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A Gyurcsány-kkormány
története a kudarcok
története

Egy szociális bank létrehozását és
az alapvetõ élelmiszerek áfájának
öt százalékra csökkentését javasolta
Semjén Zsolt, a KereszténydemokA KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja
2008. február
rata Néppárt elnöke az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ napján
napirend elõtti felszólalásában. A
KDNP frakcióvezetõje hangsúlyozta, a válság megoldásához hitelesség, növekedésorientált politika, vaHárom kereszténydemokrata jelölt a Fidesz–KDNP lós társadalmi támogatottság és
parlamenti többség kell, a mostani
közös listáján Európai Parlamentbe
kormány azonban egyikkel sem renAki a nemzeti érdekérvényesítés szempontjából hatékony csapatot akar delkezik. Mint mondta: emberekkel
Brüsszelbe küldeni, az bátran szavazzon ránk – nyilatkozta a Hazánknak nem lehet kísérletezni, ezért az lenSurján László, egyben óva attól, hogy bárki olyan pártlistára szavazzon, ne a tisztességes, ha visszaadnák az
ahol csak az Unió fontosságáról és eredményeirõl beszélnek. Az Unió ne- embereknek a döntés lehetõségét.
künk nem felettes hatóságunk, nagyon fontos, hogy ne szolgalélekkel fo- „Döntsön a nép!”
gadjuk el döntéseit, hanem érdemben próbáljuk azokat befolyásolni. De
azoknak sem érdemes hinni, akik kígyót-b
békát kiabálnak az Unióra, akik- „Ha lehámozzuk a kommunikációs csonek minden rossz. Ne feledjük, minden túlzás ártalmas.
magolást a miniszterelnök bejelentésé-

Szorgalom, érdekegyesítõ képesség
és nyitottság a jó képviselet titka

– Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött
minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl,
népjóléti miniszterbõl külpolitikus?
– Ha az ember pártelnök és ráadásul
egy olyan fordulat után, mint ami 1990ben volt, akkor sok ajtó megnyílik elõtte, s kialakul egy kapcsolatrendszer, ami
megtisztelõ, de fontos is, nem magánemberként, hanem az országnak. Az
Európai Demokratikus Unió kétszer is
alelnökének választott, ekként e kapcsolat tartós és szoros ismeretségeket
hozott magával. Ezért fordultam a külpolitika felé. 1998-ban a külügyi bizottság tagja, majd alelnöke lettem a magyar parlamentben, az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlésében pedig a magyar delegáció vezetõje, két évig a parlamenti közgyûlés alelnöke, három évig
frakcióvezetõ-helyettes. Érdekes munka
volt, s nem eredmény nélkül, hiszen mi
fogadtattuk el például az úgynevezett
csángó jelentést, mindeddig a legrangosabb nemzetközi odafigyelést erre a
problémára.
2004-tõl megnyílt az esély, hogy az
Európa Tanács parlamentjét az Unió
parlamentjével cseréljem fel. Már
2003-tól, megfigyelõ tagként, bekapcsolódhattam a munkába. Már ekkor
konkrét eredményeink is voltak. A
magyar megfigyelõk, Szájer József vezetésével és Hölvényi György közremûködésével visszavonattak egy olyan

kiadványt, amelyben a magyar történelem elfogadhatatlan torzításokkal
szerepelt. Az Európai Parlament 2003
õszén javaslatomra 600 millió euró
többletet szavazott meg a Kohéziós
Alap számára. Ezt a Tanács lesöpörte
ugyan az asztalról, de amikor végül
100 millió eurót szét lehetett osztani a
különféle sorok között, a parlament az
általam javasoltak szerint a Kohéziós
Alap növelésére fordította az egész
összeget.
– S mi jutott ebbõl Magyarországnak?
– Hogy mi? A számítások szerint
elvben mintegy hárommilliárd forint, de

rõl, akkor nem marad más, mint egy
újabb megszorító csomag. Újabb adóemelés, újabb pénzbehajtás, újabb
Gyurcsány-csomag” – jelentette ki napirend elõtti felszólalásában Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke, a KDNP országgyûlési képviselõcsoportjának frakcióvezetõje.
Semjén Zsolt a jelenlévõk emlékezetébe idézte, hogy a 2009-es költségvetés
két hetet sem ért meg, s hogy a kormány a költségvetés elsõ változatának
benyújtásakor még 3 százalékos GDP
növekedéssel számolt, most pedig
Gyurcsány Ferenc a GDP három százalékos visszaesésérõl beszél, s további
csökkenését sem tartja kizártnak. A
pártelnök tragikomikusnak nevezte,
hogy ezen elõzmények után az a miniszterelnök orákulumszerûen 2016ról, 2024-rõl értekezik. Hozzátette: bizonyára a miniszterelnök figyelmét elkerülte az a tény, hogy 2016 nemcsak
messze van, de addig még lesz két parlamenti választás is.
Semjén Zsolt hangsúlyozta, ahhoz,
hogy Magyarország egyrõl a kettõre jusson a politikának négy kérdésre válaszolnia kell: Hová jutottunk? Kik a felelõsök?
Mik a javaslatok? Mi a megoldás?
Az ország helyzetérõl szólva a pártelnök
elmondta, ma Magyarországon hárommillió ember él létminimumon, vagy a létminimumszint alatt, s a leszakadók száma napról napra nõ. A munkanélküliség

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 1. oldalról

sajnos egy fillért sem vettek igénybe.
Még televíziós vitákban is magyarázgatták, hogy ez csak virtuális pénz. Ellenõriztük: e százmillió euróból 85-öt
felhasználtak – a többiek. Tanulság:
nem elég, ha erõs képviselete van az országnak az Európai Parlamentben, egyrõl kettõre csak akkor jutunk, ha hozzáértõ és tisztességes kormányunk van
idehaza. Ez pedig 2002 óta hiányzik.
De nagyon.
– Eljutottunk 2004-hez…
– A 2004-es választások után elkezdõdött a valódi európai képviselõi munka. Kezdetben persze többet kellett tanulni, mint amennyit lehetett alkotni.
Az élet nagyon zaklatott. Ha mindenhová elmegy a képviselõ, ahová hívják,
meghalni sem ér rá. Ha csak oda megy,
ahová muszáj, akkor sincs sok ideje felkészülni. Ezért kulcsszerepbe kerülnek
a képviselõ munkatársai, akik hol a felkészülést segítik, hol az üléseken való
megjelenés terhét veszik át. Csodálatos
munkatársaim voltak, vannak, sokat
köszönhetek nekik.
– Milyen a hangulat az Európai
Parlamentben? Hasonlatos a budapestihez?
– Az Európai Parlamentben más a
légkör, mint Budapesten. Itt is van politikai összecsapás, de mindenki tudja,
hogy nincs többsége: rászorul a többiekre. Soha személyeskedést nem hallottam. Ebbõl lehetne tanulni. Pedig van
itt mindenféle ember, jó is, rossz is.
– Ráadásul vannak olyan kérdések is,
amelyekben lehetetlen a kölcsönös engedményeken alapuló kompromiszszum. Például amikor Európa keresztény gyökereirõl van szó.
– Csalódás is van persze bõven. Az
Európai Uniót naggyá tevõ alapító atyák
lelkülete hiányzik. A képviselõk többsége olyan, mint az emberek többsége:
nem eszmék, hanem érdekek vezérlik.
Van azután sok vad liberális, aki torzan
értelmezi az emberi jogokat, a homo-

szexuálisok házasságát vagy épp az eutanáziát erõlteti, divatoknak felülve, agresszíven. Keserves belátni: ilyen a
többség. De van ennél még keservesebb
dolog: arra jönni rá, hogy az elkötelezett
keresztények egy része e negatív jelenségek miatt a fürdõvízzel a gyereket is
kiönti. El sem megyünk szavazni,
mondják „öntudatosan”, s ezzel elõsegítik, hogy egyre több legyen az „értékfüggetlen” képviselõ. Ha átengedjük a
terepet, ne csodálkozzunk, hogy egyre
rosszabb lesz az Unió mûködése. Meg
kellene ezt a folyamatot fordítani. Egyre
több elkötelezett, Istenbe kapaszkodó
képviselõre volna szükség. Igaz, az ilyen
emberek a választók körében sincsenek
többségben. De a keresztények nagyobb

NÉVJEGY. Surján László (1941, Kolozsvár) nõs, három felnõtt gyermeke és kilenc
ben érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban,
unokája van. 1959-b
1960–1963 között a Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója volt. 1969ben a SOTE-n
n általános orvosi oklevelet szerzett, 1969–90 az Orvostovábbképzõ
ben egyik alapítóEgyetemen kutató orvos, az orvostudományok kandidátusa. 1987-b
ben belépett
ja és elnökhelyettese a Nagycsaládosok Országos Egyesületének. 1989-b
a KDNP-b
be, 1990–1995-b
ben a párt elnöke. 1993–99: az Európai Kereszténydemokrata Unió alelnöke. 1990–2004: országgyûlési képviselõ, 2004 óta EP-kképviselõ.
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részvételi hajlandósággal sokat javíthatnának a helyzeten.
– Demokráciában a választói támogatás adja a politika és a politikus erejét. Mire hívja föl különösen a kereszténydemokrata választók figyelmét?
– Az európai választásokon nem személyre, hanem pártlistára szavazunk.
Ezért nemcsak azt kell méricskélni,
hogy a listán ez vagy az a jelölt szimpatikus-e vagy sem, hanem azt is, hogy az
a frakció, amelyben az illetõ dolgozni
fog, milyen értékeket vállal fel. A keresztény világnézet szempontjából a legkövetkezetesebb az európai néppárti
frakció. Akinek tehát ez a kérdés fontos,
az okvetlenül olyan listára szavazzon,
amelyrõl esélye van több embernek is
bejutni, s akik bejutnak, azok az Európai Néppárthoz tartoznak majd. Ennek
a feltételnek Magyarországon csak a Fidesz–KDNP közös lista felel meg.
– Milyen egy EP-képviselõ életvitele?
Hol otthonosabb? Budapesten? Brüszszelben? Strasbourgban?
– Sokszor derülök, amikor vasárnaponta megszólítanak a templomban: hát
itthon vagy? Minden héten itthon vagyok, csak annyi idõt töltök kint, amennyit
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muszáj. Az európai képviselõ része a
magyar közéletnek, nem vonulhat el a
békés (és esõs) Brüsszelbe. Itthon zajlik
az ütközet. Közben a tisztelt magyar
polgárnak is meg kell tanulnia, hogy európai polgár is, és ügyeit nemcsak a Duna mentén intézik, hanem Brüsszelben,
Strasbourgban is. Nagy változás, és a
tartalma még nehezen átlátható.
Az egyik legnagyobb eredményünk,
hogy az Európai Parlament egyik új épületét Antall Józsefrõl nevezték el. A kezdeményezõk: Szájer József, Olajos Péter és
én. Hívtuk a szocialista és szabaddemokrata magyarokat is, õk nem adták a nevüket. Nélkülük is sikerült. Nagyon sokáig
nem lesz még ilyen lehetõség, hogy a magyarok jelenlétét és európaiságát ily módon juttassuk az emberek eszébe.
– Gondolom, Brüsszelben sem megy
másképpen, mint bármelyik más Parlamentben a világon: bizottsági munka
és frakcióbeli ténykedés teszi ki a munkás hétköznapokat. Milyen speciális
feladatok jutottak Surján Lászlónak a
ciklusban?
– 2004 óta részt veszek a költségvetési bizottság munkájában. Módosító
indítványaim nyomán több milliárd
euróval nõtt meg az elmaradt térségekbe, s így hazánkba is áramló támogatás.
A költségvetés elsõ változatát az Európai Bizottság készíti el, törvényerõre pedig a Tanács és a Parlament közös akarata emeli. Az eredeti anyagot mind a

Az EU 2010-es költségvetésérõl
Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága 2009. február 24-én elsöprõ többséggel elfogadta Surján Lászlónak a 2010. évi EU költségvetés irányvonaláról
szóló jelentését. A jelentés fõ üzenete: a költségvetést a gazdasági válság tudatában kell megtervezni. Surján László elmondta: „A jelentés az európai polgárok
biztonságát kívánja erõsíteni. A gazdasági válság, a munkahelyek elvesztése, a
gázkrízis, a mérgezõ anyagokat tartalmazó élelmiszerek – félelmet keltenek a
polgárokban. Az uniós költségvetésnek választ kell adnia ezekre a kihívásokra.
Ezért a kis- és középvállalkozások fokozottabb támogatásán keresztül emelni
kell a munkahelyek megõrzésére, valamint az energiabiztonságra, élelmiszerbiztonságra fordított költségvetési forrásokat.”
A közelmúlt energiaválsága kapcsán Surján László az Európai Parlament jelentéstevõjeként kiemelte: elengedhetetlen az alternatív energiaszállítási útvonalak, így különösen a Nabucco gázvezeték támogatása. Ezt a véleményt osztotta a teljes néppárti és liberális frakció, valamint az új tagállamok szocialista képviselõi is. Sajnálatos, hogy e többség ellenében az Európai Szocialisták –
hivatalos álláspontjuknak megfelelõen - elutasították a Nabucco gázvezeték
támogatását.
Tanács, mind a Parlament megváltoztathatja. Ezt a munkát a Parlament részérõl minden évben más képviselõ irányítja. Idén januártól, amikor megkezdõdött a 2010. évi költségvetés elõkészítése, ez az én feladatom. Új tagállambeli képviselõ elõttem még nem kapta
meg ezt a megbízatást. Megbecsülés ez,
de egyben nagy felelõsség. Ha sikeres
lesz, az új tagállamok Európa-érettségét
is bizonyítjuk.
– Nem kevés a több mint hétszáz tagú Európai Parlamentben a magyar?

– Sokan kérdezték tõlem, mi a csudát tud 24, sõt az új választásoktól
fogva csak 22 magyar képviselõ elérni.
Nos, ha a szavazatok számával akarunk nyerni, persze hogy nincs esélyünk. Ha viszont a magyarok a saját
frakciójukban hangsúlyos posztokat
foglalnak el, akkor elérhetik, hogy a
frakció egésze képviselje a nekünk
fontos dolgokat. Jelenleg frakcióvezetõ-helyettesünk van, tehát ott vagyunk a frakcióelnökségben. A tágabb,
mintegy hatvantagú vezetõségben hárman veszünk részt, Szájer József mellett Schmitt Pál és én.
Van még három terület, amelyen
befolyásolni lehet az események alakulását: az egyik az elõterjesztõi megbízatás, amit itt raportõrnek mondanak, a másik a munkacsoport-vezetés,
a harmadik a szakbizottságok vezetése. A magyar néppártiak ezen a téren
is jól állnak. Több fontos jelentésnek a
mieink voltak a szerzõi, több munkacsoportban van munkacsoport-vezetõi
megbízatásunk (nekem is a költségvetési csoportban), és bizottsági alelnökök is kerülnek ki körünkbõl.
– Akkor azt is megkérdezem: mi a
siker titka, nyilván a szorgalmon kívül?
– A sikerhez még két dolog okvetlenül szükséges. Az egyik a közös érdek
megtalálása más nemzetek képviselõivel. Azzal nem lehet érvelni, hogy valami nekünk nagyon fontos, ha másnak
nem az. De majd mindig meg lehet találni azokat, akikkel közös az érdekünk,
Folytatás a 4. oldalon
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például a mezõgazdaság hatékony támogatása, és meg lehet gyõzni olyanokat, akiknek az adott téma közömbös.
Ez utóbbiak azonban joggal remélhetik,
hogy más esetben mi támogatjuk a nekünk érdeksérelmet nem okozó kérdésekben az õ speciális érdekeiket.
E meggyõzéshez tartozik a másik feltétel: személyes, mondhatni baráti viszonyt kell kialakítani minél több kollé-

gával. Búval bélelt, befelé forduló emberekbõl nem lesz jó európai képviselõ. Az
elsõ néppárti magyar delegáció megfelelt ennek a kritériumnak.
No és éppen e szempont miatt hiszem, hogy az a három ember, akik a
KDNP képviseletében vannak a Fideszszel közös huszonkettes listán, ugyancsak megállják majd a helyüket, ha arra
kerül a sor. Persze merészség abban reménykedni, hogy a tizenhatodik helyrõl

Az Európai Parlament
Eredete az 1950-es évekre és az alapító szerzõdésekre nyúlik vissza; 1979 óta képviselõit az általuk képviselt polgárok közvetlenül választják. Az ötévente esedékes
választásokon az EU minden polgára jogosult választani és jelöltetni magát, bárhol lakjék is az EU-ban. Legutóbb 2004-ben voltak választások. A választói névjegyzékbe felvett minden európai polgár rendelkezik szavazati joggal. A Parlament
ezáltal a több mint 490 millió uniós polgár demokratikus akaratát juttatja kifejezésre, az õ érdekeiket képviseli a többi EU-intézménnyel folytatott párbeszéd során. A Parlament munkájában jelenleg 27 EU-tagállam 785 képviselõje vesz részt.
A 2009. júniusi választások után hivatalba lépõ Parlamentben (amelynek
megbízatása a 2009-2014-es idõszakra szól) 22 magyarországi képviselõ lesz. Jó
reményünk van még arra, hogy ehhez mintegy öt határon túli magyar is csatlakozik. A képviselõk az EP-ben nem nemzetek szerint, hanem politikai nézetrendszerek mentén, pártcsaládok szerint alkotnak európai szintû képviselõcsoportokat.

is be lehet kerülni, de abban biztosak lehetünk, hogy Hölvényi György és
Frivaldszy Gáspár a jövõ ígéretei ezen a
komoly felkészülést és tapasztalatot
igénylõ terepen.
– Mit üzen azoknak a magyar választópolgároknak, akik nem érzik magukhoz közel a kereszténydemokrata eszmeiséget? Õk miért szavazzanak a Fidesz–KDNP listájára?
– Megalapozottan állítom, hogy aki a
nemzeti érdekérvényesítés szempontjából hatékony csapatot akar Brüsszelbe
küldeni, az bátran szavazzon ránk. Óvok
attól, hogy bárki olyan pártlistára szavazzon, ahol csak az Unió fontosságáról és
eredményeirõl beszélnek. Az Unió nekünk nem felettes hatóságunk, nagyon
fontos, hogy ne szolgalélekkel fogadjuk
el döntéseit, hanem érdemben próbáljuk
azokat befolyásolni. Ez pedig csak akkor
tehetõ meg, ha képesek vagyunk kritikusan szemlélni az egész rendszert. Hiszen
csak növeli, ki elfödi a bajt, mondhatom
Illyés Gyulával. De azoknak sem érdemes hinni, akik kígyót-békát kiabálnak
az Unióra, akiknek minden rossz. Ne feledjük, minden túlzás ártalmas.
Ny. J.
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A Gyurcsány-kkormány története
a kudarcok története
Folytatás az 1. oldalról

nyolc százalék fölé emelkedett, s nap mint
nap újabb százak, ezrek veszítik el munkájukat.
„Ezer iskolát zárattak be, tízezer tanárt tettek utcára. A közbiztonság
olyan, mint az '50-es évek Harlemében.
Eltüntették az állami vagyon még megmaradt részét, ennek ellenére mindent
elborít, megfojt az államadósság. A külföldi és belföldi bizalomvesztés miatt a
forint megrendült, 300 forint felett jár
az euró, s a drasztikus forintgyengülés
az adósok ellehetetlenüléséhez vezet” –
sorolta. Majd megjegyezte, hogy mióta
Gyurcsány Ferenc ismertette „válságkezelõ” csomagját, a forint árfolyama történelmi mélypontjára zuhant.
Magyarország az IMF markába került – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, s emlékeztetett rá, hogy
Orbán Viktor miniszterelnöksége idején
az ország visszafizette a korábbi szocialista kormány által felvett IMF hitelt.
Megjegyezte: amikor a Nemzetközi Valutaalap vezetõje Magyarországra jön
tárgyalni, akkor ez azt a képet idézi fel
benne, amikor „szváziföldi törzsfõnököktõl üveggyöngyökért vették meg országukat”.
A Gyurcsány-kormány története kudarcok története – jelentette ki a KDNP
elnöke, hozzáfûzve, a miniszterelnök
személyes pozíciójának megõrzésén és
saját vagyonának gyarapításán kívül
minden egyébben kudarcot vallott.
Semjén Zsolt, a kormányfõ azon kijelentésére reagálva, mely szerint az ország csõd közeli helyzetéért a világgazdasági válság a felelõs azt kérdezte, ha
ez így van, akkor nyilván van válasz arra, hogy az Európai Unió összes országa
közül miért csak Magyarország szorult
IMF hitelre, s miért nem Románia, Bulgária, vagy Litvánia.
A KDNP elnöke kifejtette: az államcsõd réme még mindig Damoklész
kardjaként lóg fejünk fölött. Az elhibázott gazdaságpolitika miatt nõ a munkanélküliség, az elhibázott pénzügyi politika miatt a devizahitelesek lehetetlenülnek el, s ezrek kerültek uzsorások
karmaiba. Az elhibázott közmû-privatizáció miatt drámaian nõ a közmûdíjtartozásokat felhalmozók száma.

Családok tízezrei állnak a csõd szélén, összegezte a helyzetet a pártelnök, s
a KDNP nevében azt javasolta, hogy a
családtámogató hálózatokon keresztül
építsék ki a családok csõdvédelmét. Ehhez a célhoz rendeljenek hozzá egy
olyan szakosított pénzintézetet, amely
szociális bankként lehetõvé teszi a hitelek átütemezését, a likviditási problémák áthidalását vagy akár moratórium
biztosítását.
Semjén Zsolt szerint ezzel az intézkedéssel családok ezrei, emberek tízezrei menthetõk meg attól, hogy elveszítsék munkahelyeiket, otthonaikat, az utcára kerüljenek s gyermekeik állami
gondozásba kényszerüljenek.
A KDNP frakcióvezetõje szólt arról is,
hogy Gyurcsány Ferenc korábban a szegények adójának nevezte az áfát, s mint
mondta, a kormányfõ e kijelentésével
maga is egyetért. Az áfaemelést bejelentõ
miniszterelnöktõl – nem firtatva a véleményváltozás okát – azt kérdezte, hogy a
szocialista párt elnökeként helyesnek
tartja-e, hogy a luxuscikkeket ugyanakkora áfa terhelje, mint az alapvetõ élelmiszereket, helyesnek tartja-e, hogy a kaviár, a helikopter, az uszoda, a yacht ugyanazzal az áfakulccsal adózzon, mint a ke-

nyér, a tej, a szalonna és a zsír. Hangsúlyozta, a KDNP elfogadhatatlannak tartja
ezt, ezért azt javasolta, hogy az alapvetõ
létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek
áfáját ne emeljék, hanem a jelenlegi
szintrõl csökkentsék öt százalékra.
Semjén Zsolt hangsúlyozta, a válság
megoldáshoz hitelesség, növekedésorientált politika, valós társadalmi támogatottság és stabil parlamenti többség kell.
Gyurcsány Ferenc esetében Õszöd óta
hitelességrõl kegyetlenség lenne beszélni
– jegyezte meg finom iróniával. Mint
mondta: a növekedésorientált gazdaságpolitika nem azonos a megszorítással, az
adóemeléssel, mint ahogy a stabil parlamenti többség sem a politikai korrupcióval megvett álellenzéki és álfüggetlen
képviselõk kormányhivatalba ültetését
jelenti. Ami pedig a társadalmi támogatottságot illeti, a szociális népszavazás
feketén-fehéren bebizonyította, hogy a
kormánynak nincs valós társadalmi támogatottsága – jelentette ki.
„Emberekkel nem lehet kísérletezni,
ezért az lenne a tisztességes, ha visszaadnák az embereknek a döntés lehetõségét. Döntsön a nép!” – mondta Semjén Zsolt beszédének végén.
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A magyar visszaesés az elmúlt évek
politikai vezetésének „eredménye”
A jelenlegi pénzügyi válság nem olyan mély és széles körû, mint az eddig
legnagyobb 1929–1933-a
as gazdasági világválság; akkor az egész világgazdasági termelés évente 8–10 százalékkal csökkent, ma a vezetõ országok szerényen, de növekednek – mondta a témáról rendezett konferencián Csaba László közgazdász.
Az egyetemi tanár az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Barankovics István Alapítvány közös rendezvényén elmondta: a mostani válságot
legfeljebb a tõzsdeindexek csökkenésén
lehet lemérni, de szó sincs arról, hogy
az egész világgazdaságot összeomlás fenyegetné. Ennek alátámasztására felhozta, hogy egyes részvények árfolyama
esett ugyan akár 20-30 százalékkal is,
ám az Egyesült Államok 2008-ban még
mindig 1,3 százalékos nemzeti gazdasági növekedést tudott elérni.
A professzor szerint a tavaly októberben kezdõdött pénzügyi válság egyértelmûvé tette Magyarország lemaradását a
térség országaihoz képest. Ez a visszaesés az elmúlt évek politikai vezetésének „eredménye” – tette hozzá.
Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselõje hangsúlyozta: az Európai Uniótól
hetvenszázalékos támogatást is kaphatnának a magyarországi kis- és középvállalkozások, ám a jelenlegi magyar kormányzat gazdaságpolitikájával ezt nem

teszi lehetõvé, mert a maga részérõl
nem támogatja megfelelõen azokat.
Ezek a vállalkozások csak úgy tudnának

belevágni egy-egy projektbe, ha árbevétel-növekedést garantálnának akár öt
évre elõre is, ezt a kockázatot azonban
sokan nem vállalják. Ez a magyarázata
annak, hogy 2008-ban a magyarországi
vállalkozások az európai uniós forrásoknak mindössze a 16 százalékát tudták
lehívni - mutatott rá.
Veres András szombathelyi püspök
a konferencián a gazdasági vállalkozásokról szólva utalt arra, hogy a ma embere „áldozatává válik a korszellemnek, a mind több pénz hajszolásának”,
mert „az emberi tudat mélyén ott van
a szerzés, a birtoklás vágya”. Vannak,
akik ennek érdekében nem rettennek
vissza a bûnözéstõl, a sikkasztástól
sem, ám ha ezt az állami nem bünteti,
akkor egyre többen követik ezt a példát
– vélekedett.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1996-os körlevelét idézve, és azt
a mai korra nézve is aktuálisnak tartva
hozzátette: az utóbbi idõben nem egyszer szembefordult egymással az egyén
és a közösség érdeke. Ez azt jelenti,
hogy a társadalom nagy részébõl hiányzik a szociális felelõsségérzet a másik
ember iránt. A hívõ emberek viszont
azokat a javakat is megadják a másiknak, amelyek jog szerint már nem járnának nekik – magyarázta.

Hazugságok a jövedelem nélkül
maradtak számáról és helyzetérõl

Az összes választás
kampányköltségét rendezni kellene

A 2008. november–2009. januári idõszakban a foglalkoztatottak száma 3 millió 838 ezer, a munkanélkülieké 351 ezer fõ
volt, ami 8,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett. Az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat januári összesítése szerint a
nyilvántartott álláskeresõk száma 2009 januárjának zárónapján 84 500 fõvel volt több mint 2008. október végén, 2009. január 31-én 509,1 ezer, 2008. október 31-én 424,6 ezer regisztrált álláskeresõ volt.
Gyurcsány Ferenc a kormány válságkezelését magyarázó roadshowjának elsõ állomásán elégedettségének adott hangot, szerinte ugyanis a gazdasági válság miatt eddig csak 25 ezer munkahely
szûnt meg, ez pedig, miként a számok mutatják, nyilvánvaló hazugság.
Sem a KSH adatai, sem az Állami Foglalkoztatási Szolgálat januári statisztikája szerint nincs reális alapja a miniszterelnök
hurráoptimizmusának.

A KDNP szerint nemcsak az európai parlamenti, hanem
valamennyi választás kampányköltségét szabályozni kellene – mondta Rubovszky György, a KDNP frakcióvezetõ-helyettese a témában tartott ötpárti egyeztetés után.
A Fidesz azt javasolja, hogy vezessék be a kampányszámlát, és pártonként 100 millió forintban határozzák
meg az európai parlamenti választási kampányban elkölthetõ pénzt. A legnagyobb ellenzéki párt gátat szabna a közpénzbõl folytatott kormányzati kampánynak,
valamint a jelenlegi 72 nap helyett 30 napra korlátoznák a kampányidõszakot, és ebben az idõben a kereskedelmi médiumokban nem lehetne politikai hirdetést
közzétenni.
A KDNP-s képviselõ szerint a Fidesz által javasolt témakörökben lehet megállapodás, de újabb kérdésekben,
például abban, mekkora legyen a pártok költségvetési támogatása, nem valószínû.

kdnp.hu
Forrás: KSH, afsz.hu

Hazánk

Forrás: MTI

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

6

2009. február

Munkához kell juttatni az embereket
Hargitai János a Reformszövetség elképzeléseit véleményezve elmondta:
szerinte is feltétlenül csökkenteni kell a gazdaságot terhelõ adókat és lát lehetõséget arra, hogy az állam saját magára kevesebbet költsön. Szerinte
például a területfejlesztési rendszer sok pénzt visz el, így az önkormányzati
reformmal összehangoltan innen lehetne forrásokat megtakarítani.
Ugyanakkor a kereszténydemokrata politikus úgy vélte, hogy a szociális és jóléti rendszereken akkor lehet spórolni,
ha a most ebbõl élõ emberek munkához
jutnak. „Az úgy nem megy, hogy a szociális juttatásokat csökkentem, de

munkaalkalmat nem tudok teremteni”
– tette hozzá.
Hargitai János a politikai felelõsséget
nem viselõ Reformszövetség javaslataiban sokkal inkább látja a bátor lépésekre
az elszántságot, mint a kormány nagy

Mit mond a Reformszövetség?
A Reformszövetség február közzétett javaslata szerint az államháztartás mûködési kiadásaiból 2009-ben 200 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A szövetség elhibázottnak tartja a 13. havi nyugdíj bevezetését, amelynek teljes eltörlésére vagy legalábbis csökkentésére lenne szükség. A nyugdíjak terén a Reformszövetség 2009-ben 65 milliárd forintos megtakarítással számol. A Reformszövetség adó és járulék munkacsoportja azt ajánlotta, hogy a munkáltatói járulékterheket idén 5 százalékponttal, jövõre további 3 százalékponttal, majd 2011ben még 2 százalékponttal csökkentse a törvényhozás, és a személyi jövedelemadó 18 százalékos sávjának felsõ határát még az idén emelje évi 5 millió forintra. A program 2010-tõl emelné a tételes egészségügyi hozzájárulást (eho) a jelenlegi 1950 forintról 5000 forintra és a 20 százalékos általános forgalmi adót –
átmeneti jelleggel – 24 százalékra. A vállalkozások 4 százalékos különadójának
megszüntetését is 2010-tõl javasolják. A helyi iparûzési adó megszüntetését
csak az önkormányzati rendszer átalakítása után tartják elképzelhetõnek. Elképzeléseik szerint az értékalapú ingatlanadó a 30 milliónál értékesebb lakóingatlanokat terhelné.
A Reformszövetség javaslata összességében 1325 milliárd forinttal csökkentené az állami jövedelemelvonást 2013-ig és további 1000 milliárdos
egyensúlyjavulást eredményezne az államháztartási kiadások javasolt befagyasztása.

dérrel-dúrral beharangozott erõtlen és
célt tévesztet elgondolásaiban. Szerinte a
kormány továbbra is túlságosan óvatos,
és változatlanul csak sodródik. Hiába
van folyamatos lépéskényszerben, mindig csupán annyit hajlandó tenni, amennyit a világgazdaság változásai feltétlenül
kikényszerítenek. A szakpolitikus úgy
látja, a kormányzati propagandával ellentétben, ha a kormány megvalósítja
azt az átrendezést, amit Gyurcsány Ferenc a Parlamentben bejelentett, Magyarország nemhogy nem kerül az élmezõnybe, de továbbra is a sor végén, az
utolsók között lesz a régión belül.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Cselekedetekre van szükség!
2009. február 26-ára a Szabad Demokraták Szövetsége ötpárti tárgyalást kezdeményezett annak érdekében, hogy a
Magyar Országgyûlés tárgyalja meg és
fogadja el a Reformszövetség által, a
magyar gazdasági és pénzügyi válság kezelése érdekében kidolgozott javaslatokat. A megbeszélésen Nagy Andor frakcióvezetõ-helyettes képviselte a Kereszténydemokrata Néppártot. A KDNP álláspontja az üggyel kapcsolatban a következõ:
Az országban nagy a baj! A válság elhatalmasodik rajtunk. Ennek következtében már több mint 50 ezer ember
vesztette el a munkáját. Mindannyiunknak vannak gyermekei. Mára már

nem magunkért, hanem értük, az õ jövõjükért is aggódunk.
A Reformszövetség javaslataiban
megfogalmazott irányok jók, hasznosak, azok többségével egyet lehet érteni.
Ki ne akarna 2012-ben eurót, ki ne
akarna adó- és járulékcsökkentést, ki ne
akarná az állami kiadások radikális
csökkentését? A Reformszövetség javaslataiból álláspontunk szerint azonban
két alapvetõ dolog hiányzik. Egyrészrõl
nem látszik, hogyan lehet pénzt pumpálni a gazdaságba, hogyan lehet a belföldi keresletet növelni. Mitõl vagy kitõl
várják a munkahelyek teremtését? Másrészrõl nem adnak választ arra, hogy mi
lesz azzal a mintegy 2 millió, szociáli-

san és gazdaságilag amúgy is leszakadó
félben lévõ honfitársunkkal, akiknek a
mindennapjait, megélhetését a Reformszövetség javaslatai hátrányosan érintenék?
Nem kívánunk asszisztálni ahhoz,
hogy a Szabad Demokraták Szövetsége
parlamenti gyámság alá helyezze a kormányt. Nem határozati javaslatokra
van szükség, hanem cselekedetekre! Ma
a Magyar Köztársaságban, a parlamentáris demokráciában a kormány joga,
sõt kötelessége is cselekedni. Amennyiben pedig erre képtelen, akkor adja át a
stafétabotot és mondjon le!
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Az alapvetõ élelmiszerek áfájának
csökkentését követeli a KDNP és a Fidesz
A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz követeli, hogy a kormány csökkentse az alapvetõ élelmiszerek áfáját 5 százalékra – jelentette ki Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke sajtótájékoztatóján. A pártelnök szerint elvárható,
hogy a szocialista párt – nevéhez híven – a szegények, a nehéz helyzetben
lévõk mellé álljon. A KDNP a keresztényszociális gondolat alapján küldetésének tekinti, hogy az elesettek, és rászorulók érdekeit képviselve elérje az
áfa mérséklését.

Magyarország helyzete tragikus, a kormány egyértelmûen félrekezelte a válságot, Gyurcsány Ferenc a tavaszi ülésszak elsõ napján a Parlamentben ismét
nem a megoldás, hanem a reménytelenség csomagját ismertette – mondta a
KDNP elnöke. Hozzáfûzte, Gyurcsánykormány nagy csinnadrattával bejelentett „reformjait” a piac percek alatt beárazta, a miniszterelnök beszédét követõen a forint árfolyama rekord mélységbe zuhant.
A reménytelenség csomagjából
ugyanis világosan kiderült, hogy átfogó,
valós reformok helyett a kormány újabb
adóemeléseket tervez. Az áfa emelése
tovább drágítja az alapvetõ élelmiszerek
árát, s ez drámai hatással lesz a megélhetési válsággal küszködõ társadalomra,
az intézkedés legsúlyosabban azt a hárommillió embert érinti majd, akik a
szociológusok szerint már most is szegénységben, vagy a szegénység határán
élnek – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra,
a magyar áfaszint a második legmagasabb egész Európában, s felidézte Gyurcsány Ferenc korábbi állítását, mely szerint az áfa a szegények adója. „Bár, amikor a miniszterelnök ezt mondta, akkor
éppen áfacsökkentést ígért, amibõl akkor

is áfaemelés lett, de attól maga az állítás
még igaz” – jegyezte meg.
A Kereszténydemokrata Néppárt leghatározottabb álláspontja az, hogy amikor ilyen fokú a szociális elnyomorodás,
akkor szóba sem jöhet az áfa emelése,
épp ellenkezõleg, az alapvetõ élelmiszerek áfáját csökkenteni kell – mondta a
pártelnök.
Semjén Zsolt emlékeztetett arra,
hogy miután ezen érveit a tavaszi ülésszak elsõ napján elmondta Gyurcsány
Ferenc azt javasolta, hogy a KDNP
nyújtsa be erre vonatkozó javaslatát. A
miniszterelnök szavait mind a KDNP,
mind a Fidesz értetlenül fogadta, hiszen
a két párt képviselõi február 12-én juttatták el az áfa csökkentésérõl szóló törvénymódosítási javaslatukat a Magyar
Országgyûlésnek, s e tényrõl – kivált
mivel a felvetés jogosságát nem vitatja –
a kormányfõ is értesülhetett volna.
A KDNP elnöke európai és hazai példák sorával határozottan cáfolta a kormányfõ azon kijelentését, hogy a több áfa
kulcs alkalmazása megoldhatatlan problémát jelentene az adórendszerben. Nyomatékosan közölte, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz törvénymódosító javaslata a nemzetközi gyakorlatnak és a hatályos magyar szabályozásnak
minden tekintetben megfelel, az abban
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foglaltak a szegényebb családoknak átlagosan havi 4000 forint megtakarítást
eredményeznek. Kérik, sõt követelik,
hogy a kormány és a kormánypártok álljanak a javaslat mögé, s csökkentsék 5
százalékra az alapvetõ élelmiszerek áfáját.
Semjén Zsolt szerint elvárható, hogy
a szocialista párt nevéhez híven a szegények, a nehéz helyzetben lévõk mellé
álljon, mindenestre a KDNP a keresztényszociális gondolat alapján küldetésének tekinti, hogy képviselje az elesettek, és rászorulók érdekeit. Mint
mondta, szívbõl remélik, hogy a szocialista képviselõk megszavazzák az alapvetõ élelmiszerek alacsonyabb áfáját.
Kérdésre válaszolva a KDNP elnöke
elmondta: pártja támogatja a kormányfõ azon kezdeményezését, hogy nyolcvan százalékban magyar árut lehessen
kapni a boltokban. Ám az egyelõre nem
tisztázott, hogy mindezt a kormány hogyan kívánja elérni. Az eddig nyilvánosságra került módszer csupán jámbor
buzdításnak tûnik, a brutális érdekérvényesítõ képességgel bíró multinacionális cégekkel szemben – tette hozzá.
Megjegyezte, õ maga többször felvetette az Országgyûlésben, hogy kötelezzék a multikat a magyar áruk forgalmazására, ám erre a szocialisták és a szabaddemokraták részérõl rendre csak
gyalázkodás volt a válasz.
A Kereszténydemokrata Néppárt
kezdetektõl fogva azt vallja, hogy a multinacionális áruházakat rá kell szorítani
arra, hogy javarészt magyar árukat árusítsanak, meg kell szüntetni a multinacionális cégeknek adott indokolatlan és
aránytalan versenyelõnyt biztosító, sok
esetben korrupció gyanús állami kedvezményeket. A magyar kormánynak
kiemelten a magyar vállalkozókat kell
támogatniuk, és át kell gondolni a multinacionális cégek profitkivitelét az országból, tárgyalásokat kell kezdeményezni annak érdekében, hogy e tekintetben tanúsítsanak önmérsékletet –
hangsúlyozta a pártelnök. Hozzáfûzte,
mindaddig, amíg ez nem valósul meg, a
magyar gazdaság növekedésérõl illuzórikus beszélni, hiszen a termelés profitja
nem Magyarország fejlõdését, gyarapodását szolgálja, hanem más országokat
gazdagít.
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A Kereszténydemokrata Néppárt javaslata
az adósság kezelésérõl…
A gazdasági válság miatt kiszámíthatatlanná vált adósságkezelésre kíván
megoldást adni az a KDNP-ss törvényjavaslat, amelyben többek között azt
kezdeményezik, hogy hitel-eelõtörlesztés esetén a szerzõdésmódosítási díj
ne haladja meg a tartozás 1 százalékát, valamint hogy számítsa be az
APEH az adótartozásba, ha egy vállalkozás azért nem tud fizetni, mert neki sem fizetik ki a követelését. A Kereszténydemokrata Néppárt egyúttal
véget vetne annak a gyakorlatnak is, hogy miközben a közbeszerzéseket
elnyert fõvállalkozók hatalmas nyereséget zsebelnek be, aközben nem fizetik ki a munkájukat tisztességesen elvégzõ alvállalkozóikat.
Az „adósságkezelés néhány kérdésérõl”
szóló – február végén benyújtott – törvényjavaslat érinti a gazdasági élet szereplõit, a hitelintézetek és pénzügyi tevékenységet folytatók magatartását és a
polgárok eladósodását. A törvényjavaslatot Semjén Zsolt, a KDNP elnök-frakcióvezetõje, valamint Rubovszky György,
Soltész Miklós és Lukács Tamás képviselõk jegyzik.
A négy KDNP-s képviselõ azt javasolja,
hogy hitel- és kölcsönszerzõdések esetén,
ha az adós a szerzõdés lejárta elõtt kívánja törleszteni a hitelnek és kamatainak
egy részét vagy egészét, a szerzõdésmódosítási díj ne haladhassa meg a fennálló
tartozás 1 százalékát. Lukács Tamás elmondása szerint jelenleg van olyan bank,
amely ezért 6 százalékot is felszámol.
A javaslatban emellett arra köteleznék a hitelintézeteket, hogy a szerzõdéskötést megelõzõen írásos tájékoztatót
adjanak az ügyfélnek a kockázatviselés
szabályairól. Így késõbb csak olyan kockázatot háríthatnának át az adósra,
amelyet elõzetesen ebben az írásos dokumentumban jeleztek.
A KDNP javaslata szerint a devizaalapú hitelek esetében a bank nem háríthatná át az ügyfélre az árfolyamválto-

záson túlmenõ kockázatot, például azt,
ami a bankok közötti forgalom hiányából ered.
A javaslat arra is lehetõséget adna, hogy
a törlesztõrészleteket rendesen fizetõ adósok hitel-átütemezést kezdeményezhessenek, ha vállalják, hogy egy alapdíjat továbbra is késedelem nélkül fizetnek. Az
ilyen megbízható adósok a megváltozott
körülményeikre hivatkozva részletfizetési
kezdeményt vagy a hitel futamidejének
meghosszabbítását kérhetnék.
A kereszténydemokrata indítványban az is szerepel, hogy a jövõben az
adós közvetítõi eljárást is kérhetne a
banktól, ha a hitelszerzõdés teljesítését
rajta kívül álló okok veszélyeztetik.
Ilyen ok a munkahely elvesztése, a családon belüli halálozás, és minden olyan
körülmény, amely a hitel visszafizetést
aránytalanul nehezíti. Az intézkedés bevezetésének célja részben a bajba jutottak megsegítése, másrészt a szerzõdések
fenntarthatóságának garantálása, a közvetítõi eljárás során a pénzintézetek
megvizsgálnák, hogyan könnyíthetik az
adós terheit, Ez a közvetítõi eljárás akkor is alkalmazható lenne, ha már végrehajtás alatt van az adós lakóingatlana,
így lehetõvé válna a lakáscsere vagy az

ingatlan szabad piacon történõ eladása.
A gazdasági társaságoknak a KDNP
javaslata lehetõvé tenné, hogy ha egy vállalkozónak azért van adótartozása, mert
jogos követelését valaki nem fizette meg,
akkor kérhesse az adóhatóságtól ennek
beszámítását. Az APEH-nak errõl tizenöt napon belül kellene döntenie, és ha a
beszámítást elfogadja, úgy a követelést
adók módjára immáron az adóhatóságnak kellene behajtania. Az APEH ugyanakkor csak a behajtott követelést követõen mentesítené a kérelmezõt az adótartozás megfizetésétõl. Jogos követelésnek
a KDNP-s javaslat szerint azt kell tekinteni, ha a teljesítési határidõig alaki hiba
miatt a számlát nem küldték vissza, vagy
a számlában foglalt tényeket a kötelezett
írásban nem kifogásolta.
A kereszténydemokraták egy másik
javaslata szerint, ha egy közbeszerzési
pályázatot elnyerõ vállalkozó az alvállalkozókkal szemben harminc napon túli
nem vitatott tartozását nem fizeti meg,
akkor az alvállalkozó írásban kérheti a
megrendelõt, hogy a meg nem fizetett
alvállalkozói díjat letétként kezelje.
Ugyancsak kérheti a letétként való kezelést, ha a végszámla teljesítésének elmaradását valószínûsíti. A letétet akkor
fizethetnék ki, ha a követelésrõl a felek
egyezséget kötöttek, illetve jogerõs bírói
ítélet van az ügyben. A KDNP szerint a
letéti szabályokat kellene alkalmazni
abban az esetben is, ha az alvállalkozó
további alvállalkozót alkalmaz.
Lukács Tamás hangsúlyozta: a bankok és ügyfeleik egymásra utaltak, ezért
az az érdekük, hogy egymást segítve jussanak túl a gazdasági válságon.

Mindenki veszélyeztetett
Különleges jogosítványokkal, hatósági személyeknek
járó védelemmel ruházná fel az állampolgári jogok biztosa az ombudsmani hivatal és más közhivatalok munkatársait, hogy ne érhesse õket retorzió vizsgálataik
közben.
Szabó Máté az Országgyûlés alkotmányügyi bizottsága
elõtt ismertette javaslatát. Az általános ombudsman tavaly év végén adott hangot aggodalmának, miután hivatalában azt tapasztalta, hogy munkatársai ellen olyan lé-

péseket tettek a vizsgált intézmények, hatóságok, amelyek, bár szabályosnak tûnnek, mégis felvetik a retorzió
gyanúját.
Salamon László, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje hangsúlyozta: az ügy túlmutat a pártpolitikai kérdéseken, és érdemben kell foglalkozni az általános biztos javaslatával. Ma mindenki veszélyeztetettnek
számít, aki munkáját végezve érdekeket sért – magyarázta
a politikus, és indítványozva, hogy vegyék számba a jogi lehetõségeket.

Hazánk
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A kilábaláshoz gyors
és hatékony intézkedések kellenek
Magyarország helyzetérõl szóló napirend elõtti felszólalásában Latorcai János, a Kereszténydemokrata Néppárt gazdasági szakpolitikusa konkrét
adatok sorával jellemezte a magyar gazdaság drámai helyzetét, felhívta a
figyelmet az ország adósságállományának drasztikus növekedésére. Mint
mondta, sokkoló gazdasági mutatóktól hemzsegõ esztendõ következik. Az
Antall-éés a Boross-kkormány egykori ipari és kereskedelmi minisztere rákérdezett: meddig késik még a cselekvéssel a kormány? Meddig halogatja a
piacteremtést, a hazai termékek, a munkahelyek védelmét, a foglalkoztatásbõvítést, a jó közbiztonságot, a stabil, kiszámítható jogszabályi környezet, a célszerû adminisztrációt és hatékony állami bürokráciát, az erkölcsi
megújulást? Mibõl fizetjük vissza az IMF-kkölcsönt?

„Az ellentétes ígéretek, jövõképek olyan
tömegét hallhattuk az elmúlt idõszakban, hogy az emberekben okkal rendült
meg a bizalom a kormányzati politika
iránt. Volt itt 2005. november 7-én – ha
visszaemlékeznek – ünnepélyes ötéves
adócsökkentõ program, 2006-ban és
2007-ben két kiigazító gazdasági év,
melynek során sorvadt a közlekedés, az
egészségügy és az oktatás, ennek ellenére
tavaly szeptemberben még „Beindultunk” címmel kampányt is rendeztek;
ehhez képest októberben óriási válság köszöntött ránk – jelentette ki az Országgyûlés gazdasági és informatikai bizottságának kereszténydemokrata alelnöke.
„Valóban beindultunk!” – idézte meg
az MSZP tavaly õszi szlogenjét. – „Tavaly 8 százalék fölé emelkedett a munkanélküliségi ráta, a foglalkoztatottak
száma a lélektani 3 millió 900 ezer alá
esett, októbertõl a múlt szombatig csupán a bejelentett csoportos elbocsátások

száma meghaladta a 26 700-at. Tavaly
decemberben közel 24 százalékkal zuhant a hazai ipar teljesítménye, és a negyedik negyedévben 2,1 százalékkal
esett vissza a bruttó nemzeti össztermék” – sorolta a KDNP frakcióvezetõ
helyettese a megrázó adatokat. „2007
szeptemberétõl 2008 szeptemberéig
nettó 7 milliárd euróval nõtt Magyarország adósságállománya az elhibázott
monetáris és gazdaságpolitika következtében” – fûzte hozzá. Mint mondta:
ezek az adatok drámaiak és figyelmeztetõek is. Sokkoló gazdasági mutatókkal
jellemezhetõ félév következik. Az ország mély recesszióba süllyedt.
Az Antall- és a Boross-kormány ipari
és kereskedelmi minisztere kifejtette: „a
gazdaságban már-már közhelynek számít az a tény, hogy a kis- és középvállalkozások biztosítják a csökkenõ hazai
foglalkoztatás mintegy kétharmadát, és
a társasági adó meghatározó hányadát

Hazánk

is õk fizetik. Az Állami Számvevõszék
jelentése szerint 2007-ben az összes bevallott társasági adó 373 milliárd forint
volt, ebbõl a kkv-k által bevallott 204
milliárd forint, tehát az összes társasági
adó 55 százaléka, de – és ez is sokkoló
adat – 2007-ben az összes társaságiadókedvezmény a befizetett adó közel egyharmada, 113 milliárd forint volt, és
tessék hallgatni: a kkv-k ebbõl mindössze 2,4 milliárd forinttal részesedtek.
Napnál világosabb, hogy elemi érdekünk lenne a kis- és középvállalkozások
fokozott védelme, támogatása."
„Ezzel szemben mi a tény?” – tette fel
a kérdést a kereszténydemokrata politikus, s a válasszal sem késlekedett: „Januárban 1400 cég ellen indult felszámolási
eljárás. Joggal írták a szaklapok, ilyenre
még sosem volt példa Magyarországon.
Csõd- és felszámolási hullám van, az
Unióban amúgy is példátlanul rossz helyzetünk januárban még tovább romlott.
Szakértõk figyelmeztetnek: a felszámolások száma az idén biztosan meghaladja a
17 ezret, ellentétben a tavalyi 11 500-zal”
– sorolta. – Ez elkeserítõ – fûzte hozzá. „A
tarthatatlan gazdasági környezetet jelzi
az is, hogy januárban végelszámolással
még ezer cég szûnt meg, kétszázzal több,
mint tavaly ilyenkor. Az a szomorú összesített adat, hogy januárban a törölt cégek
száma meghaladta az újonnan bejegyzettekét. Ez valóban jelzi, hogyan is állunk.
Ez negatív rekord!” – jegyezte meg.
„A tavalyi nemzeti csúcs óta négy hónap telt el! Az elõzõekben említett, de
részleteiben is kimunkált javaslatok közül
jó néhányat a kormány saját hatáskörben
már megoldhatott volna. Sajnos nem így
állunk! A cselekvés rendkívül halvány!
Nem történt érdemi változás! Nyilatkozatot hallhattunk eleget a kormány elképzeléseirõl, hétrõl hétre, mindig valami mást,
általában szöges ellentétét az elõzõ hetinek. Most is vajúdnak a hegyek, sajnos
csak újabb megszorító-csomag jött, jön ki
belõle.” – mondta Latorcai János. A kormányfõhöz, és a kormány tagjaihoz fordulva rákérdezett: „Meddig késik még a
cselekvéssel a tisztelt Kormány? Meddig
halogatja a piacteremtést, a hazai termékek, a munkahelyek védelmét, a
foglalkoztatás-bõvítést, a jó közbiztonságot,
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a stabil, kiszámítható jogszabályi környezet, a célszerû adminisztrációt és hatékony
állami bürokráciát, az erkölcsi megújulást?
És mikorra születnek meg azok a rendeletek, törvények, fõleg intézkedések, amelyek
mindezt biztosítják? Júliusban? Jövõre?”
„A kilábaláshoz azonnali és egyértelmû intézkedések kellenek! Gyors és hathatós intézkedések! Egymást érik a válságból kivezetõ út megtalálásához készített szakmai tanulmányok. Ezeket a más
országokban már sikert hozott intézkedések alapján a KDNP kiemelten szorgalmazza:
– az élõmunkát terhelõ adók és járulékok jelentõs csökkentését;
– az adónemek számának csökkentését, a bevallások lényeges egyszerûsítését, a számlázások ésszerûsítését, az érdemi bevételt nem jelentõ „bagatell”adók eltörlését, a tényleges egyszámlára
történõ fizetés bevezetését;
– összességében stabil jogszabályi környezetet, átgondoltabb törvénykezést és

rendeletalkotást – utalok itt például a
250 ezer forint készpénzfizetési korlátra,
a házipénztár megadóztatására és a napi
standolási kötelezettség elõírására;
– az adófizetõk körének kiszélesítését;
– a feketemunka, fekete foglalkoztatás visszaszorítását;
– az állami bürokráciának a csökkentését, különösen a hatósági eljárások egyszerûsítését és gyorsítását, az adminisztráció
jelentõs egyszerûsítését, csökkentését;
– az elektronikus kommunikáció kiszélesítését;
– az adminisztratív terhelés jelentõs
csökkentését,
– Nemzeti Szociális Vállalkozói Program bevezetését;
– a szociális területen tevékenykedõk
adókedvezményben részesítését;
– az etnikai kisebbségek, különösen a
romák vállalkozásainak támogatását;
– a lánctartozások rendezését;
– a hitelválság kezelését, hogy egy
megismétlõdõ forint elleni támadás so-

rán a devizában felvett hitelek ne dõlhessenek be tömegesen;
– piacteremtést állami eszközökkel a
hazai termékeknek, valódi piacvédelmet, igen protekcionizmust a hazai termelõknek, úgy ahogy azt más országokban is csinálják;
– fokozottabb állami szerepvállalást a munkahelyek megtartása, az
oktatásnak az igényekhez illesztése, a
termelés legalább szinten tartása érdekében; és
– hitelességet, mindenekelõtt hitelességet! – sorolta a KDNP frakcióvezetõhelyettese.
A huszonnegyedik órában vagyunk,
miközben Magyarország percei – a percei és nem napjai, hetei vagy hónapjai tisztelt Képviselõtársaim, ennél lényegesebben drágábbak!
A kereszténydemokrata politikus felszólalására a kormány egyetlen tagja sem
reagált
kdnp.hu

Leváltotta a népet az MSZP és az SZDSZ
Február 23-án az Országgyûlés elutasította a parlament feloszlásáról szóló Fidesz–
KDNP javaslatot, valamint az ugyanerrõl
szóló országos népi kezdeményezést. Az
Országgyûlés önfeloszlatását kezdeményezõ javaslatok vitájára és a szavazásra a
televíziós közvetítés után, a kora esti
órákban került sor. A részletes vitában a
Kereszténydemokrata Néppárt nevében
Harrach Péter, az Országgyûlés kereszténydemokrata alelnöke, és Simicskó István, az Országgyûlés nemzetbiztonsági
bizottságának elnöke szólalt fel.
Harrach Péter kifejtette: a parlament
feloszlatásáról szóló országgyûlési határozati javaslatnak egyetlen indoka van,
ez pedig a kormány alkalmatlansága.
Mint mondta, a Gyurcsány-kormány alkalmatlansága miatt ma államcsõd közeli helyzetbe került az ország, a régió
vezetõ országából sereghajtók lettünk.
A rossz gazdaság- és pénzügypolitika
következtében – jóval a nemzetközi válságot megelõzõen – egy sokszintû hazai
válságba sodródtunk; gazdasági, pénzügyi, vezetési, bizalmi, szociális és morális válságba.
A KDNP alelnöke szerint a kormány
miként a felsoroltakat, úgy a nemzetközi válság következményeit sem tudja kezelni, ezért minden nap, amelyet a je-

lenlegi kabinet hatalomban tölt, súlyos
veszteségeket okoz az országnak.
Harrach Péter rámutatott: a gazdasághoz hasonlóan a kormány a szociális kérdések kezelésében is kudarcot vallott.
Emlékeztetett rá, hogy a baloldali kormány elsõ intézkedései között módosította a szociális törvényt, aminek eredményeképpen megnõtt a segélybõl élõk száma. A politikus szerint a kormány intézkedéseit azóta folyamatosan a mérhetetlen dilettantizmus, vagy ha úgy tetszik,
impotencia jellemzi. Ezért van szükség a
parlament feloszlatására, és ezért van
szükség a problémákat kezelni képes új
kormányra – mondta végezetül.
Simicskó István emlékeztetett rá,
hogy a jelenlegi kormány hazugságokkal, az emberek félrevezetésével szerezte meg a hatalmat, majd az ígéretek teljesítése helyett gazdasági, pénzügyi, erkölcsi mélypontra vitte az országot. A
kereszténydemokrata politikus számba
véve a kormány gazdag „programirodalmát” kijelentette, a Gyurcsány-kormány hangzatos programok megfogalmazásában jól teljesített, tettekben
azonban gyarlónak bizonyult.
A képviselõ rámutatott, hogy az öszszefogásról szónokló Gyurcsány Ferenc
a kezdetektõl fogva a megosztás politi-

káját folytatta, eredményesen állította
szembe a határon túli magyart az anyaországi magyarral, a nyugdíjast az aktív
keresõvel, a kisnyugdíjast a nagyobb jövedelmûekkel, a cigányt a magyarral.
De mint mondta, a hatalom gyakorlása
nem arról szól, hogy a kormány bármit
megtehet. A hatalomnak a népakaratot
kell tükröznie, alázattal és bölcsességgel
kell együtt járnia. Magyarország vezetéséhez államférfiúi képességek kellenek.
Olyan miniszterelnökre van szükség,
aki élvezi az emberek bizalmát és képes
helyreállítani Magyarország gazdasági,
lelki egyensúlyát, aki társadalmi békét,
társadalmi igazságosságot teremt.
Oszlassuk fel az Országgyûlést, írjunk ki az európai parlamenti választásokkal együtt új országgyûlési választásokat! Ekkor és csak ekkor van esélyünk
a magyar társadalom bizalmának mielõbbi visszaszerzésére – mondta végezetül Simicskó István.
Az ellenzéki szerepben tetszelgõ
SZDSZ ismét az MSZP mellé állt, a Fidesz- és a KDNP határozati javaslatát
170 igen, 204 nem és 1 tartózkodás
mellett, a népi kezdeményezést hasonló
arányban, 170 igen és 205 nem szavazattal utasította el a Ház.

Hazánk
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A kormány feladja
a magyar érdekek védelmét az EU-b
ban
A Kereszténydemokrata Néppárt
számára elfogadhatatlan, hogy a
kormány feladja a nemzeti érdekek
védelmét az Európai Unióban, de
elfogadhatatlan a radikális jobboldal által képviselt, az uniót elutasító
álláspont is – jelentette ki Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke a párt által
rendezett „Magyarország a gazdasági és pénzügyi válság idején – Mit
tehet az EU?” címû konferenciát követõ sajtótájékoztatón.
A KDNP szerint elfogadhatatlan a kormány magatartása az EU-ban, hiszen a
nemzeti érdekeket nem képviseli kellõ
határozottsággal a szocialista kormány
Brüsszelben – hangsúlyozta a pártelnök.
A politikus kijelentette: a kereszténydemokratáknak két feladatuk van az Európai Unióban, az egyik a nemzeti érdekek képviselete, a másik pedig az, hogy az
EU politikáját egyre inkább visszasegítsék
az alapító atyák által képviselt elvekhez.
Surján László, a Fidesz–KDNP EPképviselõje – aki a Fidesz–KDNP mostani EP-listáján is elõkelõ helyen szerepel –
arról beszélt: az Unió korántsem tökéletes, sõt tele van hibákkal, ám elfogadhatatlan az a szemlélet, amely az Európai

Uniónak csak a hibáit emeli ki. Véleménye szerint kifejezetten kívánatos lenne,
ha a szélsõségekre hajló szavazókat e két
állásponttól el lehetne mozdítani, s ez a
változás szavazatukban is megjelenne.
Alain Lamassoure francia EP-képviselõ
– aki a KDNP konferenciáján meghívott
elõadóként szólalt fel – elmondta: az idén
sorra kerülõ EP-választásnak nagy jelentõsége van, hiszen várhatóan az idei év végéig ratifikálják a lisszaboni szerzõdést.

Így remélhetõen az Európa Tanács új elnökét már az Európai Parlament fogja
megválasztani. Mindez azt jelenti, hogy a
választópolgárok az európai politikára és
európai vezetõségre is szavaznak. Mindemellett idén az emberek a krízisbõl való
kilábalásról és egy új válság megelõzésérõl
szóló programról is kinyilvánítják véleményüket – mondta végezetül.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Eredményre vezetett
az ostoba intézkedések elleni tiltakozás
Márciustól nem naponta, hanem havonta egyszer kell standolni a vendéglátóiparban, megszûnik a készpénzes fizetést 250 ezer forintban maximáló szabály, és a házipénztár rendszere is megváltozik, az errõl szóló törvényjavaslatot a tavaszi ülésszak harmadik napján
fogadta el az Országgyûlés. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz – érzékenyen reagálva az intézkedések érintettjeinek felháborodására – kovásza lett
annak a folyamatnak, amelynek végén a
kormány meghátrálásra kényszerült.
Móring József Attila, a KDNP országgyûlési képviselõje ez év január 16án megtartott sajtótájékoztatóján szólította fel a kormányt, hogy azonnal vonja viszsza a napi standolást kötelezõvé
tevõ jogszabályt. A képviselõ rámuta-

tott, a betarthatatlan szabály a szakma
teljes megkerülésével született, s Európában sehol nincs ilyen hatályban.
Január 30-án a Fidesz a napi standolásra, a 250 ezer forint feletti banki átutalásokra és a házipénztár készpénzállományának korlátozására vonatkozó
törvények megszüntetése érdekében törvénymódosítási javaslatot nyújtott be. A
Pelczné Gáll Ildikó és Szatmáry Kristóf
által jegyzett indítvány szerint indokolatlan a házipénztárban tartott készpénzállomány további korlátozása: ez a rendelkezés csak a pénzintézeteknek használ,
míg a vállalkozások számára csak fölösleges nehézségeket jelent a készpénzkezelésnél és a készpénzes fizetéseknél.
Február 11-én, a Kereszténydemokrata Néppárt két országgyûlési képvise-

Hazánk

lõje, Rubovszky György és Latorcai János az Alkotmánybírósághoz fordult,
beadványukban kérték a készpénzfizetést korlátozó jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát, és a
törvény megsemmisítését.
Az ellenzéki pártok és a szakmai
szervezetek nyomására a kormány végül meghátrált, az országgyûlés hatályon kívül helyezte a napi standolást,
és a számlanyitásra kötelezett vállalkozók körében a készpénzfizetést 250
ezer forintban maximáló jogszabályokat.
A kéthetes költségvetés után a három hétig érvényes törvény a kormány
dilettantizmusát és alkalmatlanságát
bizonyító esetek vaskos példatárának
újabb gyöngyszeme lett.

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

12

2009. február

Jelentõs fejlesztések Lentiben
Az önrésszel együtt több mint egymilliárd
forintos fejlesztés indul a közeljövõben a
Zala megyei Lentiben. Az elnyert uniós
pályázatok révén a városközpont megújítására és az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésére kerül majd sor. A Nyugat-dunántúli Operatív Program nem megyei jogú városok központjainak funkcióbõvítõ
megújítására kiírt pályázat keretében 540
millió forintos, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére pedig 400 millió forintos támogatást nyert a település – jelentette be Nógrádi László, a KDNP országgyûlési képviselõje, a város polgármestere.
Nógrádi László kifejtette: látványos
változást hoz a város arculatában, hogy
804,7 millió forintos teljes költségvetésbõl megújulnak a közterek, parkok, játszóterek, átalakítják a közösségi tereket,

megszépül a mûvelõdési központ és a
templom körüli terület, de a település
zöldfelületeinek és térburkolatainak
rendbetételére is jut majd pénz. A polgármester kiemelte, a mûvelõdési központ és a könyvtár felújítását követõen
a két intézmény akadálymentessé válik,
így a mozgáskorlátozottak is szabadon
mozoghatnak majd az épületekben.
Nógrádi László az egészségügyi fejlesztést szolgáló pályázati eredményrõl
elmondta: a 400 millió forintos támogatás jóvoltából elvégzik a városi szakrendelõ épületének teljes rekonstrukcióját. A korszerûbb körülmények megteremtése mellett egy helikopterleszálló
megépítése is része a zalai város egészségügyi fejlesztésének.
kdnp.hu

Romlás mindenütt,
tragikus helyzet Borsod-A
Abaúj-Z
Zemplén megyében
Diósgyõrben megszûnik a több mint kétszáz éves múltra visszatekintõ kohászat, a Diósgyõri Acélmûvek felszámolásával csaknem kilencszáz embert bocsátanak el, de nemcsak az ott dolgozók állása szûnik meg, hanem
azoké is, akik beszállítói voltak az üzemnek – mondta a gyárbezárás bejelentésének napján napirend elõtti felszólalásának elején Nagy Kálmán, a
Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 738
143 ember él, s évente egy kisebb városnyi, 10 267 ember hal meg. A halálozások fele keringési, negyede daganatos betegségek miatt következik be. A munkanélküliség 2009 februárjában 20,5 százalékos volt a megyében – sorolta a megrázó statisztikai adatokat a képviselõ.
Nagy Kálmán rámutatott, a kiugróan
magas munkanélküliség oka, hogy nincs
szakképzett munkaerõ, így még a válság
idején is betöltetlenül maradnak a meghirdetett álláshelyek. Hozzátette, ma Magyarországon minden ötödik vagy hatodik álláskeresõ az észak-magyarországi
régióban keres munkát. Hozzáfûzte: a
kormány folyamatosan arról szónokol,
hogy képzési programokkal oldja meg a
szorongató, évek óta növekvõ munkanélküliséget, csakhogy a helyzet az, hogy miként a számok mutatják, Borsod-AbaújZemplénben ezek a közpénzekbõl finanszírozott képzések, átképzések teljesen
eredménytelenek és hatástalanok, hiszen
nem nõ, hanem csökken a foglalkoztatás.

Nagy Kálmán, aki civilben a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekonkológiai
és Csontvelõ-transzplantációs Osztályának osztályvezetõ fõorvosa, arra is felhívta a figyelmet, hogy a megyében 10,3 ezrelék a csecsemõhalálozás, ez a kiugróan
magas arány, több mint kétszerese az országos átlagnak, s e kedvezõtlen tendencia ráadásul évrõl évre nemhogy nem javul, de látványosan romlik – folytatta a
beszédes adatok felsorolását a szakpolitikus. Összehasonlításként megemlítette,
a megyei koraszülési arány több mint
kétszerese a szlovákiai átlagnak.
A képviselõ a sikertörténetként beállított miskolci panelprogramról szólva elmondta, a 10 448 lakás alig több mint
tíz százalékát, 1200 lakást újítottak fel,
csakhogy a lakások felújítása elõtt semmilyen hatástanulmány, terv nem készült arra vonatkozóan, hogy a korszerûsítés után élhetõbbé váljon a lakótelep és
környezete. Nagy Kálmán a kormányközeli Népszabadság egyik írását

idézve az Avasról, az elmúlt hetekben
Miskolc egyik legnagyobb – hírhedtté
vált – városrészérõl elmondta, negyvenezer ember él 3 négyzetkilométeren, a
minõsíthetetlen közbiztonság miatt a területen pillanatnyilag városõrség, rendõrség, polgárõrség és a közterület-felügyelõség próbálja fenntartani a rendet. A közelmúltban „hadipark ürügyén” egy
ágyút is elhelyeztek, reméljük, lõni nem
fognak vele – jegyezte meg ironikusan.
Nagy Kálmán szerint a jelenlegi helyzetet nézve azok a nyilatkozatok, amelyek elhangzanak a kormány tagjai, az
igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve a rendõri vezetõk szájából, megdöbbentõek, azok ugyanis arról szólnak,
hogy az Avas a béke szigete, miközben a
kábítószeres jelentések azt állítják, hogy
az Avas az ország egyik heroinfogyasztási centruma.
A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta, õ ezt a városrészt ismeri
és szereti, a közelében él, naponta megy
keresztül rajta, az ott kialakult állapotokért valakik felelõsséggel tartoznak,
2009 júniusában ország életét befolyásoló választás lesz, amikor is a felelõsöknek arca és neve lesz, s el kell számolniuk teljesítményükrõl a választópolgároknak.
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Súlyos bajok vannak az oktatásban
A megfelelõ, színvonalas oktatás rendkívül fontos, ugyanis, amilyen a jelen iskolája, olyan lesz a jövõ társadalma – mondta Hoffmann Rózsa, a
KDNP országgyûlési képviselõje február elején Nyíregyházán, egy szakpolitikai fórum utáni sajtótájékoztatón. Szerinte súlyos bajok vannak ma az
oktatásban, mert az oktatási kormányzat évek óta rossz döntéseket hoz.
A képviselõ szerint álságos és képmutató a kormány oktatásügyi politikája,
mert egyik oldalon iskolafejlesztésrõl és
a 21. század ideális iskolájáról beszél,
míg az iskolák mûködéséhez szükséges
pénznek csak a 45 százalékát folyósítja.
Hoffmann Rózsa kiemelte: súlyos
bajok vannak ma az oktatásban, mert
az oktatási kormányzat évek óta rossz
döntéseket hoz. Az intézményekben
egyre több a probléma, az erõszakos
cselekedetek az iskolákban is megjelentek. A szaktárca döntéseinek következtében nem lehet fegyelmezni, ugyanis a
minisztérium álláspontja szerint nem a

gyerek, hanem a tanár a felelõs az agresszióért – mondta a képviselõ.
A párt szakpolitikusa szerint az oktatási kormányzat 2004 óta tett intézkedései a tanítás minõségét is rontották,
csökken az intézményekben az ismeretátadás, helyette a kommunikáció a
hangsúlyos. A mostani kormányzat
szembefordította a kompetenciát az ismerettel és a kompetenciát favorizálják
ismeretek nélkül, ezt pedig nem lett
volna szabad – fejtette ki. Úgy véli: komoly bajba került a magyar pedagógusképzés is. A kétszintû rendszerben például a mostani harmadévesek úgy je-

Izraelita mûhely
a csángók
megmentéséért

lentkeznek a mesterképzésre, hogy nem
is ismerik a pontos feltételeket.
+
Hoffmann Rózsa Vinnai Gyõzõ, a Fidesz-KDNP nyíregyházi frakcióvezetõje, Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés
elnöke és Kiss András, az IKSZ
jánkmajtisi elnöke meghívására érkezett Nyíregyházára, ahol több programon is részt vett. Találkozott a Fidesz,
a KDNP, az IKSZ és Fidelitas nyíregyházi szimpatizánsaival, tagjaival is,
akiknek beszélt saját politikai ars poeticájáról, a kereszténydemokraták szövetségen belüli hivatásáról, a fiatalok
szerepérõl és természetesen az oktatás
mai helyzetérõl.
kdnp.hu
Forrás: iksz.net, indexkelet.hu

Nyomozás indult a kerteskõi
privatizáció ügyében

„Meg kell akadályozni a nemzet fogyását” – jelentette ki a Magyar Hírlapnak nyilatkozva
Weisz Péter, a Barankovics István Alapítvány Izraelita Mûhelyének elnöke annak kapcsán, hogy
a szervezet – az Október 23. Bizottság Alapítvány és a Mikola István (Fidesz) nevével fémjelzett Szent István Alapítvány mellett – csatlakozott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csángómentõ felhívásához.
Weisz Péter szerint válság idején határokon átívelõ összefogásra, nem pedig széthúzásra van
szükség. Hangsúlyozta, hogy a csángók ugyanúgy
a nemzet részei, mint a zsidóság. Az elnök kiemelte: a mûhely tagjai nem magyarországi zsidónak, hanem zsidó vallású magyarnak vallják magukat, ezért a teljes magyarságért felelõsséget
éreznek.
„A csángók anyanyelvi képzése pénzbe kerül,
ezért indítottuk a gyûjtést. Reméljük, sokan éreznek felelõsséget a határon túl élõ nemzettársaink
sorsa és megmaradása iránt” – mondta.
A kormány hibás politikája miatt gyengélkedik
a gazdaság, s ez hozzájárul a nemzet fogyásához,
hiszen egyre kevesebben vállalnak gyereket. „Ezt
meg kell állítani, ezért minél hamarabb új, tettre
kész kormányra van szüksége az országnak” – jelentette ki Weisz Péter.

A Központi Nyomozó Fõügyészség nyomozást rendelt el a kerteskõi privatizáció ügyében, amely a termõföld és az eszközállomány értékesítését
egyaránt érinti – közölte Medgyasszay László kereszténydemokrata képviselõ Budai Gyulával, a Fidesszel szövetséges Magosz igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján. A politikusok ez év januárjában ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést az ügyészségen hivatali visszaélés és
hûtlen kezelés gyanúja miatt.
Medgyasszay László elmondta: a bejelentésre azt követõen került sor,
hogy a parlamentben több alkalommal próbáltak az ügy ellentmondásaira választ kapni, de nem jártak sikerrel. A kérdések minden esetben arra vonatkoztak, hogyan lehetett csaknem 200 millió forintos vagyont
mintegy húszmillió forintért eladni, illetve hogyan lehetett 480 hektár
földet áron alul értékesíteni.
A képviselõ elmondta: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. ellenõrzõ bizottsága nagyon súlyos
megállapításokat tett. A Nemzeti Földalap ellenõrzõ bizottságának jelentése is kitért arra, hogy a pályázat elbírálásánál döntõ momentumot jelentõ helyben lakást egy bizonyos személy esetében a bíráló bizottság
szabálytalanul állapította meg.
Budai Gyula közölte: a földet 192 millió forintért, az eszközöket pedig 22,7 millió forintért vásárolhatta meg ugyanaz a három magánszemély által alakított konzorcium. Az államot összesen mintegy 300 millió forint kár érte, hiszen mind a földre, mind pedig az eszközök megvásárlására érkezett jobb ajánlat is.
Keller László államtitkár tavaly egy interpellációra adott válaszban elmondta: Kerteskõ értékesítése nem áron alul történt. Keller László válaszát akkor a parlamenti többség sem fogadta el, a szavazás során 183
igen szavazat mellett 187-en voksoltak nemmel.

Forrás: Magyar Hírlap

Forrás: MTI, fidesz.hu
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Figyelemfelkeltõ akciókra készül a KDNP
A Szabad vasárnapért akciót és a vasárnapi munkavégzés visszaszorítása
érdekében a Kereszténydemokrata Néppárt által a közelmúltban az Országgyûlésnek benyújtott törvényjavaslatot ismertették Gyõrben a párt
Gyõr-M
Moson-S
Sopron megyei országgyûlési képviselõi. Lanczendorfer Erzsébet bejelentette: a parlamenti tárgyalás elõtt figyelemfelkeltõ akciót szerveznek, hogy ezzel is reprezentálják az ügy társadalmi támogatottságát.
Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyûlési képviselõje, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Közgyûlés alelnöke reményét fejezte ki, az Országgyûlés mielõbb napirendjére tûzi javaslatukat. Az új szabályozás részleteirõl szólva a képviselõ kiemelte, hogy a vasárnap rendes munkaidõben
történõ munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül 50 százalékos bérpótlék, vasárnapi pótlék illeti meg.
Medgyasszay László megítélése szerint a Munka törvénykönyve módosítását célzó indítványuk tárgyalását már
márciusban megkezdheti az Országgyû-

lés. Mint mondta: ilyen jellegû, embercentrikus kezdeményezésekkel lehetséges visszaszerezni az ország elesett állapotában azt a bizalmi tõkét, amit a politika az elmúlt esztendõkben elveszített.
Lanczendorfer Erzsébet hozzátette: a
parlamenti tárgyalás elõtt figyelemfelkeltõ akciót szerveznek, hogy ezzel is
reprezentálják az ügy társadalmi támogatottságát. A képviselõ szerint a családok védelmét szolgáló, emberközpontú
intézkedés lenne a parlamenttõl az indítvány elfogadása, amelyre jobb- és baloldalról egyaránt van igény.

Március 15-ii megemlékezés a Pilvaxnál
A KDNP Fõvárosi Választmánya március 14-én, szombaton a Pilvax kávéház elõtt 16 órától ünnepli az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját. Minden kereszténydemokratát szeretettel várunk.

Harc a kisgyermekes bérletért
Tervei szerint ismételten, immár negyedszer is a miskolci közgyûlés elé viszi úgynevezett kisgyermekes bérletét a Kereszténydemokrata Néppárt és
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Miskolc Városi Szervezete –
közölte a két szervezet elnöke a Magyar Távirati Irodával azt követõen,
hogy februárban, immár harmadszor sem sikerült kezdeményezésüket a
szocialista többségû képviselõtestülettel elfogadtatniuk.
A miskolci KDNP és IKSZ az indítvány újabb elutasítását követõen az
alábbi közleményt adta ki:
„A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Miskolc Városi Szervezete is sajnálattal vette
tudomásul, hogy a Közgyûlésben a szocialista többség immár harmadszor
is megakadályozta a kereszténydemokraták kisgyermekes bérlet bevezetésére irányuló kezdeményezését. Pedig ez a kedvezményes bérlettípus –
ugyancsak kereszténydemokrata kezdeményezésre – már az ország több
nagyvárosában is bevezetésre került és nagy sikernek örvend. A célunk továbbra is az, hogy Miskolcon is legyen ilyen típusú bérlet. Ezért a célért a
miskolci kereszténydemokraták a közeljövõben mindent meg fognak tenni. Bízunk benne, hogy elõbb-utóbb Miskolcon is lesz kisgyermekes bérlet.
Ez továbbra is szerepel a KDNP és az IKSZ céljai között!”
Bár Molnár Péter, a miskolci KDNP elnök-frakcióvezetõje szerint lehet,
hogy csak akkor lesz kézzelfogható eredmény, ha a Kereszténydemokrata
Néppárt vezetõ szerephez jut a város irányításában.
kdnp.hu

A képviselõ asszony elmondta, a
KDNP 2007 nyarán kezdett kampányt
a szabad vasárnap mellett, ehhez kapcsolódóan adták ki a Szabad Vasárnap
Chartát, amelyhez több civil szervezet,
szakszervezet, sõt a Munkáspárt is csatlakozott.
A Munka Törvénykönyvének módosítására vonatkozó javaslatot öt KDNP-s országgyûlési képviselõ, Semjén Zsolt és
Harrach Péter, Firtl Mátyás, Lanczendorfer Erzsébet, valamint Medgyasszay
László nyújtotta be az Országgyûlésnek. A
javaslat szerint a vasárnapi munkavégzést
csak kivételesen, indokolt mértékben és
esetben, szûken értelmezve lehet elrendelni. Azoknak, akik vasárnap is végezhetnek
munkát, havonta legalább egy vasárnapot
ki kell adni pihenõnapként.

Elsöprõ erejû
Fidesz–KDNP gyõzelem
Ajkán és Rákosligeten
A Fidesz és a KDNP közös jelöltjét, Nagy Zoltán kórházi fõorvost választották önkormányzati képviselõvé Ajkán, a 11. számú választókörzetben.
A jegyzõ tájékoztatása szerint a névjegyzékre
felvett 843 választópolgár közül 426-an mentek
el szavazni, ami valamivel több mint 50 százalékos megjelenési aránynak felel meg. A három jelölt közül Nagy Zoltánra 265-en szavaztak, a
másik két független jelölt együttvéve 161 szavazatot kapott.
Ajkán a 2006-ban Fidesz–KDNP-s színekben
gyõztes képviselõ halála miatt kellett idõközi választást tartani a 11-es számú választókörzetben, az ajkarendeki városrészben.
Ugyancsak elsöprõ erejû gyõzelmet aratott
a Fidesz és a KDNP közös jelöltje a Budapest
XVII. kerületében, Rákosliget városrészben
megrendezett idõközi önkormányzati választáson, amelyet egy képviselõ lemondása miatt
tartottak.
38 százalékos részvétel mellett Rózsahegyi
Péter a szavazatok 69 százalékát szerezte meg.
Az MSZP–SZDSZ közös jelöltje 15,6 százalékos, egy helyi civil szervezet jelöltje 13,9 százalékos, a MSZDP jelöltje 1,5 százalékos eredményt ért el.
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III. Jótékonysági
Kereszténydemokrata bál

Európa
és kereszténység
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) gyõri szervezete „Európa és kereszténység” címmel országjáró kerekasztal-beszélgetéseket tart márciusban
is. A kerekasztal-beszélgetéseket minden helyszínen Lanczendorfer Erzsébet,
a KÉSZ gyõri tb. elnöke, a KDNP parlamenti frakciójának képviselõje vezeti.

Érd

Az Magyar Kereszténydemokrata Szövetség mint keresztény kulturális
egyesület feladatának tekinti társadalmi
események szervezését. Legsikeresebb
rendezvényei a Szalon és a bál. Mindkettõnek sikerült hagyományt teremteni.
Az egyik havonta, a másik évente
ismétlõdõ esemény.
Az idén február 14-én megrendezett
bál sikerét négy feltétel teljesülése adta.
Színvonalas volt a mûsor, jó volt a vacsora, remek a zenekar és nagyvonalú a
jótékony célú adakozás.
Idén is határon túli – ezúttal kárpátaljai – magyar oktatási intézmény kapta az
összegyûlt félmillió forint adományt.
Harrach Péter

Idõpont: március 13., péntek, 18 óra.
Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ (Alsó u. 9.) Meghívott vendégek:
Becsey Zsolt, az Európai Parlament (EP)
képviselõje, a Gazdasági és Monetáris Bizottság tagja, Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Oktatási bizottságának tagja, Mráz Ágoston politológus, a Nézõpont Intézet kutatásvezetõje

Kaposvár
Idõpont: március 19., csütörtök, 18 óra.
Helyszín: Püspöki Székház Nagyterme
(Zárda u. 4.) Meghívott vendégek: Áder
János, a Magyar Országgyûlés alelnöke,
Szászfalvi László, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának tagja, a Parlament Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottságának alelnöke, Szabó Márk, a Nézõpont Intézet
vezetõ politikai elemzõje
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