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„Az istentelen hatalom embertelen,
és az embertelen hatalom istentelen”
A Biblia jegyében „Van kiút…” Egyházaink és a civil szféra szerepe a XXI.
században Társadalmi nehézségek és a kivezetõ út címmel egész napos
konferenciának adott otthont Nyíradony. A tanácskozáson mások mellett
budapesti érsek, Bölcskei Gusztáv
Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-b
püspök, református zsinati elnök, Tempfli József nagyváradi római katolikus püspök, Tõkés László Király-h
hágó melléki református püspök, európai
parlamenti képviselõ, Jókai Anna író, Papp Lajos szívsebész, Semjén Zsolt
a KDNP elnöke valamint Halmos Sándor, a Barankovics Izraelita Mûhely
fõtitkára szólt országunk nehéz helyzetérõl, annak lelki, szellemi hátterérõl
és a kiút megtalálásáról.
A rendezvény résztvevõit köszöntõ
Tasó László, a Fidesz országgyûlési képviselõje, Nyíradony polgármestere bevezetõjében azt hangsúlyozta: az egész
magyarság bajban van, nem csak az
anyaország, hiszen határainkon kívül és
belül nagyon sokan élnek nehezen, közösségek és családok hullanak szét.
Hozzátette: a felekezetközi fórumot
azért szervezték a Barankovics Izraelita
Mûhely társrendezésében, hogy meghallgassák az egyházak vezetõit, akik
korábban már eredményeket értek el az
összefogásban.
„Az objektív valóságot képesek vagyunk megismerni, mert emberek vagyunk” – mondta Erdõ Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye érseke. A bíboros rámutatott arra,
hogy az erkölcsileg helyes magatartást, a
helyes normatartás útját kell keresnünk.
A probléma megoldásának középpontjában az ember áll, aki tudatos és szabad
lény, ezért képes a döntésre. Ha mûködik
a szabadság, akkor a felelõsség is. Ahol
cselekedet van, ott az erkölcs is jelen van.
Erdõ Péter kifejtette: a katolikus egyház
társadalmi tanításából levezethetõk az
olyan értékek, mint a szolidaritás, a család vagy a természet védelme, de meghatározható a gazdasághoz való keresztényi
viszony is. „Vannak értékek, amelyek viszonyítási pontot jelentenek minden ember számára” – hangsúlyozta.
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Ma-

gyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke azt mondta: a morális követelményeket kell érvényesíteni,
újra kell fogalmazni az etika és a politika kapcsolatát.
Nem lehet egyedüli kérdés a hatalom, a mindenre kiterjedõ feladatellátás fontos. Fontosnak tartotta azt is,
hogy a rövid- és középtávú gondolkodást a hosszú távú váltsa fel, és a politikai programok végrehajtása ne a népszerûség kérdésétõl függjön. Bölcskei
Gusztáv a jövõ iránt érzett nagyobb felelõsség szem elõtt tartását is morális
követelményként említette, s példaként a földkérdést hozta fel, amelytõl a
következõ évtizedek generációjának
sorsa függ.
II. János Pál pápa szavait idézve
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi
püspök elmondta, a reményvesztés
korszakát éljük, az emberek félnek a
jövõtõl, mert nincs meggyõzõdésük,
nincsenek eszményeik, ezért nem vállalnak felelõsséget. Az egyház feladata
ezért az, hogy visszaadja a reményt. „A
Biblia ezt nyújtja az egész világnak, a
teljesség felé irányít minden embert” –
fogalmazott.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke elõadásában hangsúlyozta: a mögöttünk hagyott évszázadban, vagy inkább évezredben, az emberiség történelmének tanulsága az, hogy az
istentelen hatalom embertelen, és az
embertelen hatalom istentelen.

„A Kereszténydemokrata Néppárt, bármilyen bizonytalan is
a helyzet, érdemi munkára készül. A KDNP a Gyurcsánykormány alatt folyamatosan
felelõs ellenzéki szerepet töltött be, ezután is ezt teszi.”
5–6. oldal

Veszélyes útelágazás
„Ma Magyarországon nem
létezõ völgy fölé völgyhidat
építenek, a síkság alá alagutakat fúrnak, ahol pedig közlekedésbiztonságilag indokolt lenne legalább egy körforgalom kialakítása, ott ez
nem történik meg, arra nem
jut sem pénz, sem kellõ figyelem!”
9. oldal

Vizsgálatot követel
a Fidesz–KDNP
„A Pécs Holding Zrt. 800 millió forintért adta el a város fõtere, a Széchenyi tér mellett
található Nick-udvart.”
15. oldal

Katasztrófába torkollott,
ha letértünk a Szent István-ii útról
Semjén Zsolt a Nyíradonyban megrendezett konferencián elmondott beszéde
A mögöttünk hagyott évszázadban, de
talán mondhatok évezredet is, az emberiség történelmének tanulsága az, hogy
az istentelen hatalom embertelen, és az
embertelen hatalom istentelen. A huszadik században közösen élhettük meg
a különbözõ színû, de egy tõrõl fakadó
istentelen és embertelen hatalmak diktatúráját. Azt látjuk, hogy korunkban,
ezekben az évtizedekben, években, hónapokban, napokban Pilinszky szavait
idézve meghasadnak az evidenciák.
Nemcsak a konvencionális szokásokon nyugvó evidenciák, hanem az erkölcsi és természettörvényei is meghasadnak. Mindazt, aminek a természet
rendje szerint evidenciának kellene lennie az egyes ember, egy közösség, egy
nemzet életében, bizonyos erõk tudatosan rombolják, relativizálják. S teszik
mindezt közpénzbõl.
Azt látjuk, hogy természetellenes jelenségek nemcsak hogy normális színben feltüntetve jelennek meg, hanem
közpénzekbõl propagálják.
Azt látjuk, hogy a korrupció mindent
elborít, és vannak olyan értelmezõi
ezeknek a történeteknek, akik úgy állítják be, mintha e jelenség a társadalom
természetes velejárója lenne.
Azt látjuk, hogy az állam, amit fenntartunk adónkból, járulékainkból azt
mondja idõs embertársainknak, akiktõl
nemzedékeken keresztül, egy életen át
beszedte a járulékokat, hogy ettõl kezdve gondoskodjanak magukról, ahogyan
tudnak.
Amikor azt látjuk, hogy a rendõrség
nem látja el a feladatát, nem véd meg
minket, amikor azt látjuk, hogy diákok
tanárokat verhetnek meg az iskolában,
amikor azt látjuk, hogy minden tekintélyt porig rombolnak, amikor azt látjuk, hogy nagyobb bátorság kell a normális értékek mellett kiállni, mint
ezekkel az értékekkel szemben hecckampányt folytatni, akkor kijelenthetjük Pilinszky szavaival, hogy meghasadtak az evidenciák.
Ezen a fórumon, amikor a kiutat keressük, meg kell találnunk arra a kérdésre a választ, hogy – nekünk, akik különbözõ felekezetekben, de végsõ soron

az örökkévaló értékekbõl próbáljuk levezetni mindennapi cselekvéseinket –
mi is a feladatunk.
Az egyházaknak két alapvetõ küldetése van, s miután egyszerre vagyunk tagjai, mint polgárai hazánknak, és egyszerre vagyunk tagjai az
egyházunknak, ezért e két küldetés
ránk is tartozik. E két dolgot kell egyszerre képviselnünk és megvalósítanunk: az örök értékekhez való hûséget, s amikor meghasadnak az evidenciák, akkor ezeknek az örök értékeknek a bemutatását a társadalom
felé; másfelõl pedig képviselnünk kell
azt a társadalmi tanítást, amelynek
bibliai gyökerei vannak és kiállták az
évszázadok, évezredek próbáját.

A legnagyobb veszély
a bûn tagadása és relativizáslása
Bebizonyosodott a történelemben, hogy
ha a tízparancsolathoz hûtlenné válik
egy közösség, akkor ott kezelhetetlenné
válnak a folyamatok, és az a közösség
megássa a saját sírját.
Elõbb említettem a rendõrséget.
Azért fizetjük az adónkat, hogy a rendõrség fenntartsa a rendet. De nyilvánva-
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ló, nincs az a rendõrség, amelyik fenn
tudja tartani a rendet, ha az állampolgárok belülrõl nem érzik úgy, hogy a
törvényeknek engedelmeskedniük kell.
S az emberek nem fognak a törvényeknek engedelmeskedni, ha nem hihetnek
abban, hogy a törvények igazságosak.
Nem lehet minden rendõr mellé
rendõrt állítani, és a rendõrt ellenõrzõ
rendõrt és így tovább...
Ha nincsen egy belsõ erõ, amely a józan ész alapján azt diktálja, hogy a tíz
parancsolatban foglaltakat követni kell,
akkor az a közösség szétesik, elõbb erkölcsi, majd társadalmi anarchiába zuhan. Ezért azt gondolom, az egyházak,
felekezetek legfontosabb küldetése az,
hogy értékrendet adjanak a társadalomnak, és a tízparancsolatot bemutassák.
Mert ez az, ami lehetõvé teszi a társadalom fennmaradását. Lehet azon vitatkozni, hogy az elsõ három parancsolat,
ami az Istenre, és az utóbbi hét, ami a
közösségekre vonatkozik, elválaszthatóe, avagy sem. Én azt gondolom, Isten
nélkül nem lehet erkölcsöt megalapozni. De akárhogy is nézzünk a kõtáblákra, egy dolog biztos, ezek nélkül az értékek nélkül nem állhat fenn közösség.
Egyházainknak alapvetõ küldetése, hogy
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ezt az örök értékrendet hirdesse. Különösen akkor, amikor azt látjuk, hogy tudatos támadás zajlik ezekkel az értékekkel szemben.
Nem az a legnagyobb probléma, hogy
bûnöket követnek el, az a legnagyobb
probléma, hogy a propaganda azt állítja,
hogy a bûn tulajdonképpen erény. Nem az
a fõ probléma, hogy például házasságot
törnek, bár egyáltalán nem szép dolog, hanem a legnagyobb probléma az, hogy azt
mondják, hogy ez erény, azt mondják minek is kellene a házasság, egyáltalán minek kellene a család… Nem az a legnagyobb rossz, hogy bûnök vannak, a legnagyobb rossz az, hogy tagadják a bûnt,
mint bûnt. Napjainkban ezer helyen lehetünk tanúi annak, hogy a bûnt erényként
hirdetik.
Miért is veszélyes mindez? A válasz
egyszerû: mert ha tudom, hogy a bûn
bûn, és rosszat teszek, akkor reális a
megtérés lehetõsége, beláthatom, hogy
rosszat tettem, megváltoztatom a cselekvésem. De ha nemzedékeknek bemagyarázzák, hogy a rossz az tulajdonképpen jó, akkor ugyan miért is
változtatna bárki az objektíve rossz
magatartásán?
Az egyházaknak alapvetõ feladata,
hogy a tízparancsolat, a biblia és a józan
ész alapján világossá tegyék, hogy a bûn,
bûn. Nem arról van szó, hogy bárkit meg
akarunk bélyegezni, hanem arról, hogy ez
a jóra való fordulás egyik alapfeltétele
Elképesztõ, amikor egyébként igen
reklámozott filozófusnõ azt mondhatja,
hogy én a Parlamentben nem használhatok bibliai kifejezéseket, például azt szót,
hogy bûn. Én nem vonom kétségbe, hogy
õ olyan liberális vagy marxista terminológiát használ, amilyet akar. De furcsa módon, õ kétségbe vonja, hogy én bibliai fogalmakat használhatok a Parlamentben,
tagadja, hogy egyáltalán létezik bûn. Szerinte egyetlen bûn van, ha egy keresztény
politikus a bûnt bûnnek nevezi.
A legnagyobb probléma tehát az, hogy
magát a bûnt tagadják és relativizálják.
Mert mint mondottam, ha tudom, hogy
a bûn bûn, akkor reális esély van, hogy
szakítok a bûnnel. De ha egy társadalom
számára a bûn erényként jelenik meg, akkor illuzórikus a változás.

Európaiságunk alapja a Biblia
Aki nem ismeri a Bibliát, az nem lehet
európai. Földrajzi értelemben igen, de
szellemi értelemben nem.

Aki nem ismeri a Bibliát, az nem
érthet például egy Ady -verset, egy
Bach-mûvet, egy Dürer-metszetet, az
európai kultúráról fogalma sem lehet,
ha nincs meg a biblikus ismerete. A
Biblia nem pusztán vallási jelentõségû,
hanem kulturális jelentõségû, európaiságunk alapja. De itt szeretném hangsúlyozni, hogy magának a Bibliának a
meghamisítása, amikor abban pusztán
egy kultúrtörténeti mûvet látunk. A
Biblia egy kultúrtörténeti mû is, de
nem olyan mint az Odüsszeia, vagy az
Iliász. Olyan is, de több. Ezért van történelemformáló ereje, és ez a végsõ
megalapozása az erkölcsi rendnek.
Ha végignézzük akár csak az elmúlt évszázad ideológiáit, azt látjuk,
hogy okos emberek íróasztaloknál különbözõ politikai ideológiákat találtak
ki, de egyik sem tartott tovább néhány
évtizednél, egy-két emberöltõnél,
elõbb-utóbb mindegyik a történekem
szemétdombjára került. Miközben a
bibliai értékrendbõl következõ társadalmi gondolatok – szociális tanítása,
társadalmi tanítása egyházainknak és
felekezeteinknek – az évezredek próbáit is kiállták. Azért, mert nem estek
az utópia kísértésébe. Azért mert az
emberrõl való felfogása a bibliának
roppant kiegyensúlyozott. Mégpedig
azért, mert a teremtésbõl tudjuk azt,
hogy minden ember Isten képmására
teremtett.
Legyen fiatal vagy öreg, egészséges
vagy beteg, szegény, vagy gazdag, azért
végtelen érték, mert a Teremtõ Isten
képmására teremtetett. Tehát bármilyen rosszak is a társadalom struktúrái,
bármilyen tarthatatlan viszonyok között élünk, bármilyen erõs a bûn jelenléte, higgyünk az ember eleve jóra való
irányultságában abból az okból adódóan, hogy a Teremtõ Isten saját képmására teremtett mindegyikünket. Kivétel
nélkül mindegyikünket.
De a Szentírás rögtön pár lappal késõbb, miután ezt elmondja, tudatosítja
bennünk azt is, hogy az eredendõ bûn
következtében a bûn realitás a világban.
Ezért utópia azt gondolni, hogy ha megszûnne a társadalom, az iskola, a család, akkor mindenki szép, okos és jó
lenne önmagától. Nem lenne, mert a
bûn jelenléte reális a világban. Éppen
ezért szükségesek a jó társadalmi struktúrák, hogy az emberben lévõ eredendõ
nyitottságot a jóra kibontakoztathassa.
Ezért nem elég pusztán az oktatás, ezért

kell a nevelés, ezért kell a család, és
ezért kellenek azok az intézményi
struktúrák, amik az emberben eredendõen meglévõ jót a bûn kísértése ellenére a jó irányába fejleszti.
Pontosan ebben van a küldetésünk a
politikában is, hogy ezeket a jó struktúrákat erõsítsük, segítsük az egyházainkat abban, hogy intézményeiket, iskoláikat mûködtethessék, és tanításukat
mindenkihez eljutathassák.

A két kerülendõ tévedés
Egy félmondat erejéig itt szeretném
tisztázni azt, hogy az egyházak, vallási
közösségek, a bibliai irányultságú emberek tekintetében két tévedést kell elkerülnünk. Az egyik tévedés az, amikor az egyházak, felekezetek úgy próbálnak megjelenni, hogy pusztán
azokkal a kérdésekkel akarnak foglalkozni, melyek evilági dolgainkra vonatkoznak. Azt gondolom, az egyházaknak, még ha szociális kérdésekkel
foglalkoznak, sem kell szakszervezetnek lenniük, ha környezetvédelmi kérdésekkel, akkor pedig nem kell környezetvédõ egyesültnek lenniük. Nem
azonosulhat az egyház a pusztán evilági problémákkal.
A másik tévedés, ha az egyházak egyfajta teológiai elefántcsonttoronyba vonulnak, és azt mondják: a szociális
problémák nem a mi problémáink, a
környezetpusztulás nem a mi gondunk,
általában a világ és a társadalom problémái nem a mi problémánk.
Mind a két magatartás tévedés és ellentétes a Szentírás tanításával.

Alapvetõ küldetésünk
A Szentírás tanításából pontosan az következik, hogy mindegyikünknek küldetése van arra, hogy a világot elmozdítsuk Isten országának irányába. Mindenkinek ott, azon a helyen ahova a Gondviselés állította. Ez az egyik állítás. A
másik állítás, ami szintén ilyen fontos,
hogy el kell kerülnünk a fundamentalizmus kísértését is, tudnunk kell, hogy e
világnak egyetlen országa sem lesz azonos soha Isten országával. Nem volt
azonos Isten országával a dávidi királyság, nem volt azonos Szent István Magyarországa. Nem azonos Isten országával sem Izrael, sem a Vatikán. Isten országa a mennyei Jeruzsálem Isten
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Folytatás a 3. oldalról

természetfölötti tettébõl fog megvalósulni, nem a mi munkánkból. Aki azt
gondolja, hogy Isten országa itt a Földön felépíthetõ, az a fundamentalizmus
tévedésében van. De itt és most kötelességünk – mindenkinek azon a helyen,
ahova a Gondviselés állította – munkálkodni Isten országának eljövetelén.
Egész egyszerûen nem követhetõ
az a felfogás, amely azt mondja, katolikus, református, evangélikus vagyok vasárnap a templomban, aztán
fütyülök arra, mi történik világunkkal, hazánkkal, nemzetünkkel, mert
éppen az a küldetésünk, hogy a világot elmozdítsuk Isten országának irányába. Aki politikus, az a Parlamentben, aki polgármester, az a városában, aki villamosvezetõ, az a villamoson, aki masiniszta, az a vonaton, aki
számtantanár, az pedig iskolában.
Mindenki a saját szakterületén.
Tehát egyfelõl küldetésünk az, hogy
Isten országát építsük azon a helyen,
ahova a Gondviselés állított bennünket,
másfelõl küldetésünk az, hogy ne keverjük össze az idõk végén megjelenõ Isten
országát azokkal az erõfeszítésekkel,
amit teszünk azért, hogy Isten országa
megvalósuljon.

természetesen nem azonos egyetlen
konkrét társadalmi struktúrával sem,
de miután születésünk által a Gondviselés mindegyikünket egy adott közösségbe küldött, mi ennek a hazának a polgárai vagyunk, ezért azt állítom, hogy valamiképpen az égi hazához is hûtlen az, aki a földi hazájának sorskérdései mellõl dezertál. A
Gondviselés ideállított minket, nem
mondhatjuk, hogy nem törõdünk azzal, mi történik városunkkal, a hazánkkal, mi történik társadalmunkkal. Ellenkezõleg, az a küldetésünk,
hogy abból az örök értékrendbõl
merítkezzünk amit egyházaink közvetítenek számunkra, s ezekbõl az
örök értékekbõl merítkezve mindenki

a saját helyén itt és most próbálja
építeni Isten országát.
Ha végignézünk a magyarság évszázadain, azt látjuk, a magyar nemzet történelme mindig akkor ment
jól, akkor gazdagodtunk lelkiekben,
szellemiekben és anyagi javakban is,
amikor hûségesek voltunk a Szent István-i örökségünkhöz, és mindig akkor
torkollott a magyar történelem katasztrófába, amikor akár jobbra, akár
balra, lecsúsztunk errõl a Szent István-i útról. Ennek a Szent István-i örökségnek van egy nagyon fontos tanulsága, ami talán úgy megfogalmazható:
ami jó az egyházaknak, az jó az országnak, ami jó az országnak, az jó az
egyházaknak.

Katasztrófába torkollott,
ha letértünk a Szent István-i útról
Befejezésül egyetlen egy dolgot szeretnék mondani. Amikor Isten országáról beszélünk, mint mondottam,

A pénz, a hatalom imádata ellen
emelte fel szavát XVI. Benedek pápa
A pénz, a hatalom és a „bálványok”
iránti imádat ellen emelt szót szabadtéri miséjén Párizsban XVI. Benedek pápa.
A pápa a vallásos és spirituális értékek
elterjesztését sürgette a modern társadalomban, amely szerinte gyakran csak
mulandó anyagi dolgok iránt mutat érdeklõdést. A Szentatya homíliájában a
bálványimádásról beszélt, amely nemcsak a próféták korában vagy Szent Pál
idejében létezett, hanem ma is széles
körben elterjedt.
„A bálvány szemfényvesztés, amely
eltávolítja az embert a valóságtól, el-
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téríti igazi céljától, és a látszatok világába vezeti. A mai kornak is megvannak a bálványai. Vajon nem távolítja
el igazi céljától az embert a pénz, az
anyagi javak utáni vágy, a hatalomvágy, de még a tudásszomj is? A bálványimádás súlyos bûn, amelyet
Szent Pállal együtt el kell ítélnünk;
ugyanakkor a bûnt, amely elfogadhatatlan, sohasem azonosíthatjuk a bûnössel, akinek lelkiismeretét nem
ítélhetjük meg, s aki bármikor megtérhet. Azt, hogy a bálványoktól meg
tudjunk szabadulni, Istentõl kell kérnünk, aki lát és hall minket” – mondta XVI. Benedek pápa.
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Az ország érdeke az elõre hozott választás
Interjú Harrach Péterrel, az Országgyûlés kereszténydemokrata alelnökével
Megkezdõdött az Országgyûlés õszi ülésszaka. A parlament feloszlatására
vonatkozó MDF-ees határozati javaslat szavazását mérsékelt érdeklõdés kísérte, hiszen a végeredmény elõre borítékolható volt. A kérdés azonban továbbra is nyitott maradt, hogy a jelenlegi parlamenttel és kormánnyal búcsúztatjuk-ee a 2008-a
as évet. A kdnp.hu Harrach Pétert, az országgyûlés
kereszténydemokrata alelnökét a parlamenti évad lehetséges forgatókönyveirõl kérdezte.

kdnp.hu: A parlamenti ülésszak sok tekintetben rendkívülinek ígérkezik. Ön
szerint reálisan milyen forgatókönyvekkel kell számolni, és ezek közül melyik
megvalósulását tartja a legesélyesebbnek?
– A parlament feloszlatása lenne a leggyorsabb megoldása a jelenlegi helyzetnek. Ehhez azonban kell a teljes ellenzék
együttes döntése – ide értve az SZDSZ-t
is. A volt kisebb kormánypárt már elõbb
világossá tette, hogy erre nem hajlandó.
Az MDF mégis benyújtotta a javaslatot.
Ezzel bizonyította, hogy annak csak
kommunikációs haszna érdekli, és az
sem zavarja, ha ebbõl Gyurcsány Ferenc
kerül ki gyõztesen. Az SZDSZ szavazásával igazolta, hogy számára a jelenlegi
helyzet a lehetõ legkedvezõbb, hiszen a
mérleg nyelve marad, nagy zsarolási lehetõséggel. Az egyik forgatókönyv szerint
így húzzák ki 2010-ig. Ez az, amit nem
kívánunk Magyarországnak. Másik lehetõség, hogy a „liberálisok” elõbb-utóbb
kierõszakolják Gyurcsány távozását, és
visszatérnek a kormányzásba – ha kell,
szakértõi kormánynak nevezve azt. Harmadik lehetõség, hogy késõbb, például az
európai képviselõválasztással egy idõben
kívánják tartani az elõrehozott parlamentit. Ezt azonban csak akkor, ha biz-

tosak az 5 százalékos küszöb megugrásában és reménykedhetnek a Fidesz jelenlegi támogatásának csökkenésében. Ne
hagyjuk ki a lehetõségek közül azt, amivel gyakran találkozunk a politikában, a
váratlan fordulatokat.
kdnp.hu: Tehát nem merne fogadni
a kormány bukására?
– Ha a fogadás játék, örömmel teszem, ha politikai jóslat, akkor tartózkodom tõle. A nyomás nagy a miniszterelnökön, de ö szinte betegesen élvezi
az ilyen helyzeteket, nem fogja magától
mondani, na ebbõl elegem van. A megoldás elsõsorban az SZDSZ illetve a
szocialisták kezében van, elvégre õk is
megtáltosodhatnak.
kdnp.hu: Sokan kételkednek az
SZDSZ valós ellenzéki szerepvállalásában…
– Egy ismert fideszes politikus nem
régen azt mondta, Gyurcsány leváltása
érdekében az ördöggel is szövetkezünk.
Ezt azzal a megjegyzéssel tudom elfogadni, hogy világossá kell tennünk, ezután sem tekintjük angyalnak õket. Szó
sem lehet arról, hogy a kormányt buktató taktikai megállapodásokon túl bármiféle szövetséget kössünk legnagyobb
eszmei ellenfelünkkel.

kdnp.hu: Lehet-e ebben a bizonytalan helyzetben érdemi munkára készülni?
– A Kereszténydemokrata Néppárt,
bármilyen bizonytalan, is a helyzet érdemi munkára készül. A KDNP a
Gyurcsány-kormány alatt folyamatosan
felelõs ellenzéki szerepet töltött be, ezután is ezt teszi. Bírálja, amikor bírálni
kell a kormányt, s közben használható
javaslatok elõterjesztésével próbál jobbítani az ország, az emberek helyzetén. A
KDNP kidolgozta és beterjesztette hazánk legsúlyosabb problémáira megoldást kínáló javaslatait. Benyújtotta a
családi adózásról, a nyugdíjrendszer reformjáról, a földtörvényrõl szóló koherens, hatástanulmányokkal, háttérszámításokkal alátámasztott törvényjavaslatát. De nemcsak törvényjavaslatok kidolgozásával, hanem különbözõ mozgalmak elindításával is próbált egy-egy
problémán, igazságtalan, méltatlan
helyzeten javítani, számos esetben az
Alkotmánybírósághoz fordult, más kérdésekben pedig a közvélemény erejére
támaszkodott, például a tavaszi népszavazás alkalmával. A KDNP a továbbiakban is vállalja ezt a politikai magatartást. Nem adjuk fel a reményt.
kdnp.hu: Túl sok elõjel nem utal arra, hogy a kormánytöbbség elfogadja a
KDNP bármely javaslatát, hiszen eddig
két határozati javaslattal sikerült áttörni az elutasítás falát.
– Ez nem tántorítja el a KDNP-t attól,
hogy az ország helyzetének javításán, az
emberek életének jobbításán dolgozzon.
Akkor is tesszük a dolgunkat, ha egy
adott pillanatban munkánknak nincs
kézzelfogható eredménye. Ellenzékben,
fõleg egy ilyen kormány esetén a legtöbb,
amit tehetünk, a közgondolkodás, a társadalmi tudat formálása az általunk fontosnak tartott értékek életben tartása,
minél többekhez eljuttatása.
kdnp.hu: Az Orbán-kormányban minisztersége idején több olyan programot
elindított, amelyek nem aktuálpolitikai,
hanem hosszú távú stratégiai célkitûzéseket fogalmaztak meg, például a demográfiai helyzet megváltoztatása, a
szociális támogatások igazságosabbá tételére. Történt-e ezekben az elmúlt hat
évben elõrelépés?
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– Gondolom, ezt költõi kérdésnek
szánta. Ezekben az ügyekben az elmúlt
hat esztendõben csak visszalépés történt. Az Orbán-kormánynak talán az
egyik legnagyobb eredménye az volt,
hogy egy kiszámítható világot teremtetett. Olyan koncepcionális változtatásokba fogott, amelyeknél nemcsak az
elsõ, a második, de a tizedik lépést is
pontosan ismerte. Az õszödi beszéd
óta tudjuk, ezzel a jelenlegi kormány
és kormányfõ semmiképpen nem
büszkélkedhet. Az Orbán-kormány
alatt a nyugdíjak – a rendszerváltozás
óta elõször – reálértéken emelkedtek,
az intézményi rendszer fenntartható és
tervezhetõ volt. A családtámogatási
rendszerrel kapcsolatos intézkedések
hátterében olyan általános társadalompolitikai megfontolások voltak, amelyek egy egészséges társadalom kiépítését szolgálta. Például a munka társadalmi megbecsülése, amelynek egyik
eszköze, hogy munkára késztetõ támogatásokat adtunk, azokat támogattuk,
akik dolgoztak. Úgy igyekeztünk késztetni a családokat kötelességeik teljesítésére, hogy bevezettük az iskoláztatási támogatást, így azok a szülõk is iskolába járatták gyerekeiket, aki ezt ma
nem teszik. Egy igazságos és kiszámítható társadalom építése volt a célunk,
s ezt a társadalmi normák és közössé-

gek megerõsítésével kívántuk elérni.
Ezeket az elképzeléseket ma nem látjuk érvényesülni. Ma egy olyan eszmeiség uralkodik, amely nem a közösségeket, nem a normákat erõsíti, hanem
az atomizált, individualizált társadalomban gondolkodókat, amely a hagyományos értékek tiszteletét elveti.
Ha egy szóval, és persze meglehetõs jó
indulattal akarnám jellemezni, akkor
azt mondanám, ez egy értékközömbös
gondolkodásmód.
kdnp.hu: Gyakran elhangzik, hogy az
ország romokban hever, s nap mint nap
tapasztaljuk, hogy Magyarországon a
közlekedéstõl kezdve az oktatásig, a
rendvédelemtõl a közigazgatásig semmi
sem mûködik tisztességesen. Ha sikerülne elérni az elõrehozott választásokat, az
új kormánynak lesz-e ereje és bátorsága
ahhoz, hogy megtegye a helyzet megváltoztatásához szükséges lépéseket.
– Nem véletlenül mondjuk, hogy
nem az kérdés, hogy szakértõi, vagy
nem szakértõi a kormány, hiszen ma
Magyarországon egyértelmûen egy
olyan válságmenedzselõ kormányra van
szükség, amelyik a különbözõ társadalmi csoportokkal megkötött megegyezés
alapján rendbe teszi az országot. Ezért
fordult Orbán Viktor a gazdasági élet
szereplõihez, a nyugdíjasokhoz.
kdnp.hu: Mennyi idõre van szükség
ahhoz, hogy nagyjából egyensúlyba ke-

rüljön az ország és elindulhasson egy
felfelé vezetõ úton?
– Jó a distinkció, mert azt mondta,
nagyjából, és nem azt, hogy teljesen. A
fejlõdés megindulásához egy két évre van
szükség, s a kibontakozáshoz még több
idõ kell. Nyilván nem lehet egy csapásra
mindent megváltoztatni, ki kell emelni
néhány területet, elsõsorban a gazdaságot és a nagy társadalmi feszültségeket
okozó problémákat. Meg kell szüntetni a
szociális ellátórendszer anomáliáit, helyre kell állítani a megrendült közbiztonságot, rendbe kell tenni az oktatást, az
egészségügyet és még sorolhatnám. A bajok egy részének megoldásához pénzre
van szükség, de sok olyan intézkedést lehet hozni, ami nem függ a pénztõl, egyszerûen rátermett, a problémákat értõ és
figyelõ kormányzatot igényel. Minden
területen lehet rendet teremteni, rendezetté tenni az országot. Egy jó kormány
munkája már az elsõ idõszakban is érzékelhetõ változást hoz. Ha az elvárt javulás megindul, ha az emberek reményt
látnak, ha önbizalom ébred bennük, ha
ismét fel tudjuk emelni a fejünket az
már komoly dolog, hiszen a remény önmagában is gyógyít és erõsít. Reméljük,
hogy többségben vannak azok a választópolgárok, akik velünk együtt hisznek ebben, akiket még nem butított el a hazugság, a média- és a reklámvilág.
Forrás: kdnp.hu

Amikor a sikerbõl lesz a kudarc
Leállította a minisztérium a képzetlen
munkanélküliek felzárkóztatására irányuló „Lépj egyet elõre programot” – írja
Surján László, a Kereszténydemokrata
Néppárt európai parlamenti képviselõje.
Hozzáteszi, mindez akár jó hír is lehetne, hiszen a források gyors elapadása a
program iránti nagy érdeklõdésnek köszönhetõ. A kereszténydemokrata politikus szerint azonban a kihagyás nem tesz
jót a felzárkóztatást célzó kezdeményezésnek, ám ennél is nagyobb hibának
tartja, hogy hiányoznak a képzés hatékonyságát mérõ elhelyezkedési mutatók.
Akár a jó hír rovatba is mehetne a
„Lépj elõre” program. Az történt, hogy a
program pénzügyi forrásai ugyanis – a
vártnál nagyobb érdeklõdés miatt – kimerültek.
A tanfolyamok keretében minden
munkanélküli kezdõ végzettségéhez ké-

pest „egy szinttel feljebb” képezhette magát. A részvevõk személyenként 150 óra
képzési idõ után 69 ezer forintot, lényegében minimálbért kaptak. Ez egyfajta szociális segélyként kezdett el mûködni. Ha a
résztvevõk száma a siker mértéke, akkor
nagy a siker. A valós eredmény a résztvevõk elhelyezkedése lenne, de az errõl szóló felmérések hiányosak, a foglalkoztatási
hivatallal illetve a munkaadókkal való
együttmûködés nem valósult meg.
A programot jövõre újrakezdik, ám
hasznosabb lenne a kihagyás nélküli
folytatás, hiszen félõ: sok jelenlegi
résztvevõ már nem fog visszatérni a felnõttképzésbe.
A folytatáshoz azonban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a képzõhelyek
hiteles kimutatással rendelkezzenek arról, hányan helyezkedtek el tanítványaik közül. Hasznos volna az is, ha továb-
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bi képzési megbízást csak ezen mutató
ismeretében és csak sikeres képzõhelyek kapjanak.
Surján László
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Nem oszlatták fel a parlamentet
A képviselõk nem szavazták meg az õszi ülésszak elsõ napján az Országgyûlés feloszlásáról szóló MDF-ees indítványt; a javaslatot 171-een támogatták, 204-een ellenezték. Ahhoz, hogy a parlament feloszlassa önmagát, a
jelen lévõ képviselõk több mint felének igen szavazatára lett volna szükség.
A szavazáson igennel voksoltak a Fidesz, a KDNP és az MDF képviselõi,
nemmel a szocialisták és a szabad demokraták. Szintén nem támogatta az
elõterjesztést Gyenesei István és Lengyel Zoltán független képviselõ, tízen
pedig távol maradtak a voksolásról.
A határozati javaslat általános vitájában Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke úgy fogalmazott: „kevesen vannak ma Magyarországon, akik nem látják, hogy árokba borult a szekér, és talán még kevesebben vannak azok, akik nem azt
gondolják, hogy ki kellene húzni a szekeret az árokból, s olyan hajtót kellene
keresni, aki képes a lovakat az úton
tartani”.
A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta változásra, megegyezésre
van szükség, ezt kívánja az ország helyzete. Ehhez viszont egy nagy legitimációval
rendelkezõ cselekvõképes kormányzatra
van szükség, amely partnerként jelenik
meg, és képes az együttmûködésre.
Harrach Péter szerint a jelenlegi kormány támogatottságára vonatkozó adatok közismertek, ami pedig az együttmûködést illeti, a mai megdöbbentõ színjáték nem az erre való képességre és szándékra utalt. Mint mondta: el kell ismerni, hogy a miniszterelnök kommunikációs csatározásban, és a manipulációs
szándékban felülmúlhatatlan.
A kereszténydemokrata politikus sajnálattal állapította meg, hogy míg a magyar országgyûlésben egykoron Kossuth
Lajos és Széchenyi István vívta nemes
küzdelmét, addig napjainkban alantas és
álságos szócsaták zajlanak.

De a falakon túl, az országban sem
kedvezõbb a helyzetkép, ma Magyarországon egy hat éves leépülés jeleit láthatjuk – mondta a politikus majd hozzátette: az államadósság növekedése nagyobb
volt az utóbbi hat évben, mint a Kádárkorszakban, miközben a gazdasági növekedést illetõen országunk az utolsó helyre szorult a térségben.
Reményvesztés jellemzi ma az országot, a lakosság hetven százaléka úgy látja,
hogy rossz irányba mennek a dolgok – je-

gyezte meg. A KDNP alelnöke kijelentette: ilyen helyzetben egyértelmûen elõre
hozott választást kell tartani, a választópolgárokra kell bízni a döntést.
Az SZDSZ, az MDF és az MSZP szónoka után megszólaló Rubovszky György,
a KDNP pártügyésze szerint nem arról
kellene vitát folytatni, hogy van-e az ellenzéknek programja, vagy nincs, hanem a
határozati javaslatra kellene inkább
összpontosítani, s arra válaszolni, hogy
indokolt az országgyûlés feloszlatása,
avagy sem.
A kereszténydemokrata politikus a
kormány, a kormánypárt sajátos törvényalkotási gyakorlatára emlékeztetett, példaként említette a közigazgatási hivatalokkal kapcsolatos törvényt, amikor is feles többséggel fogadtak el egy kétharmados többséget igénylõ törvényt, amit az
Alkotmánybíróság utóbb meg is semmisített, de mivel idõközben a kormánytöbbség is elfogyott, így a hiányzó kétharmados jogszabályt már csak kormányrendelettel tudták – teljesen törvénytelenül –
pótolni. Mint mondta, ezzel a példával
csak azt akarta jelezni, hogy amikor még
többségben volt, a ma már kisebbségbe
szorult kormány, már „akkor sem ment
jól a szekér”. Most mitõl menne jobban –
tette föl a kérdést.
A Kereszténydemokrata Néppárt úgy
ítéli meg, hogy nemcsak a többség és a felelõsség, de az irányvonal is hiányzik a jelenlegi kormányzásból – jelentette ki
Rubovszky György. Hozzátette, a kormánynak nincs programja, nem kell
újabb másfél évet elvesztegetni, fel kell
oszlatni a parlamentet és egy három hónapos kampány után a magyar lakosság
el fogja dönteni, milyen irányba kíván
menni.

Ezer fõvel növelt honvédségi létszám
Az Országgyûlés elfogadta a Magyar Honvédség létszámának ezer
fõs növelésérõl szóló határozatot,
ezzel 24 950 fõre emelkedett a
honvédség létszáma.
Simicskó István (KDNP) felszólalásában rámutatott, hogy a magyar véderõnek mind béke-, mind pedig mozgósítási idõszakban így is csak 24 ezer fõ a lét-

száma, amely tartalék nélkül korántsem olyan jelentõs. Üdvözölte a véderõ
létszámának emelését, ám emlékeztetett: az Orbán-kormány idõszakában
még 45 ezer fõs volt a Magyar Honvédség. A jelenlegi létszám 16 százaléka
polgári alkalmazott – tette hozzá a polgári kormány államtitkára, aki újfent
kifogásolta, hogy a Magyar Honvédség
létszámának csak a felsõ határát szab-

ták meg; ha Szekeres Imre úgy akarná,
akár ezer fõre plusz egy katonazenekarra redukálhatná a magyar véderõt – fogalmazott. A politikus kifogásolta azt is,
hogy a létszámnövelésnek nincs költségvetési vonzata. Kérdéseire, többek
között arra, hogy a Tubes ügyének elhúzódása milyen összefüggésben áll a létszámemeléssel, a honvédelmi minisztertõl hiába várt választ.
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Vissza kell adni
az embereknek a döntés jogát!
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a miniszterelnök
napirend elõtti felszólalásra reagálva úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc
a gondolatokból már sokszor kifogyott, a szavakból soha. A pártelnök szerint véget kell vetni a kormány politikai agóniájának, s vissza kell adni az
embereknek a döntés jogát.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök A
megegyezés szükségszerûsége címmel
tartotta meg napirend elõtti felszólalását. Gyurcsány bevezetõjében elmondta:
Magyarország az elmúlt két évben elérte
a 2006-ban lefektetett célokat, megvalósult az új egyensúly programja, majd a
miniszterelnök az adócsökkentéstõl
kezdve a szociális válság megoldásáig
több „nagy ívû elgondolást vázolt fel.”
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke reagálva Gyurcsány Ferenc napirend elõtti felszólalására kijelentette, a miniszterelnök által elmondottak
nem különböznek attól az ötleteléstõl,
amit már évek óta megszoktunk, talán
csak annyiban tér el, hogy egyre kevesebb
új ötlet bukkant benne fel.
„Mindez szép illusztrációja annak,
hogy Gyurcsány Ferenc a gondolatokból
már sokszor kifogyott, a szóból még soha” – fogalmazott a pártelnök.
Semjén Zsolt szerint a miniszterelnök
azokkal a problémákkal birkózik, amelyeket maga idézett elõ. Medgyessy Péter
idején „kiváló” tanácsadóként az egyensúly felborításában segédkezett, majd
éveken keresztül a növekedés lefojtásában jeleskedett, lesöpörve mindazokat a

növekedést serkentõ javaslatokat, amelyeket tucatjával nyújtott be az ellenzék.
A hitelességrõl szólva Semjén Zsolt
hangsúlyozva, hogy nem akar az õszödi
beszédre kitérni, de feltette a kérdést:
hogy lehet hitelességrõl beszélni, amikor
2005 végén a kormány benyújtott és a
parlament elfogadott egy adócsomagot,
majd a választások után a Gyurcsány
kormány visszavonta az adócsökkentést
és adókat emelt. Semjén Zsolt szerint a
mindent maga alá temetõ államadósság,
a káosz az egészségügyben, az oktatásban
mind, mind a kormány hiteltelen politikáját bizonyítja.
„Ha tényleg úgy gondolja, hogy a
most meghirdetett programban támogatottságra számíthat, akkor mi az akadálya annak, hogy szavazzunk róla?” – fordult a kereszténydemokrata politikus a
miniszterelnökhöz.
Nézzük meg, van-e támogatottsága
ennek a programnak az országgyûlésben – javasolta a pártelnök. Ha van,
akkor, nosza rajta, sok sikert hozzá! –
tette hozzá. De ha nincs, akkor mi értelme van a kormány politikai agóniáját meghosszabbítani – kérdezte.
Semjén Zsolt kifejtette: ez a politikai

agónia árt az országnak, versenytársaink, Szlovákia, Románia gyorsvonati sebességgel húznak el mellettünk, minden héttel, minden nappal nõ a lemaradásunk, nincs vesztegetni való idõnk.
„Ahhoz, hogy az országot ki lehessen
vezetni a mostani válságból, politikai hovatartozástól függetlenül két feltételt teljesíteni kell: a tényleges társadalmi támogatottságot, és a stabil parlamenti többséget.
E két dolog nélkül, ha feltámadna, még
Adenauer sem tudná kivezetni az országot
ebbõl a válságból. A stabil parlamenti
többséget, s a mögötte álló társadalmi támogatottságot egyetlen módon lehet elérni, új választásokkal” – hangsúlyozta a
pártelnök.
Magyarország ettõl a parlamenttõl
már nem sokat várhat – jelentette ki
Semjén Zsolt sajtótájékoztatóján.
Adjuk vissza az emberek kezébe a
döntést, mondják meg a választópolgárok, hogyan, merre tovább – javasolta Semjén Zsolt. Hozzáfûzte, nem az
emberek vannak a parlamentért, hanem a parlament van az emberekért.
Mint mondta: demokrataként úgy
látja, a legtöbb, amit ez az országgyûlés
tehet az országért, az országban élõkért, hogy megszavazza önmaga feloszlatását, s viszszaadja az embereknek a döntés jogát.

Ki védi meg a felvidéki magyarságot?
Az IKSZ kiáll a felvidéki magyarok mellett, és egyetértünk a szlovákiai magyar párt aggodalmával, miszerint
a magyarellenes közhangulat gerjesztése egyre veszélyesebb mértéket ölt.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséget aggodalommal
tölti el a felvidéki magyarságot ért újabb gyalázatos cselekmény.
A pár hete a pozsonyi Nyitott Társadalom Alapítvány által közzétett felmérés szerint a szlovák tinédzserek 40 százaléka a magyarokat tekinti a legellenszenvesebbnek. Sajnos ezt igazolja a
már lassan egy hónapja a népszerû videómegosztóra feltöltött
gúnydal is. A két éve szlovák bõrfejûek által megvert, immár
családanya Malina Hedviget és a Magyar Koalíció Pártjának
több vezetõ képviselõjét gyalázó videó összeegyeztethetetlen a
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keresztény és európai értékekkel. A fenyegetõ hangvételû gúnydal a magyarok Dunán túlra telepítését, sõt megölését kívánja,
a dalszöveg alatt többször ismételve Csáky Pál, Bugár Béla és
Duray Miklós fotóját, mint célpontokét.
Az IKSZ kiáll a felvidéki magyarok mellett, és egyetértünk
a szlovákiai magyar párt aggodalmával, miszerint a magyarellenes közhangulat gerjesztése egyre veszélyesebb mértéket ölt.
Beigazolódni látszik az a tény is, hogy a Gyurcsány Ferenc
vezette kisebbségi kormány mozgástere külpolitikai téren is
rendkívüli módon beszûkült, a magyar nemzeti érdekek határon túli képviseletére teljességgel képtelen. Társadalmi támogatottság nélküli kormánnyal nem lehet – a határon túli magyarokat is megvédõ – hatékony külpolitikát folytatni.
Forrás: IKSZ Nemzetpolitikai Munkacsoportja
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Érvényesült a kormányzati szándék
A rendõrség most is látványosan tehetetlennek bizonyult
Nem múlt el rendbontás nélkül a „tüntetések napja”. A miniszterelnök által
életre hívott Magyar Demokrata Charta
demonstrációján az elõzetes várt 20-30
ezer fõvel ellentétben csupán 3-4 ezren,
a legnagyobb roma tüntetésnek kikiáltott rendezvényen pedig mindössze néhány százan vettek részt. Rendõrségi
adatok szerint a rendezvényeket biztosító, eszközeiben és létszámában hatalmas túlerõben lévõ 3000 rendõr ez alkalommal sem „tudta megakadályozni” a
100–150 fõbõl álló szélsõséges csoport
randalírozását.
A Szabadság téren a rendõrség és a
tüntetõk összecsapását a helyszínen
tartózkodó Gaudi Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány kuratóriumi
tagjának a Hír Televízióban elhangzott
nyilatkozata szerint az váltotta ki, hogy
a rendõrség egy magányosan álló, kezében nemzeti zászlót tartó tüntetõt a
kordont megbontva a rendõrsorfal mögé
hurcolt. Más források szerint viszont a
tüntetõk kezdték dobálni a rendõröket,
akik egy idõ után – elõzetes felszólítás
nélkül – könnygázt vetettek be, s meg-

kezdték a tüntetõk kiszorítását a térrõl.
Ezt követõen megindult a már ismert
„macska-egér” játék, a mintegy 100150 fõbõl álló randalírozó, rongáló csoportot a rendõrség végigkergette az
egész belvároson, s mintegy két óra
múlva sikerült helyreállítni a rendet. A
Szabadság téren az erõszak elszabadulása után több száz tüntetõ a Hazatérés
templomba menekült, s csak az utcai
harcok megfékezése után, este nyolc körül hagyta el az épületet.
Az összecsapás mérlege: a Magyar
Távirati Iroda információi szerint a
rendõrség tizenöt tüntetõt állított elõ,
két randalírozót jelentettek fel. Összesen öt rendõr sérült meg az utcai öszszecsapásokban, s több milliós kár keletkezett.
A Kereszténydemokrata Néppárt
szóvivõje, Halász Zsuzsa, úgy fogalmazott: „elõre borítékolni lehetett a szombati események forgatókönyvét. Mint
mondta: egyértelmû, hogy durva provokáció történt, a nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs tárca nélküli miniszter, Szilvásy György és emberei

ismét mûködésbe léptek. A Kereszténydemokrata Néppárt más szervezetekkel
együtt ez alkalommal is kérte a minisztert, ne szervezzen egy napra szélsõbaloldali és szélsõjobboldali tüntetést”.
Halász Zsuzsa szerint két éve már
egyáltalán nem meglepõ, hogy mihelyt
a kormány szorult helyzetbe kerül, utcai csetepaté robban ki bizonyos állandónak nevezhetõ tüntetõcsoport és a
rendõrség között, remek alkalmat kínálva a kormánynak arra, hogy az országban uralkodó tragikus helyzetrõl az öszszecsapásokra irányítsa a figyelmet. A
randalírozás nyomán újabb lendületet
kap a kormányzati fenyegetõzés a szélsõjobboldali erõk elõretörésérõl.
A KDNP szóvivõje megjegyezte, a
milliárdokból felfegyverzett, speciálisan kiképzett rendõrség most is látványosan tehetetlennek bizonyult. Megítélése szerint, amennyiben tisztátalan
politikai szándékok nem befolyásolnák
mûködését, a rendõrség képes lenne
csírájában elfojtani a rendbontási kísérleteket.
Forrás: kdnp.hu

A kormány intézkedései miatt van
szükség önvédelemre

Tovább nõtt
a Fidesz népszerûsége

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a Magyar Demokratikus
Charta legfeljebb arra jó, hogy utóvédharcot folytasson a bukott miniszterelnök kártékony tevékenysége védelmében. A KDNP úgy látja,
ma leginkább az állampolgárok szorulnak védelemre a kormány abszurd intézkedései miatt.
Az úgynevezett Magyar Demokratikus Charta Gyurcsány Ferenc liberális pajzsa. Elõdjének, a Demokratikus Chartának nagy része volt abban,
hogy Magyarország neoliberális zsákutcába került. A most alakuló mozgalomnak az a szerep jutott, hogy utóvédharcot folytasson a bukott miniszterelnök kártékony tevékenysége védelmében.
A charta életre hívásának ürügye az intolerancia elleni jogos nemzeti
önvédelemre szólító buzdítás volt. Holott az állampolgárok ma leginkább
saját kormányuk abszurd intézkedései miatt szorulnak ön- és ellenzéki védelemre. Hazánkban a demokráciát éppen a Gyurcsány-korszak szellemisége veszélyezteti.
Terjed a korrupció, elherdálják a közvagyont, az érdem helyére a kapcsolat lép, politikai nyomást gyakorolnak a rendõrségre, miközben szabadon garázdálkodnak a lincselõk. A chartaalapító elvbarátok azonban nem
ettõl féltik a demokráciát, hanem fantomokkal riogatnak és azt a politikai
erõt igyekeznek befeketíteni, amelyik már bizonyította, hogy képes igazságos és rendezett világot teremteni Magyarországon.

Három párt, a Fidesz, az MSZP és az MDF
áll öt százalék, azaz a parlamenti küszöb
fölött a biztos szavazó pártválasztók körében – derül ki a Tárki legfrissebb közvélemény-kkutatásából.

Harrach Péter
a KDNP alelnöke

A pártválasztók körében a Fidesz 35 százalékponttal, a biztos szavazó pártválasztók körében
36 százalékponttal vezet az MSZP elõtt. A biztos szavazó pártválasztókat figyelembe véve a
szocialista párt támogatottsága jelenleg 24 százalékos, míg júniusban 27, júliusban pedig 29
százalék volt.
A Fidesz támogatottsága a biztos szavazó
pártválasztók körében szeptemberben 61 százalék, amely megegyezik a júniusban és júliusban
mért adatokkal.
A kis pártokat vizsgálva a Tárki megállapította, hogy az SZDSZ támogatottsága a biztos
szavazó pártválasztók között 3, az MDF tábora
a biztos szavazó pártválasztók körében 6 százaléknyi.
Forrás: MTI
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Minél elõbb létre kell hozni
a kistérségi vasúttársaságokat
A magyar vasutat a térségi és települési önkormányzatok együttmûködésével kell fejleszteni, mert ez esetben nem a privatizációs bevétel a fõ cél, hanem az adott térség gazdasági fejlesztése. A KDNP ennek érdekében módosító javaslatokat nyújtott be az új vasúti törvényhez, a kistérségi vasúttársaságok létrehozása érdekében – közölte Molnár Béla, országgyûlési képviselõ (KDNP), a Gazdasági Bizottság tagja, Vasúti fejlesztési lehetõségek
a MÁV-o
on kívül címmel tartott sajtótájékoztatóján.
Ma már nyilvánvaló, nem tartható tovább
az a helyzet, hogy Magyarországon csupán
egy társaság intézze a vasúti személy-, és
teherszállítást – jelentette ki a politikus.
A képviselõ leszögezte: a MÁV esetleges privatizációja és leányvállalatokká alakítása elkerülhetetlen. „Látjuk, hogy a
MÁV nem képes például a mellékvonalak
mûködését biztosítani. A mellékvonalak
felszámolása helyett át kell gondolni a tulajdonosi viszonyokat, el kell érni, hogy a
helyi mellékvonalak mûködésébe az önkormányzatok is beleszólhassanak és vétójoggal rendelkezzenek” – fejtette ki a politikus. Az önkormányzatok nem pénzzel,
hanem ingatlanokkal, szolgáltatásokkal
és munkaerõvel járulhatnának hozzá a
fejlesztésekhez. Hozzátette: a fõvonalaknak mindenképpen 100 százalékos állami

tulajdonban kell maradniuk, s a pályákat
használó vasúti társaságok pályahasználati díját mindenképpen a pályák fejlesztésére kell majd fordítani.
„Álláspontunk szerint minél elõbb
meg kell alakítani a térségi vasúttársaságokat” – közölte Molnár Béla, véleménye szerint ezek a társaságok a menetrendekben tapasztalható káoszt is fel
fogják számolni.
A képviselõ szólt az ún. ROLA forgalom fejlesztésérõl is (kamionok szállítása), amely mind környezetvédelmi, mind
társadalmi szempontból elengedhetetlen,
hiszen a fejlesztés révén tehermentesíteni lehetne a kistérségek már-már elviselhetetlenné vált közúti forgalmát.
Molnár Béla végül leszögezte: a magyar vasutat a térségi és települési ön-

kormányzatok együttmûködésével kell
fejleszteni, ahol nem a privatizációs
bevétel a fõ cél, hanem az adott térség
gazdasági fejlesztése. A KDNP ennek
érdekében módosító javaslatokat nyújtott be az új vasúti törvényhez, a kistérségi vasúttársaságok létrehozása érdekében.
Forrás: kdnp.hu

„Gyurcsány és egész pereputtya szedje a sátorfáját”
A Fidesz–KDNP frakciószövetség elutasítja az Államreform Bizottság javaslatát, amely a Népszabadság értesülései szerint eltörölné a szociálpolitikai
támogatást – helyette lakbértámogatást vezetne be. Soltész Miklós szerint
a lakásépítési, illetve felújítási támogatás megszüntetésével a Gyurcsánykormány több százezer fiataltól venné el az önálló lakáshoz jutás reményét.
Az intézkedés csökkentené a gyermekvállalás esélyeit, ezáltal mélyítené a
demográfiai válságot.
Gyurcsány Ferenc és szocialista kormányai már eddig is sok bajt zúdítottak az
országra – jelentette ki Soltész Miklós, a
Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje, a Fidesz–KDNP frakciószövetség Népjóléti kabinetjének vezetõje sajtótájékoztatóján. A mindenkit
sújtó adóemelések, az óriási szociális
gondokat okozó növekvõ munkanélküliség, a gazdasági növekedés, valamint az
ország versenyképességének csökkenése,
a szociális válság – sorolta a Gyurcsánykormányok „eredményeit” a képviselõ.
Soltész Miklós hangsúlyozta, az Államreform Bizottság azon javaslata,

amely a lakásépítési és felújítási támogatás (szocpol) elvonását szorgalmazza
újabb gondokat zúdítana az emberekre,
és a helyette bevezetendõ lakbértámogatást nem érné el a célját. A Fidesz és a
KDNP elutasítja ezt a javaslatot, részben azért mert szembeállítaná a lakbértámogatásra jogosult legszegényebbeket
azzal a középosztállyal, akik számára a
szocpol nem segély, hanem a lecsúszás
megakadályozásának, az erõs adófizetõi
státusz megõrzésének egyik eszköze.
Másrészt, a két párt elutasítja a tervet
azért is, mert több százezer olyan fiataltól venné el az önálló lakáshoz jutás re-
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ményét, akik gyermekeket vállalnának.
Az ország alapvetõ érdeke a jelenlegi demográfiai helyzet javítása – szögezte le a
kereszténydemokrata politikus. Az elutasítás további indokaként arra hívta fel
a képviselõ a figyelmet, ha a kormány bevezetné az intézkedést adóbevételektõl
esne el az ország, az építkezések csökkenése növelné az amúgy is elviselhetetlenül magas munkanélküliséget – tette
hozzá.
A képviselõ szerint Gyurcsány Ferenc
ismét a „mindenki bûnös”-elv alapján
venné el mindenkitõl azt, ami eddig járt,
ahelyett, hogy a visszaélõkkel szemben a
jog adta lehetõségekkel lépne fel.
A családok és Magyarország érdekében, a Fidesz és a KDNP frakciószövetség nevében Soltész Miklós felszólította
Gyurcsány Ferencet és „egész pereputytyát”, hogy szedjék a sátorfájukat és
tûnjenek el a közéletbõl.
Forrás: kdnp.hu
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A KDNP nyugdíjreformja megoldást kínál
Komoly a kockázata annak, hogy néhány évtizeden belül tömegessé válik
Magyarországon az idõskori szegénység, mivel sok százezer ember nem
lesz képes megszerezni az idõskori járandóság folyósításához szükséges
minimális szolgálati idõt sem – ez áll abban a szociális védelemrõl és a társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentésben, amely a
napokban került az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) elé. A KDNP
nyugdíjreform-jjavaslata szerint a gondokra van megoldás.
Míg a nyugdíjrendszer jelenleg közel teljes egészében lefedi az idõsebb korosztályokat, 1990 óta jelentõs csoportok kerültek tartósan munkanélküli, inaktív státusba, és ez a rövid tb-jogviszonyban is
érezteti hatását. Egyes becslések szerint
2030 körül akár a félmilliót is elérheti
azoknak a száma, akik kiszorulnak az
idõskori ellátások körébõl – tartalmazza a
dokumentum. Mindezek hatására az átlagos szolgálati idõ a jelenlegi 37–38 évrõl
33-ra csökkenhet, és ez akár tizedével is
visszavetheti az új öregségi nyugdíjak értékét az átlagos keresetekhez képest.
További dilemma, hogy a járulékfizetõk mintegy harmada csupán a minimálbér után téríti meg a biztosítási díjakat, ebbõl pedig az következik, hogy a
társadalom harmada a jövõben minimális vagy a minimumot csak alig meghaladó nyugdíjakat kap.

Megoldást kínál
a KDNP nyugdíjreform-javaslata
A Kereszténydemokrata Néppárt, a
Barankovics István Alapítvány és a mögöttük álló szakértõi gárda már tavaly
kidolgozott egy a társadalom korfáját,
gazdasági helyzetét figyelembe vevõ
hosszútávon fenntartható, könnyen átlátható, kiszámítható és igazságos
nyugdíjrendszert. A kereszténydemokraták javaslata egyéni számlavezetést írna elõ az állami nyugdíjpénztárnál is, s
egy olyan automatizmust építene be a
nyugdíjak kiszámításába, amely megszünteti a rendszer jelenlegi kiszolgáltatottságát, megakadályozná, hogy a politikai erõk aktuálpolitikai céljaik elérésére, a választásokkor szavazatszerzésre
használják a nyugdíjemelés lehetõségét.

Generációk közötti összefogás,
a család elismerése
A javaslatcsomag rendszerszintû választ
ad a nyugdíjrendszer gondjaira, vagyis
részben orvosolja az alacsony foglalkoz-

mek esetén a járulék teljes befizetése alól
mentesül a munkáltató. Ez az intézkedés
egyszerre szolgálja a társadalmi méltányosságok és a gyermekes anyák foglalkoztatását. A gyermekvállalók munkaerõ-piaci helyzete lényegesen nehezebb
mint a gyermekteleneké, így a társadalmi
méltányosság azt kívánja, hogy az állam
segítse e hátrány csökkentését.
A reformjavaslatban szerepel, hogy a
házaspárok és élettársak esetén a nyugdíjbiztosítási számla a közös vagyon részének tekintendõ, vagyis például a felhalmozási szakaszban meghalt házastárs egyéni számláján lévõ összeget
megkaphatná a még élõ fél.

Az egyéni számlavezetés

tatottságból és az alacsony születésszámból adódó nehézségeket. Merõben
új, a kereszténydemokrata értékrendet
tükrözõ elem a generációk összefogását
erõsítõ „nagyipénz”, amely arra az alapelvre épül, hogy a gyermeket vállalók a
közösség gazdasági, társadalmi és szociális fennmaradása érdekében többletet
vállalnak.
Az igazságosság azt diktálja, hogy a
szülõi áldozatvállalás társadalmi elismerésének a nyugdíjrendszeren belül
is meg kell jelennie. A párt ezért azt
javasolja, hogy már 2008-tól a magánszemélyek összes befizetett adójuk 7
százalékával rendelkezhessenek; ebbõl
5 százalékpontnyit felmenõ ági rokonaiknak utaltathassanak át, a maradék két százalékpontból továbbra is
egyházak és közhasznú szervezetek részesülhetnének.
A törvénytervezet szerint a munkáltatók által fizetett százalékos nyugdíjbiztosítási hozzájárulás mértéke csökkenthetõ
volna a munkavállaló által nevelt gyermekek számával arányosan. Egy gyermek
esetén a járuléktömeg 1/3-a, két gyermek
esetén a járuléktömeg 2/3-a, három gyer-

Az állami nyugdíjpénztárban – a magánpénztárakhoz hasonlóan – minden
biztosítottról nyugdíjbiztosítási számlát vezetnének, amelyen minden beés kifizetés látható lenne. Az egyéni
számlára befizetett járulék kamatozna, a kamat mértékét egy, többek között a gazdaság teljesítményét figyelembe vevõ algoritmussal állapítanák
meg. Ez a kamatozó pénz válna nyugdíjas korban életjáradékká, a számlán
felhalmozott összeg kifizetését az állam garantálná. Az idõskori ellátást
így az egyén által teljesített befizetések határozzák meg, ez ösztönzõ erõt
jelentene a jelenleginél fegyelmezettebb járulékfizetésre.

Idõskori szegénység elkerülése
A KDNP elfogadhatatlannak tarja,
hogy ezrek, százezrek életük végén ellátatlanul maradjanak, ezért a törvény a
jogosultságot nem szerzõk esetében
rendelkezik. Az idõskori elszegényedés
megakadályozására 70 éves kortól az
állampolgári alapnyugdíj bevezetését
javasolja. Az alapnyugdíj mértéke öszszekapcsolódna a minimálbérrel és a
családi pótlék összegével.
A jelenlegi nyugdíjrendszer egyszerre
nyújt nyugdíjat és szociális ellátást. E
két elem gyakorta keveredik, és tisztázatlan viszonyú, rontja a rendszer átláthatóságát, hatékonyságát. A KDNP
megítélése szerint a szociális ellátás fontos eleme a társadalombiztosításnak, de
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ezt az öregségi nyugdíjrendszerrõl leválasztva, világos és átlátható feltételek
között kell a rászorulóknak nyújtani.

A magánnyugdíjpénztári rendszer
reformja
A 1997-es LXXXII. törvény a magánnyugdíjpénztárakat mint „befektetési szövetkezeteket” hozta létre. Nem határozta
meg a jogalkotó a szolgáltatások rendjét,
sem azt, hogy milyen ellátási formákban
kötelesek a magánnyugdíjpénztárak szolgáltatásokat nyújtani.
A jelenlegi állapot mindenki számára
hátrányos, a biztosítottak számára nem világos, hogy mit fognak kapni befizetéseikért,
az intézmények többségét pedig a háttérbõl
nagy pénzügyi szolgáltatók irányítják.
A KDNP javaslata szerint a magánnyugdíjpénztárak a továbbiakban tisztán öregségi ellátásokat nyújtanak. A
magánnyugdíjpénztárba befizetett járulék a munkavállalói járuléktömegbõl
vonódna le, és a maradék járulék könyvelõdik az egyéni nyugdíjbiztosítási
számlán.

A magánnyugdíjpénztárak átalakulnak speciális biztosítóintézetekké, e
biztosítóintézetek részvénytársasági formában mûködnek.
A társaságok részvényei egy átmeneti
idõszakban (5 év) csak korlátozottan forgalomképesek. A tagok felkínálhatják megvételre részvényeiket, ezeket azonban csak
a többi tag vásárolhatja meg. Az eladó a vételárat köteles a magánnyugdíjpénztárnál
vezetett számláján elhelyezni. Ez az összeg
a késõbbi ellátását növelheti.
A szabályozás célja az, hogy a
magánnyugdíjpénztárak világos egyértelmû intézményi keretek és felelõségi
szabályok mellett mûködjenek. A
magánnyugdíjpénztári rendszer eddigi
létrejöttéért az adófizetõk jelentõs áldozatot hoztak, hoznak. Méltányos tehát,
hogy az intézmények hazai tulajdonban
maradjanak, a magánnyugdíjpénztárakban meglévõ több százmilliárdos tõkét a
hazai tulajdonosok ellenõrizzék.

Van megoldás
A Kereszténydemokrata Néppárt a magyar politikai életben példa nélküli mó-

don kodifikált törvényjavaslatait úgy
készíti el, hogy azokhoz mellékeli az orvosolni kívánt problémákat bemutató, s
a megoldási javaslatot megalapozó részletes társadalmi és gazdasági hatástanulmányokat, és mindezt a szélesebb
nyilvánosság számára a könnyebb elérhetõség kedvéért könyv alakban is megjelenteti.
A KDNP tavaly augusztus 31-én az
országgyûlésnek benyújtott nyugdíjkoncepciójának szakmaiságát a kormánypárti politikusok, és a hozzájuk
közel álló szakértõk sem vonták kétségbe, sõt többen elismerõen nyilatkoztak a javaslatról, ennek ellenére,
amikor szavazásra került a sor a kormánypárti többség érvek nélkül mégis
elutasította, megakadályozva tárgysorozatba vételét.
Az õszi ülésszakon a KDNP ismételten beterjeszti – a most nyilvánosságra került stratégiai jelentésben
feltárt problémákra is megoldást kínáló – továbbfejlesztett, pontos számításokkal kiegészített nyugdíjkoncepcióját.
Forrás: kdnp.hu, vg.hu

Az egészségügyben minden eladó?
Nagy Kálmán, a Kereszténydemokrata
Néppárt egészségügyi szakpolitikusa szerint az egészségügyi ellátórendszer kiárusításának újabb fejezetéhez érkeztünk, az
emberek elsöprõ többségének akarata ellenére folytatódik Molnár Lajos és Horváth Ágnes nevével fémjelzett politika.
Mit lehet ma venni az egészségügyben - tette fel e kérdést napirend elõtti
felszólalásában Nagy Kálmán. Mint
mondta, majdnem mindent, orvost,
nõvért, ágyat, lélegeztetõgépet, ellátási
volument, reflexkalapácsot és legfõképpen beteget. Ilyen nagyszabású kiárusítási akció jelenleg Heves megyében zajlik, a Heves megyei önkormányzat árulja betegeit – jelentette ki, s hozzátette:
az ár nagyon alacsony.
A képviselõ szerint a hosszú hónapok óta tartó folyamatban nyilvánvalóvá vált, hogy a vásárló képtelen a Heves
megyei volt egyetemi oktatókórház mûködtetésére. Az ellátást az egészségügyi
dolgozók betegek iránti elkötelezettségébõl mûködik, s elkeseredett harcot
vívnak az ápoló személyzet védelmében. Nagy Kálmán hangsúlyozta: száz-

ezer ember ellátásáról van szó, meggyõzõdése szerint azokat a szakmai mûhelyeket, amelyek biztosítják a betegek
korszerû ellátását, egy gazdasági társaság nem tudja fenntartani.
A kereszténydemokrata politikus elmondása szerint – mivel a Heves megyei szocialista vezetésû önkormányzat
minden párt- és hivatali támogatást
megkapott, hogy a betegeket üzlet tárgyává tegye – párttársával, Lukács Tamás képviselõvel elõre egyeztetett idõpontban szerettek volna betekinteni a
kórházátadás, a kórház mûködési engedélyezés irataiba. Ám a látogatás napját megelõzõ estén felhívta az ÁNTSZ
országos igazgató fõorvosa és közölte
vele, hogy a Heves megyei kórház mûködésbeadásának ügyét, elfogultság címén áthelyezték egy másik regionális
ÁNTSZ-be.
Nagy Kálmán szerint az országos jelentõségû ügy konzekvenciája nyilvánvaló: az Egészségügyi Minisztérium
folytatja Molnár Lajos és Horváth Ágnes politikáját, azt a politikát, melyet
a magyar társadalom 80 százalékos
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többséggel utasított el a tavaszi népszavazáson.
Nagy Kálmán megítélése szerint az
Egerben történtek az bizonyítják, hogy az
Egészségügyi Minisztérium, és a szocialista kormány, és szocialista önkormányzat nem mondott le az egészségügy teljes
kiárusításáról, s a folyamat mindenkit elér az országban, beteget, orvost, nõvért.
Forrás: kdnp.hu
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Az iskolafelújítás alapvetõ állami feladat,
nem könyöradomány
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a kormányfõ által bejelentett 70
milliárd forintos fejlesztési program ellenére sem jók a kilátások a közoktatásban, hiszen e területrõl az elmúlt években 35–40 milliárd forintot vontak
ki; errõl a párt országgyûlési képviselõje beszélt a tanévkezdés alkalmából.
Dicsõ múlt romjain építkezünk, a magyar
közoktatás 1013-ik tanévében a kilátások,
korábbi reményeink ellenére, nagyon roszszak – jelentette ki Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa „tanévkezdõ sajtótájékoztatóján”. Mint
mondta: sajnos életünk java része a pénzrõl, de sokkal inkább a pénz hiányáról
szól, az oktatásügynek évek óta meg kellett szoknia azt a keserves állapotot, hogy
nem rendelkezik akkora összeggel, amekkora szükséges lenne ahhoz, hogy megfelelõen mûködjön.
Mondván, hogy kevesebb a gyerek az
elmúlt két évben mintegy 35–40 milliárd
forintot vont ki a közoktatásból a kormány. Matematikailag lehet, hogy igaz, de
mivel korábban sem volt elég pénz az oktatásra, ezért a gyermeklétszám csökkenése ellenére a meglévõ pénzeket a rendszerben kellett volna hagyni, s fejlesztésre kellett volna fordítani – hangsúlyozta álláspontját a kereszténydemokrata szakpolitikus. Megjegyezte: nem ez történt. A miniszterelnök 70–80 milliárd forintról szóló iskola-felújítási programjának bejelentése azonban azt bizonyítja, mégis csak
van pénz az oktatásra.
Ezzel kapcsolatban Hoffmann Rózsa
kijelentette, egy normálisan mûködõ demokratikus országban egy ilyen bejelentésnek nincs hírértéke, az iskolák karbantartása, felújítása, korszerûsítése, a mindenkori színvonalhoz való alkalmazása, olyan
evidens feladata az oktatás mûködtetésére
garanciát vállaló államnak, hogy ezt nem
illendõ úgy tálalni, mint az egyre inkább
lerongyolódott iskoláknak juttatott könyöradományt.

A politikus szerint csupán szépségflastrom az oktatás helyzetén az a többszörösen bejelentett csekély fizetésemelés, amelyet pályakezdõ, és hátrányos gyerekekkel
foglalkozó pedagógusok kapnak. Az emelés nem orvosolja a közoktatás legfontosabb hibáját, nevezetesen, hogy leromlott
állapotú gyerekekkel olyan pedagógusok
tömegei kénytelenek foglalkozni, akiknek
az életszínvonala rendkívül alacsony, akiknek a fizetése nem teszi lehetõvé, hogy
nyugodtan megéljenek, s teljes energiájukkal, figyelmükkel a gyerekek felé forduljanak. „Ma frusztrált gyerekeket tanítanak
frusztrált pedagógusok, akik rohannak a
másodállás, harmadállás pénzkereseti lehetõségei után, nem azért, hogy a Karibszigeteken üdüljenek, koktélokat kortyolgassanak Kubában, hanem azért, hogy családjaikat el tudják tartani, s elõteremtsék
mindennapi megélhetésük fedezetét” – jegyezte meg szelíd iróniával a képviselõ.

Hoffmann Rózsa arra is kitért, hogy a
kormány nem orvosolta az egyházi iskoláktól elvett 2,7 milliárd forintos hiányt
sem, pedig erre az Állami Számvevõszék, s
az Alkotmánybíróság is kötelezte. A politikus úgy fogalmazott, az említetteken túl,
még hosszasan lehetne sorolni a pénzügyi
forráshiányból adódó problémákat, de az
oktatásügynek nem feltétlenül ezek a legsúlyosabb gondjai.
A képviselõ az oktatás körüli bajok sorában elsõként a reform és a minõségi oktatás jelszava alatt folyó iskola összevonásokat említette. Emlékeztetett: Trianon
után egy kivérzett országban gróf
Klebelsberg Kunónak volt politikai ereje
ahhoz, hogy ötezer népiskolai tantermet,
szolgálati lakásokat, polgári iskolákat építsen. Tette ezt azért, mert pontosan tudta,
hogy a nemzet fejlõdését, csak az oktatáson, a kultúrán keresztül lehet megalapozni. Mint mondta: ennek ma pont az ellenkezõje történik. Iskolák százai szûntek
meg véglegesen, vagy vonattak össze, és a
döntéshozók nem törõdtek azzal, hogy az
összevont nagy iskolákban elvésznek azok
a kis falusi gyerekek, akik megszokták a
kisiskolák családiasságát, személyességét.
Az idei tanév nem sok jóval kecsegtet,
hogy mégsem kell összeomlástól tartani,
az csak annak a több mint százezer pedagógusnak köszönhetõ, akik hivatástudatból elkötelezetten teszik a dolgukat, s lelkiismeretük nem engedi meg, hogy azt
mondják, amit nagyon sokan ebben az országban hasonló helyzetben mondanak:
„kis pénz, kis foci”. A tanárember nem
ilyen, súlyos hiba, hogy ezzel a politika, a
kormány, az állam nagyon bûnösen viszszaél. Ezen sürgõsen változtatni kell, a Kereszténydemokrata Néppárt oktatáspolitikájának ez áll a középpontjában – mondta
Hoffmann Rózsa végezetül.
Forrás: kdnp.hu

NOÉ: nem ugyanaz jogilag a házastársi és élettársi kapcsolat
A házastársi és az élettársi kapcsolat
nem azonos szintû, a kettõ nem mosható össze, amint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tervezett változtatásából
következne – hangsúlyozza a Nagycsaládosok és Országos Egyesületének
(NOE) állásfoglalásában.

Az Alkotmány kimondja, hogy a „Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét” – mutatott rá Szabó
Endre, az egyesület elnöke. Mint mondta, tiltakoznak az ellen, hogy a bejegyzett
élettársi kapcsolatot a házasság és a család intézményével egy szinten kezeljék.

A házasság szabályait kiterjeszteni
az egynemûek között is megköthetõ
élettársi kapcsolatokra, nem más, mint
az Alkotmány megkerülése, ezért az
egyesület az Alkotmánybírósághoz fordult – mondta az egyesület elnöke.
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Veszélyes útelágazás
Móring József Attila, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési
képviselõje, Somogyvár polgármestere helyszíni sajtótájékoztatóján
megoldást sürgetett a 67-ees fõút és
6714-ees út jelenleg életveszélyes
keresztezõdésének biztonságosab bá tételére.
A kereszténydemokrata politikus rendõrségi statisztikákra hivatkozva elmondta,
a szóban forgó keresztezõdésben egyetlen
esztendõ leforgása alatt hét baleset történt, a legutóbbi karambol egyik súlyos
sérültjét még mindig kórházban ápolják.
A 67-es út Somogytúrt elkerülõ szakaszán, amióta 90-rõl 110 km/h-ra emelte
a közút kezelõje a megengedett sebesség-

Védelemre szorul-ee
a honi demokrácia?

határt, ugrásszerûen megnõtt a balesetek
száma. Korábban a kérdéses útszakaszon, ebben az elágazásban mindössze
össze egy, a sebességhatárok megemelése
óta viszont már hat közlekedési baleset
történt.
Móring József Attila szerint a keresztezõdés biztonságosabbá tételéhez a közút kezelõjének az útkeresztezõdésben a megengedett sebességet
70 km/h-ra kell csökkenteni. A képviselõ kitért arra is, hogy a balesetek
bekövetkezésében a gyorshajtáson
túl, az elsõbbségadási szabályok semmibevétele és a figyelmetlenség játszik döntõ szerepet, mint mondta:
„csak a szerencsének és a gyors orvosi ellátásnak köszönhetõ, hogy eddig

még halálos áldozatot nem követeltek
a balesetek.”
A polgármester hangsúlyozta: ma Magyarországon nem létezõ völgy fölé völgyhidat építenek, a síkság alá alagutakat fúrnak, ahol pedig közlekedésbiztonságilag
indokolt lenne legalább egy körforgalom
kialakítása, ott ez nem történik meg, arra
nem jut sem pénz, sem kellõ figyelem!
Móring József Attila megítélése szerint a 67-es út forgalmát 50 km/h-ra
kellene csökkenteni, a keresztezõdés
elõtti elsõbbségadás kötelezõ táblát pedig stop táblával kellene ellátni. Móring
József Attila kijelentette: a sajtótájékoztatón ismertetett javaslataival a közút
kezelõjéhez fordul.
Forrás: kdnp.hu

Félmilliárd forintot nyert Tata

A miniszterelnök kezdeményezésére a
kirekesztés és a radikalizálódás ellen
tiltakozó értelmiségi mozgalom bontott
zászlót a minap, Magyar Demokratikus
Charta néven. Az állásfoglalást aláírók
úgy látják, a szélsõséges jelenségek terjedésével demokráciánk vívmányai kerültek veszélybe. A KDNP a charta
megalakulását követõen riogatásnak, a
miniszterelnök érdekeit szolgáló utóvédharcnak minõsítette az akciót.
A Kereszténydemokrata Néppárt
parlamenti frakcióvezetõ-helyettese,
Nógrádi László úgy látja: nincs szélsõségveszély Magyarországon, ám van helyette gazdasági, politikai és morális
válság, így jól jön a kormánynak, ha egy
ilyen téma megjelenik a médiában. „Én
a demokrácia veszélyeztetését az emlékezetes 2006. október 23-i eseményekben látom, amikor a rendõrség brutálisan szétverte a békés demonstrálókat.
Amúgy valóban rendet kell tenni, hiszen nonszensz, hogy az állampolgároknak maguknak kell gondoskodniuk a
biztonságukról, ám ehhez egy határozott kormányra van szükség" – fogalmazott Nógrádi László.
A Zalai Hírlap azon felvetésére, hogy
a jobboldali pártok hallgatólagos támogatása bátorítja a szélsõségeseket Nógrádi László kifejtette: nincs olyan, hogy
hallgatólagos támogatás.
Forrás: kdnp.hu, Zalai Hírlap

A Tatai Városkapu Zrt. által benyújtott
sikeres pályázatnak köszönhetõen
újabb fejlesztés valósul meg Tatán. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése
alapján 554 millió forintot ítélt meg az
Angolpark rehabilitációjára. A nagyszabású beruházás során felújítják a Szabadtéri Színpadot, az Angolparkban található Eszterházy család tulajdonába
tartozó Kiskastélyt és a Jenõ Malmot jelentette be Michl József, a város polgármestere, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség tatai szervezetének
alapítója.

Hazánk

A beruházás során felújítják az Angolparkban található Esterházy-család
tulajdonába tartozott Kiskastélyt, a Jenõ
malmot és a szabadtéri színpadot. A
malomban interaktív kiállítást rendeznek be, ahol az érdeklõdõk a tatai malmokat tekinthetik meg makettek formájában. Az Angolpark felújításával
vonzó célponttá válhatnak Tata nevezetességei, a szabadtéri színpad a tervek
szerint a helyiek és a városba látogatók
színvonalas szórakoztatásáról igényes
nyári programokkal gondoskodik.
Forrás: kdnp.hu, MTI
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A miskolci KDNP is kezdeményezi
a kisgyermekes bérlet bevezetését

Vizsgálatot követel
a Fidesz–KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt miskolci frakciója önálló képviselõi indítványt nyújtott be a kisgyermekes bérlet bevezetése érdekében. Molnár Péter, miskolci KDNP-eelnök és frakcióvezetõ, az elõterjesztés összeállítója elmondta: a céljuk, hogy Miskolcon is bevezetésre kerüljön a kedvezményes
bérlet. Véleménye szerint példaértékû, hogy a kereszténydemokratáknak
sikerült elérniük: a GYES-een és GYET-een lévõ kismamák a budapesti és
debreceni tömegközlekedési járatokon kedvezményes kisgyerekes bérlet
vehetnek igénybe 2008. szeptember 1-ttõl.

A pécsi közgyûlés Fidesz–KDNP frakciója
vizsgálatot követel a város szocialista polgármesterétõl annak kiderítésére, a vagyonkezelõ Pécs Holding Zrt. miként adhatott el a közgyûlés megkerülésével egy
értékes belvárosi ingatlant – közölte Páva
Zsolt, a frakció a két párt közös frakciójának vezetõje sajtótájékoztatóján.
„Felszólítjuk Tasnádi Pétert, haladéktalanul indítson vizsgálatot, milyen
módon történt az eladás, az ügyet pedig
hozza a közgyûlés elé. Amennyiben pedig a lefolytatott vizsgálat alapján indokolt, indítson fegyelmi eljárást a felelõs
személyek ellen” – mondta Páva Zsolt.
A politikus beszámolt arról, hogy információi alapján a Pécs Holding Zrt. 800
millió forintért adta el a város fõtere, a
Széchenyi tér mellett található Nickudvart, az ügyletrõl azonban hivatalosan
sem a közgyûlést, sem a gazdasági bizottságot, sem az ellenzéket nem értesítették.
A frakcióvezetõ szerint mindez ellentmond a helyi vagyonrendeletnek, amely
szerint 300 millió forintos értékhatár felett a közgyûlésnek kell határoznia bármely ingatlan értékesítésérõl. Az eladás
emellett nem felel meg a Nick-udvar
hasznosítására kiírt pályázati feltételeknek sem, abban ugyanis szerepel, hogy a
város az ingatlan területének legalább 25
százalékát megtartja.
Forrás: kdnp.hu, MTI

A miskolci KDNP-elnök véleménye szerint Miskolcon is indokolt ilyen jellegû
kedvezmény biztosítása. Már csak esélyegyenlõségi szempontból is! Jelenleg a
miskolci tömegközlekedésben a kedvezményezettek körébe tartoznak a tanulók,
akik általában önálló jövedelemmel nem
rendelkeznek, valamint a nyugdíjasok,
akik többnyire az átlagjövedelemnél alacsonyabb nyugdíjból élnek.
Kimaradtak viszont a kedvezményezetti körbõl azok a szülõk, akik
munka helyett gyermeküket otthon
nevelik annak hároméves koráig. Az õ
jövedelmük szintén csökken, viszont
a gyermeknevelés költségei növelik kiadásaikat.
Az új kedvezmény bevezetése nem
csak anyagi támogatás, szimbolikus
erõvel is bír. Kifejezi, hogy az állam és
az önkormányzat a társadalom jövõje

szempontjából is fontosnak tartja a
gyermekvállalást, és minden eszközzel
igyekszik segíteni a családok és a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk terhein.
Rétvári Bence, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a Fõvárosi Közgyûlés tagja,
elmondta a sajtótájékoztatón, hogy Budapesten a kereszténydemokraták hoszszú csatározások nyomán értek el sikert. A KDNP a családok pártja – hangsúlyozta és szerinte különösen a gyermekeket nevelõket kell támogatni.
Garamvölgyi Attila és Balogh Zoltán
miskolci KDNP-s képviselõk is, akik
szintén az elõterjesztés jegyzõi, hangsúlyozták: ez nem politikai ügy. Remélik,
nem lesz vita tárgya, hogy Miskolcon is
be kell vezetni ezt a bérlettípust, és
minden képviselõ támogatni fogja az indítványt.
Forrás: kdnp.hu

Dán parlamenti
bizottságot fogadott
Firtl Mátyás
Firtl Mátyás, a Magyar-Skandináv
Baráti Tagozat elnökeként találkozott
a Dán Parlament Védelmi bizottságának tagjaival, akiknek tiszteletére a
Parlament Gobelin termében adott
ebédet. A Dán Parlament Védelmi Bizottságának küldöttségével megbeszélést folytatott még a Honvédelmi
Minisztériumban Vadai Ágnes, a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára és a küldöttség találkozott a
Parlamentben a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagjaival is, továbbá
Világosi Gábor, az Országgyûlés alelnökeként fogadta a Magyarországon
tartózkodó delegációt.
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KÉSZ-kkongresszus a vidékfejlesztésrõl
A nemzet sorskérdése a vidékfejlesztés, mert hiába döntenek a fontos dolgokban Budapesten, a többség vidéken él – mondta Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) elnöke Kecskeméten, a
Barankovics István Alapítvánnyal közösen szervezett KÉSZ kongresszuson.
A Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványának szakértõi az általuk
kidolgozott új földtörvény-ttervezetet ismertették.
A magyar vidékfejlesztés, az agrárium
és a föld kérdése a nemzet számára létkérdés, ezért a KÉSZ VII. országos
kongresszusán a földtörvény és a településfejlesztés állt az elõadások középpontjában – mondta a tömörülés vezetõje a tanácskozás után tartott sajtótájékoztatón.
A Kereszténydemokrata Néppárt
pártalapítványának szakértõi új földtörvény-tervezetet dolgoztak ki. A
javaslatot ismertetõ Kurucz Mihály ,
az Eötvös LorándTudományegyetem
jogi karának docense utalt arra, hogy
Magyarország az Európai Unióval
aláírt csatlakozási szerzõdés értelmében 2011-ig tarthatja fenn a jelenlegi termõföld-vásárlásra vonatkozó szabályozást, amely különbséget tesz a belföldiek és az unió többi
állampolgára között.
„2011 után nem lehet az Európai
Unió állampolgárai között diszkriminatív termõföld-forgalmi jogszabályt
fenntartani” – hívta fel a figyelmet
Kurucz Mihály, hozzátéve, hogy csak

mindenkire vonatkozó, tiszta, átlátható szempontok szerint lehet korlátozást bevezetni a termõföld-forgalmazásban.

„Mezõgazdasági termelést igazoltan
folytató, mezõgazdasági termeléshez
szükséges szakképzettséggel bíró és azt
üzemi keretek között, termelõeszközökkel folytató személyeket támogatnánk”
– magyarázta az egyetemi docens, aki
„eszköztörvénynek” nevezte az általuk
készített tervezetet, mivel megadja a
módot, hogy arra késõbb egy „termõföld
törvényt” lehessen építeni.
Forrás: kdnp.hu
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Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

2004 óta tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Sokat hangoztattuk, hogy a tagság hasznát nem szabad csak a befizetett és a megszerzett forintok egyenlegében látni. De ha
csak ezt nézzük, a mérleg akkor is pozitív. A grafikon az Állami Számvevõszéknek a
2007. évi uniós források felhasználásáról szóló tájékoztatója alapján, a melléklet elsõ
táblázatának adatait használva készült. A mérleg tehát mindegyik évben pozitív volt.
Az adatok az éves költségvetésekbõl származnak. Euroszkepszis ellen alkalmas tények.
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