is építtetne-e stadiont a hétvégi háza mellé. Az elnök hosszan
nevetett, majd azt mondta: „az egyik haverom egy stadion mellett lakik, és mindig
panaszkodik, hogy meccs után a részeg
szurkolók odahánynak a kertjébe... Egyébként magam is egy stadion közelében lakom, de nem a kertben van a pálya...” 
minőségi képzése lesz a döntő tényező. „A
kölcsönös tisztelet társadalmát kívánom a
gyermekeimnek és az unokáimnak. Olyan
Európára van szükség, amely a közösségre
koncentrál, amely felismeri, hogy az egység
erőt ad” – tette hozzá.
– Martin jól tette, hogy Kövér László és
Orbán Viktor után nem ült azonnal repülőre,
hanem Szegedre jött – fogalmazott Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az MSZP
alelnöke. „Európa mi vagyunk, de az az Euró
pa, ami felé megyünk, vajon olyan lesz, mint
amit a gyermekeinknek álmodtunk? Európában most azok a leghangosabbak, akik a
második világégés idején is hangosak voltak.
Európa legbefolyásosabb vezetője velünk töltötte a délutánt, köszönjünk!” – fogalmazott
zárszavában Ujhelyi. 

élet-kép

Az Európai Parlament elnökét
az egyik szegedi az alábbi táblával várta:
„Üdvözöljük Schulz úr Orbánisztánban!
Hozott egy kis demokráciát?
Mi kifogytunk belőle...”
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