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Az ország lelke és az egyház
Új társadalmi egyezségekre van szükség
Hét éve annak, hogy az Országgyûlés egykori felsõházában, „A vidék lel ke az egyház” címû tanácskozáson találkoztak egymással a magyar törté nelmi egyházak vezetõi. A Polgári Magyarországért Alapítvány és a
Barankovics István Alapítvány közös szervezésében ezúttal Az ország lelke
az egyház címmel a társadalom és az egyház kapcsolatáról, a felekezetek
szociális küldetésérõl tartottak konferenciát a Parlament felsõházi termé ben. Az eseményen több száz katolikus pap és protestáns lelkész vett részt,
megjelent Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-b
budapesti érsek is.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke beszédében hangsúlyozta: az állam és egyház viszonyában nem az alá-fölérendeltség, hanem
csakis a mellérendeltség fogadható el.
Mint mondta, az állam feladata a vallásszabadság biztosítása állampolgárai
számára, de nem kényszerítheti õket
kettõs adózásra, azaz nem várhatja el
tõlük, hogy miután befizették állami
adóikat, mintegy pluszban teljes mértékben fenntartsák keresztény közösségeik közfeladatokat ellátó intézményeit. A vallásszabadsághoz az is hozzátartozik, hogy az egyház elmondhassa tanítását a társadalomról. Az
egyház társadalmi tanításához hozzátartozik az emberi méltóság tiszteletben tartása, amely abból ered, hogy
„az embert Isten saját képmására teremtette”.

Új társadalmi egyezségek megkötésére van szükség, hogy létrejöhessen
egy olyan egység, amely a késõbbi kormányzati munka zsinórmértékéül
szolgáló három követelményt fogalmazza meg: a magyar állam legyen pártatlan, feddhetetlen és tisztelhetõ –
mondta Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke. Most
Magyarországon csõdközeli állapot
van. A gondokat jelentõs parlamenti
többséggel sem tudták megoldani. Miért gondolják, hogy ha jelentõsen csökkentik ezt a parlamenti többséget, akkor képesek lesznek a problémák megoldására? „A megoldás nem a szûkülés, összehúzódzkodás, hanem éppen a
növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés” – mutatott
rá Orbán Viktor.
Bõvebben a 2. és a 3. oldalon

Parlamenti
felhatalmazás sincs
„Elõrehozott választásokra lenne szükség, ugyanis Gyurcsány
Ferenc hamarosan a parlament
felhatalmazása nélkül kormányozhat – figyelmeztet a KDNP
elnöke. Semjén Zsoltot a parlamenti pártelnökök közül másodikként fogadta a Sándor-palotában az államfõ, hogy megvitassa
vele a belpolitikai helyzetet.”
4. oldal

Stagnál a magyar
gazdaság
„Az OECD jelentés sötét képet
fest hazánkról magas adóterhekrõl beszél, a munkavállalást
gátló szabályozásokról, az egyeztetés hiányáról, sõt az
egészségbiztosítás piacosításának a veszélyeirõl is, de a legfontosabb mondanivalója az,
hogy a költségvetési egyensúlyának a hiányt ki kell küszöbölni. Ha ilyen teljesítményre
képes a magyar gazdaság, és
ennyi a bevétel, akkor a kiadást
csökkenteni kell, vagyis húzni a
nadrágszíjon.”
9. oldal

Emlékezés
Kovács K. Zoltánra
„Õrizzük meg mindnyájan lelkünkben elõdünk, Kovács K.
Zoltán emlékét. Õrizzük meg
derûjét, példamutatását, merítsünk erõt hitébõl, hogy minden
nehézség ellenére lehet és érdemes jót cselekedni, mert a végsõ
gyõzelem nem az erkölcstelenségé, hanem az erényé.”
13. oldal

Az ország lelke és az egyház
Új társadalmi egyezségekre van szükség
Hibás az a felfogás, hogy az egyházak valamiféle alrendszerei az államnak. Mivel
az államtól vállalnak át közfeladatokat
az oktatás, a gyógyítás, valamint a kultúra területén, az egyházakat nem lehet
hátrányosan megkülönböztetni a finanszírozásban – hangsúlyozta Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke, hozzátéve: az
egyház saját társadalmi tanításának
alapján sziklaszilárdan áll, amihez képest mozoghatnak a politikai pártok,
akár közel is kerülhetnek hozzá, ha a
legfontosabb kérdésekben, az alapvetõ
értékekben egyetértenek. Ebbõl adódóan
helytelen a balliberális oldal részérõl az
a követelés, miszerint a felekezeteknek
egyenlõ távolságot kell tartaniuk a pártoktól. Mint mondta, a vallásszabadsághoz az is hozzátartozik, hogy az egyházak elmondhassák tanításukat a társadalomról, és ezzel együtt a tudományok
és a mûvészetek terén is kifejezhessék
véleményüket, hiszen az evangélium
egyetemes.
Semjén Zsolt kijelentette: vannak
olyan politikai programok, amelyek összhangba hozhatók megfeleltethetõk az
egyház társadalmi tanításaival, s vannak,
amelyek nem. Amennyiben valaki komolyan veszi keresztény hitét, nem támogathat olyan politikai felfogást, mely nem
hozható összhangba az egyház társadalmi tanításával. Nyilvánvaló, hogy egy kifejezetten egyházellenes politikai programmal az egyházak nem vállalhatnak
közösséget, de az is nyilvánvaló, hogy
nem támogathatnak az egyházak olyan
politikai programot, amely alapvetõ értékeket: családot, nemzetet, szociális igazságosságot, vallási szabadságot sért.
A kereszténydemokrata politikus emlékezetett arra, hogy a felvilágosodás és a
francia forradalom óta a modern politikai
gondolkodás alapjául szolgáló szabadságot, egyenlõséget és testvériséget a keresztény értékekbõl merítették.
– A szabadság, az emberi méltóság tekintetében ugyanis mi keresztények többet állítunk, mint a legliberálisabb liberális. Mi azt mondjuk, az emberi méltóság
nem abból ered, hogy azt bármilyen parlament által hozott törvény vagy egy
ENSZ-határozat deklarálja, hanem abból
következik, hogy az ember Isten képmására teremtetett, s minden egyes ember, le-

gyen bár fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, Isten képmását hordozza. Ez a szabadság az emberi
jog valódi fundamentuma. Az egyenlõség
tekintetében hasonló a helyzet, többet állítunk, mint a legszocialistább szocialista, hiszen azt mondjuk, a másik emberben Krisztust látjuk, s úgy szeretjük felebarátunkat, mint magunkat. Ennél nagyobb szolidaritás nem gondolható el –
jelentette ki Semjén Zsolt.
A pártelnök rámutatott, nem hozható harmóniába az egyház tanításával az,
ami családellenes, ami nemzetellenes,
ami a szociális igazságosság ellen van.
Mindaz, ami a családot, házasságot
rombolja a keresztény eszmeiségben elfogadhatatlan.
Mint mondta: Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Az égi
hazával szemben is hûtlen az, aki a földi hazájának sorskérdései elõl dezertál.
Ellentétben a liberális kozmopolitizmussal és a marxista internacionalizmussal, a kereszténység mindig tiszteletben tartotta a nemzeti létet, megnemesítésével lehetõvé tette fennmaradását, kibontakozását, gazdagodását.
– Senki nem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkijt, csak az oroszság. Senki nem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert, csak a németség.
És senki nem adhatta, adhatja az egyetemes emberiségnek Arany Jánost, Petõfi Sándort, Ady Endrét, Bartók Bélát,
csak a magyarság. Csak mi. És ha mi eltûnünk a történelembõl, akkor az egyetemes emberiség örökre pótolhatatlanul
szegényebb lesz egy sajátos arccal, egy
sajátos dallammal, Istennek egy gondolatával, mindazzal, amit magyarságnak
nevezünk. Éppen ezért nekünk, magyaroknak az egyetemes emberiséggel
szembeni elsõdleges kötelességünk a saját magyarságunk megõrzése, kimunkálása és felmutatása, mert ez a gazdagság, amit csak mi adhatunk az egyetemes emberiségnek – jelentette ki a
KDNP elnöke, majd hozzátette, a nemzeti elkötelezettséggel azonos jelentõségû a szociális igazságosság gondolata.
Beszédének végén Semjén Zsolt aktuális politikai kérdésekrõl szólva elmondta, Magyarországon azok kényszerítik ránk a legkegyetlenebb vadkapita-
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lizmust – a szociális korlátok lebontását, a munka jogának semmibe vételét
–, akik gyárigazgató elvtársakból gyártulajdonos urak, téeszelnök elvtársakból
nagybirtokos urak lettek. Akiknek lehet, hogy könnybe lábad a szemük, ha
az Internacionálét hallják, de valójában
a legkegyetlenebb vadkapitalizmusban
érdekeltek, mert õk az új burzsoázia.
Nekünk, keresztény embereknek elsõdleges kötelességünk, hogy a szociális
igazságosság képviselõi legyünk – mondta végezetül.
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: a mindennapi küzdelmekben,
amikor ki-ki a maga területén szembesül az ország nyomorúságos helyzetével,
néha talán a politikusok is szemük elõl
tévesztik azt a világot, amelyben a történelmi egyházak képviselõi munkálkodnak, pedig ennek a Magyarországnak a munkájáról a magyar Parlament
épületében is tudomást kell venni annak érdekében is, hogy Magyarországon
helyükre kerüljenek a dolgok.
Minél mélyebb a válság, annál világosabb, hogy az egyház szolgálata pótolhatatlan. Ha a lélek, az erkölcs szavát a
törvényhozók és a kormányzók nem
hallják meg, a döntéseiket nem igazítják azokhoz az értékekhez, amelyek
bennünket az elmúlt évszázadokban
megtartottak, akkor hiába a mégoly jóakaratú válságkezelõ erõlködés, a fogadkozás és az okoskodás, nem lesz foganatja – jelentette ki a Fidesz elnöke.
Mi értjük, hogy az egyház nem kér, hanem ad, és a mi dolgunk, a törvényhozók
és a kormányzók dolga az, hogy megteremtsük az ehhez szükséges feltételeket,
hogy ne gördítsünk akadályokat e szolgálat elé – mondta, rámutatva, hogy az egyház munkáját számos rossz pénzügyi
rendelkezés és gyakorlat akadályozza.
A politikusoknak az egyházat sem
dicsérni, sem bírálni nem illendõ, mert
felmerül a gyanú, hogy a politika meg
akarja mondani az egyháznak, hogy mit
vár tõle. „A politika ne akarja elõírni
még udvarias formában sem az egyháznak, hogy mit tegyen és mit ne” – szögezte le Orbán Viktor, mondván, hogy
az egyház teszi a dolgát anélkül is, hogy
ezt bárki elõírná neki, belsõ szabadságból, nem figyelve a hatalom tetszésére.
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„Olyan lelki vezetõk nélkül, akik újra és
újra odafordulnak hozzánk, és mindazt,
ami velünk és körülöttünk történik, elhelyezik egy tágasabb lelki összefüggésben, bizony, nélkülük egyetlen ország sem boldogulhat. Kellenek olyan lelki vezetõk, akik
nevén nevezik a jót, és nevén nevezik a gonoszt, és nem mossák össze õket. Én biztos
vagyok benne, hogy lesz még olyan közélet
Magyarországon, amelyik ezt a segítséget
észreveszi, értékelni tudja, és valójában társat lát az egyházban, nem pedig pusztán
egy legyûrendõ költségvetési tételt” – jelentette ki Orbán Viktor.
A Fidesz elnöke rámutatott: Magyarországon kiveszett az egymás és a vezetõk
iránti bizalom, nincs már hitele az adott
szónak, nincs következménye a szavaknak és a tetteknek. Nincs tisztelete a becsületesen végzett munkának, nincs tisztelete a becsületnek, az erkölcsi bátorságnak, az emberi életnek, a családnak, az
idõs kornak, és nincs tekintélye ma Magyarországon az erénynek. Hozzáfûzte:
nem fogunk tudni kilépni a mai, mély
válságból, ha nem születik valóságos népi, nemzeti egység.
A legmagasabb politikának szüksége
van azokra az emberekre, közösségekre,
akiknek a lendülete a megegyezések felé
hajlik. „Nem a politikusok közötti megegyezésre kell törekedni, hanem a magyar
emberek közötti megegyezésre, hogy létrejöjjön az az egység, amelyet utána a politika tényleges alkotóerõvé képes formálni” – jelentette ki Orbán Viktor.
„Hiszünk abban, hogy minél nagyobb a baj, annál közelebb a segítség. A
baj nemcsak lesújtó erõ, hanem a meg-

oldás és a változtatás lehetõségét is magában hordozza” – fûzte hozzá Orbán
Viktor. Elmondta, hogy õt személy szerint nagy reményekkel töltötte el, amikor 2001-ben elõször tették fel tisztességesen a népszámláláskor az embereknek azt a kérdést, hogy vallási hovatartozást illetõen mit tartanak magukról,
és az a sokakat meglepõ végeredmény
derült ki, hogy a magyar emberek 75
százaléka tartja magát valamely keresztény felekezethez tartozónak.
„A 7,5 millió ember hitvallása azt
mutatja, hogy Magyarország lakosságának elsöprõ többségében él a valahova
tartozás vágya, és a vallásos identitásukat összekötik Magyarország keresztény történelmével és keresztény hagyományával. Ennél jobb, reménytkeltõbb jelet aligha kaphat egy ország. Ez
így van akkor is, ha változatlan hévvel,
és bizony alig modernizált frazeológiával rendszeresen elõtör az egyház- és
vallásellenes retorika” – jelentette ki
Orbán Viktor, hozzátéve, hogy kifinomult eszközökkel ez ma is zajlik, és áltudományos köntösben újra és újra fellángol a vita az állam és egyház szétválasztásáról.
Ha a vallást és az egyházakat a demokrácia régi országaiban – az Európai
Unióban és az Egyesült Államokban – is
rendre támadják, nincs mit csodálkoznunk azokon az állapotokon, amiket a
volt kommunista országokban tapasztalhatunk, ahol a politika ilyen vagy
olyan formában, de igen gyakran megpróbál rátelepedni az egyházakra –
mondta végezetül Orbán Viktor.

Gregersen-Labossa György evangélikus teológus, lelkész kifejezésre juttatta, hogy „ideje lenne az idõs-ombudsman intézményt felállítani” vagy államtitkári szinten képviselni a szépkorúakat. Elmondta, hogy a szociális szféra az
utóbbi idõkben „frontális támadásokat
él át” az állam részérõl attól függetlenül, hogy egyházi vagy világi fenntartású intézményekrõl van szó. Hozzátette,
hogy az egyházi szociális intézményeknek kiegészítõ normatívát kell kapniuk
az alapnormatíván kívül, aminek az az
alapja, hogy a rendszerváltás után nem
ment végbe teljes körûen az egyházak
kárpótlása, ami intézményeik fenntartásának lehetett volna az alapja. A
szombathelyi igazgató-lelkész kitért arra, hogy az egyházi intézményeknek
szerepet kell vállalniuk a kistelepülések
lakosainak életminõség-javításában,
amihez állami támogatást is kell kapniuk. Emellett „dolgunk a társadalmi neurózis enyhítése, gyógyítása” – közölte.
Blanckenstein Miklós, az EsztergomBudapesti Fõegyházmegye pasztorális
területért felelõs püspöki helynöke, az
esztergomi papi szeminárium rektora
beszédében hangsúlyozta: a társadalmi
önazonosságát védõ ember az igazi érték, akit „az iskolákban kell megteremteni«. A következõ húsz év céljai között
ehhez kapcsolódóan a legfontosabbnak
az egyházi iskolák számára a „minõségre és a hitbeli teljességre” való törekvést
említette meg, „különben nincsen hozzá
jogunk” – fogalmazott az iskolák fenntartásáról. Kijelentette, hogy a keresztény egyházak nemzetközi kapcsolatrendszere jó, amire alapozva lehet fejleszteni a szociális intézményeik közötti
összefogást és a szolidaritás gyakorlatát.
Kuti József szomódi református lelkész az egyházak társadalmi feladatvállalásáról beszédében kiemelte, hogy
„mi nem kívülrõl támogatjuk az országot, hanem benne élünk”. A többség
felelõssége megfogalmazása szerint
minden társadalomban az, hogy „közösen, konszenzust keresve elérje azt az
álláspontot, ami Isten igéjével leginkább megegyezik”. Ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy az egyházak egyik
legfontosabb célja a társadalmi megbékélés szolgálata, amely „Istentõl van”,
és bocsánatkérésbõl, valamint kiengesztelõdésbõl áll.
Forrás: Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
online, KDNP webszerkesztõség,
InfoRádió, fidesz.hu
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Parlamenti felhatalmazás sincs
Elõrehozott választásokra lenne szükség, ugyanis Gyurcsány Ferenc hamarosan a parlament felhatalmazása nélkül kormányozhat – figyelmeztet a
KDNP elnöke. Semjén Zsoltot a parlamenti pártelnökök közül másodikként
fogadta a Sándor-p
palotában az államfõ, hogy megvitassa vele a belpolitikai
helyzetet. Az ellenzéki politikus egy órát tárgyalt Sólyom Lászlóval, akitõl
Gyurcsány Ferenc szocialista pártelnök-m
miniszterelnök csak fél órát kapott.
A jelenlegi kormány eddig a nép felhatalmazása nélkül kormányzott, és úgy
tûnik, hogy most már parlamenti felhatalmazás nélkül fog – fogalmazott a kereszténydemokraták pártelnöke az államfõvel való találkozóját követõen.
Semjén Zsolt kifejtette: Gyurcsány
Ferenc új programot akar az Országgyûlés elé terjeszteni, de nem akar róla
szavazást, noha az lényegében új kormányprogram. Rejtélyes azonban, hogy
ez milyen viszonyban lesz a parlament
által korábban elfogadottal, tehát errõl is
kellene szavazni a képviselõknek.
A KDNP elnöke úgy látja, a kormány
politikai agóniája nem vezet sehova, és
egyre mélyülõ válsággal kell szembenéz-

ni. Semjén Zsolt a kisebbségi kormányzással kapcsolatosan feltette a kérdést:
amit eddig nem tudott a két kormánypárt együtt megoldani, miért tudná az
egyik egyedül, illetve „amit nem tudott
az egész, miért tudná a rész”. Semjén
Zsolt szerint ezért a parlamentnek az
emberek kezébe kell visszaadni a döntés
jogát, azaz új választásokat kellene tartani. Mint mondta: a kormányzásnak
három feltétele van: stabil parlamenti
többség, stabil társadalmi támogatottság, valamint gazdaságpolitikai fordulat.
Növekedésorientált gazdaságpolitikai
fordulatot kell teremteni, és új munkahelyeket kell létrehozni – hangsúlyozta
a kereszténydemokraták elnöke.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzék fel
van-e készülve az elõre hozott választásokra, Semjén Zsolt igennel válaszolt,
és Sólyom László köztársasági elnökkel
történt találkozóján át is adta az államfõnek a Fidesz és a KDNP programtéziseit tartalmazó dokumentumokat, közöttük a Kereszténydemokrata Néppárt
és a Barankovics István Alapítvány által
kidolgozott családi adózásra vonatkozó
javaslatokat.
Semjén Zsolt elõtt az államfõ Gyurcsány Ferenc szocialista pártelnök-kormányfõt fogadta, aki azonban nem kívánt
nyilatkozni a találkozóról a sajtónak.
Nyitott és tárgyszerû megbeszélés zajlott a miniszterelnök és a köztársasági
elnök között – mondta az MTI-nek Sólyom László és Gyurcsány Ferenc találkozójáról a kormányszóvivõ. Daróczi
Dávid a részletekrõl – mivel az államfõ
és kormányfõ errõl megállapodott – nem
adhatott ennél bõvebb tájékoztatást.
Forrás: InfoRádió, mno, MTI

Semmire sem megoldás
a kisebbségi kormányzás

Új miniszterelnökre
van szükség
Nincs érdemi kormányzás Magyarországon; új miniszterelnökre és új kormányra
van szükség – mondta Dávid Ibolya azt
követõen, hogy Sólyom László köztársasági elnökkel a koalíciós válságról konzultált. Hozzátette: ma Magyarországon
nincs érdemi kormányzás, „amolyan kint
is vagyok, bent is vagyok” állapot alakult
ki azzal, hogy az SZDSZ kilép a koalícióból, de a felügyelõ bizottságokban, az igazgatótanácsokban és a köztestületekben
megtartja pozícióit. Állunk az elõre hozott
választások elé – mondta az elnök, aki leszögezte: az MDF nem készül semmiféle
koalícióra.

Ha akarjuk, ha nem, ha kerülgetjük,
ha nem, ha tetszik ez a kormánykoalíciónak, ha nem, Magyarországnak érdeke az elõre hozott választás
– jelentette ki Orbán Viktor a Sólyom László köztársasági elnök úrral
folytatott megbeszélése után.

Forrás: mdf.hu

Kóka is beszámolt
A koalíciós szétválás okozta kormányzati
helyzetrõl tájékoztatta Kóka János, az
SZDSZ elnöke a köztársasági elnököt.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy szóba
került az elõrehozott választások kérdése
is, de az SZDSZ-nek nem célja ezt kiForrás: szdsz.hu
kényszeríteni.

„Az elnököt egyetlen kérdés foglalkoztatta. Az, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség hogyan látja a jelenlegi helyzetet. A köztársasági elnök úr számára
semmi meglepõvel nem szolgálhattam.
Az álláspontunk elég régóta ismert. Elmondtam, hogy egyre mélyülõ gazdasági és szociális válság van Magyarországon. Ennek orvoslására a mostani kormánykoalíció alkalmatlan, mert képtelen stabil és kiszámítható viszonyokat
teremteni” – jelentette ki Orbán Viktor.
Hozzáfûzte: a most kigondolt kisebbségi
kormányzás még kevésbé alkalmas erre,
semmire sem megoldás.
Mint mondta, az országnak nagy többséggel rendelkezõ kormányra van szüksége.
Ez nemcsak parlamenti többséget, hanem

Hazánk

népi támogatást is jelent, amelyet másképpen nem lehet megszerezni egy modern demokráciában, mint választással. „Ha akarjuk, ha nem, ha kerülgetjük, ha nem, ha
tetszik ez a kormánykoalíciónak, ha nem,
Magyarországnak érdeke az elõre hozott
választás” – mutatott rá Orbán Viktor.
Hozzáfûzte: mára világossá vált, hogy a
kormány elvesztette az emberek, a magyar
gazdasági élet és a beruházó külföldi tõketulajdonosok bizalmát. „Nincs tovább” –
szögezte le a Fidesz elnöke.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elõre hozott választás
alkotmányos úton csak úgy valósítható
meg, ha a parlamenti többség úgy dönt,
hogy feloszlatja a parlamentet. „Hogy a
parlamenti többség erre hajlandó-e vagy
sem, arra nem tudok válaszolni, mert
én a parlamenti kisebbséghez tartozom
ebben a pillanatban” – fûzte hozzá a Fidesz elnöke, aki azt is elmondta, hogy a
Fidesz az Erõs Magyarország címû alapprogramjában meghirdetett irányba
akar haladni.
Forrás: orbanviktor.hu
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Kétharmaddal nyerne a Fidesz–KDNP
Az MDF bejutna a parlamentbe, az SZDSZ esetében ez kérdéses
Akár a kétharmados többséget is megszerezhetné a Fidesz–KDNP szövetség,
ha most vasárnap lennének a választások. Míg a Fidesz 59 százalék körüli
listás eredményre számíthat, addig az
MSZP mindössze 27 százalék körülire.
A Marketing Centrum felmérése szerint az SZDSZ be se jutna a parlamentbe. A közlemény szerint a Marketing Centrum április eleji felmérése
azt valószínûsíti, hogy az MDF bejutna a parlamentbe, míg az SZDSZ esetében ez kérdéses. A Fidesz jelenleg 59

százalék körüli listás eredményre számíthat, míg az MSZP csak 27 százalék
körülire. Ilyen arányok mellett viszont könnyen megszerezhetõ a mandátumok kétharmada, különösen akkor, ha csak két- vagy hárompárti lenne a következõ parlament. A parlamenten kívüli pártok közül a Jobbiknak esetleg lehet esélye arra, hogy átlépje az állami támogatások megszerzéshez szükséges 1 százalékos küszöböt – olvasható a közleményben. A
Marketing Centrum felmérései szerint

Nehéz eljutni az elõre hozott
választásokig
Egyre többen vannak, akik szerint a jelenlegi politikai válságot csak elõre hozott választás oldhatná meg. Alkotmányos berendezkedésünk miatt azonban ehhez alapvetõen a parlament többségének akarata kell.
Új választások kiírására elsõsorban
akkor nyílik lehetõség, ha az Országgyûlés feloszlatja saját magát. Ehhez
azonban többség kell, márpedig a mostani helyzetben sem az MSZP-nek, sem
az SZDSZ-nek nem érdeke, hogy ez
megtörténjen, az ellenzék pedig nem
tud többséget felmutatni. Ha ez mégis
bekövetkezik, akkor a feloszlás kimondásától számított három hónapon belül
országgyûlési választásokat kell tartani.
A másik, jelenleg nem túl valószínû variáció, ha Gyurcsány Ferenc lemond.
Ebben az esetben megszûnne a kormány mandátuma (ügyvezetõ kormány
alakulna), és Sólyom László köztársasági elnök feladata lenne (a pártokkal való egyeztetés után) az új miniszterelnök
jelölése.
Ha azonban negyven napig nem találna olyan személyt, akit a parlamenti többség megszavazna, akkor Sólyom
László új választásokat írhat ki. Hasonló a helyzet a Gyurcsány által már
egyszer meglépett bizalmi szavazás
esetében. Ha a kormányfõ egy saját
maga ellen kezdeményezett bizalmi
szavazáson nem kap többséget, akkor
köteles lemondani. Ebben az esetben is
Sólyom László kezébe kerül az új miniszterelnök jelölésének joga, a proce-

2007-ben a Fidesznek stabilan 15 százalék körüli elõnye volt az MSZP-vel
szemben a választásra jogosultak körében. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb
ellenzéki párt folyamatosan nagyjából
1,2 millióval több ember véleményét
volt képes befolyásolni, mint a legnagyobb kormánypárt. A március 9-i
népszavazás, illetve a koalíciós válság
nyomán viszont 23 százalékra növekedett a Fidesz elõnye, és ez 1,8 millió
választásra jogosultat jelent.
Forrás: mno

A közvélemény elõre
hozott választásokra
számít

dúra ugyanaz, mint a lemondás esetén.
A jelenleg legvalószínûbb variáció az,
hogy a szocialisták megpróbálkoznak a
kisebbségi kormányzással. „Érdekes
helyzet állhat elõ viszont például a
költségvetés megszavazásánál” – mutatott rá Simon Attila alkotmányjogász.
Ha olyan költségvetést fogad el többséggel a parlament, amelyet a kormánypárt nem támogat, és nem tud
megvalósítani, elvileg logikus lépés a
kabinet lemondása. Ha a miniszterelnök nem hajlandó távozni, akkor csak
a konstruktív bizalmatlansági indítvány marad lehetõségként, ezt a képviselõk egyötöde kezdeményezheti. Az
indítvány azért konstruktív, mert meg
kell jelölni az új miniszterelnököt is,
magyarul a parlament gyakorlatilag az
új kormányfõ személyérõl is szavaz. A
bizalmatlansági indítvány elfogadásához a képviselõk többségének szavazatára van szükség.
Az alkotmányjogász felhívta a figyelmet arra is, hogy az elõre hozott választást nem szabad összekeverni az idõközi választással. Ez utóbbi nem befolyásolja az 1990 óta futó négyévenkénti választási menetet, míg ha 2010 elõtt tartanának elõre hozott választásokat, akkor – ha a megválasztott új Országgyûlés, illetve kormány kitölti négyéves
mandátumát – legközelebb az elõre hozott választástól számított négy év múlva járulhatnánk újra az urnák elé.

Elõre hozott országgyûlési választásokra számítanak a Szonda Ipsos által végzett közvélemény-kutatásban megkérdezettek.
Arra a kérdésre, hogy milyen megoldást szeretne a koalíciós válság kezelésére, a megkérdezettek 49 százaléka mondta azt, hogy a közeljövõben
elõre hozott országgyûlési választást
szeretne; 17 százalék nyilatkozott
úgy, hogy azt szeretné, ha Gyurcsány
Ferenc maradna a miniszterelnök és
maradna az MSZP-SZDSZ koalíció
is; 12 százalék azt szeretné, hogy az
MSZP kisebbségben kormányozzon a
2010-es országgyûlési választásokig,
de ugyanennyien voltak azok is, akik
azt szeretnék, hogy Gyurcsány Ferencet menesszék, de a két párt koalícióban maradjon.
Arra a kérdésre, hogy milyen válságot okoz az MSZP és az SZDSZ koalíciójának megszakadása, a megkérdezettek többsége, 54 százaléka
mondta azt, hogy szerinte „mély gazdasági válságot okozhat a politikai feszültség”.
A közvélemény-kutatásban arról is
megkérdezték az embereket, kit tartanak felelõsnek a kormánykoalíció válságáért. A megkérdezettek túlnyomó
többsége, 61 százaléka szerint mindkét fél egyformán felelõs a kialakult
helyzetért.

Forrás: mho

Forrás: InfoRádió
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Az agresszió oka a kettészakadt társadalom
Lehetõséget kell adni a megkapaszkodásra
Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa sze rint az év elejétõl két téma uralja a hazai közbeszédet: a népszavazás
és az azt követõen elõállt koalíciós válság, illetve az agresszív cselek mények elharapózása. A frakcióvezetõ-h
helyettes az utóbbi témáról
szólva a késelõ kisfiú esetét, az osztálytársát halálra verõ középiskolás
ügyét, az orvost megverõ családot, illetve az utóbbi idõkben nagy nyil vánosságot kapott tanárveréseket említette.
A kereszténydemokrata politikus napirend elõtti felszólalásban hangsúlyozta, a napjainkban mind jobban elharapódzó agresszió súlyos társadalmi gondokat jelez, amelyek rombolják az életminõségünket, az életkedvünket, és hovatovább lehetetlenné
teszik, hogy visszatérjen mindennapjainkba a derû. Emlékeztetett rá,
hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
nem elõször foglalkozik ezzel a témával; januárban sajtótájékoztatót tartott, s napirend elõtti felszólalás formájában harmadszor próbálja a Tisztelt Ház figyelmét a súlyos társadalmi
jelenségre irányítani.
Mint mondta: ahhoz, hogy ezt a
rendkívül súlyos, elviselhetetlen és elfogadhatatlan állapotot megváltoztassuk, elõször is az okokat kellene feltárni. Szerinte az okok között hármat
mindenképpen meg kell említeni.
– A legsúlyosabb ok a kettészakadt
társadalmunk, amelynek eredményeképpen lakosságunk közel egyharmad
része mélyszegénységben él, kilátástalanságban, megkockáztatom: nyomorban, és ez a kilátástalan helyzet, a
munkahelyek hiánya eleve lehetetlenné teszi azt, hogy visszatérjenek a
normális életbe, és ez bizony agreszsziót, elkeseredést, önpusztítást és a

közösség pusztítását eredményezi –
mondta Hoffmann Rózsa. Hozzáfûzte: az okok között meg kell említeni
azt az elrontott szociál- és családpolitikát, amely ahelyett, hogy munkára
ösztönözné a nyomorban élõ embereket, olyan segélyezési rendszerrel tartja õket a vegetatív élet szintjén, amely
nem ad nekik lehetõséget a megkapaszkodásra. Abban, hogy idáig jutottunk, hibás az az oktatáspolitika is,
amely nem a helyén kezeli a problémákat, amely összemossa a különbözõ árnyalatokat, és megcímkéz minden olyan törekvést, amely jó szándékkal segíteni akar a nagyon nehezen kezelhetõ gyerekeken. De hibás
végsõ soron a politikailag nem korrekt, õszintétlen közbeszéd, amely
nem nevezi néven a problémákat, hanem összemossa a különbözõ végleteket, és bélyegeket akaszt azoknak a
nyakába, akik a probléma orvoslásához jó szándékkal hozzáfognak.
A Kereszténydemokrata Néppárt
megítélése szerint itt az ideje, hogy
õszinte, nyílt társadalmi párbeszéd
kezdõdjön az okok feltárására és a
helyzet javítására, és ennek jegyében
április 9-re „Õszintén a hátrányok
megszüntetéséért” címmel a parlamentben nyílt napot hirdetett meg. A

dátum apropójául szolgált, hogy április 8-a a cigányság nemzetközi napja,
és köztudott, hogy a perifériára szorult családok, emberek között igen
magas a cigányok aránya. A képviselõ
elmondása szerint a nyílt nap iránt
igen nagy a szakmai-, érdekvédõ és
más civil szervezetek részérõl az érdeklõdés, több mint ötszázan jelezték
részvételi szándékukat. Megjegyezte:
szívbõl sajnálja, az oktatási miniszter
úr nem tud idõt szakítani arra, hogy
részt vegyen a nyílt napon, a minisztérium részérõl csupán megfigyelõként jelenik meg valaki. Ennek ellenére a KDNP reméli, hogy a rendezvény
az õszinte párbeszéd a kezdetét jelentheti egy olyan folyamatnak, amiben
talán megszûnik a jelenlegi bénult
kormányzati tehetetlenség – mondta
végezetül a KDNP frakcióvezetõ-helyettese
Hiller István oktatási és kulturális
miniszter válaszában azt mondta,
hogy a kezdeményezést üdvözli, és a
szaktárca az esélyegyenlõségi fõigazgatóság vezetésével képviselteti magát a rendezvényen. A tárcavezetõ helyes törekvésnek tartja, hogy a legkülönbözõbb gondolkodású emberek véleményt cserélnek majd, de mint
mondta, azt, „hogy bármilyen módon
egyenlõségjelet tegyünk romák, roma
származású honfitársaink és az agresszió kifejezés közé, azt gondolom,
képviselõ asszony sem gondolta komolyan.” Hiller István közölte: biztos
benne, hogy nem olyan rendezvényre
készülnek, ahol a romák napját és az
agressziót ilyen módon összekötik.

A szegény diákokat elriasztotta a tandíj
A kormány szembement az OECD ajánlásával
A 2005/2006-os tanévben még 129 219,
tavaly 108 ezer, az idén pedig már csak
96 302 fiatal jelentkezett a felsõoktatásba. „Egyértelmû, hogy a drámai visszaesés miatt titkolózott a felvételi keretszámokról a szociális népszavazás elõtt
az oktatási tárca” – jelentette ki Sió
László, a Fidesz oktatási mûhelyének
vezetõje. A kormányzati politika újabb
tízezreket riasztott el a továbbtanulás-

tól, mostanra a kisgyermekes családok
is olyan szociális körülmények közé kerültek, hogy a szülõknek már most el
kell dönteniük, melyik gyermekük tanulhat tovább. A politikus szerint középkori viszonyokra utal ez a helyzet,
mivel tandíj nélkül is eléri már a nyolcvan-kilencvenezer forintot a hallgatók
havi ellátása, sokba kerül az étkezés, a
szállás, az utazás, és drágák a tanköny-
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vek. A kormány egyértelmûen szembe
menetelt az OECD ajánlásával, amelyben a felsõoktatásban részt vevõk számának növelését javasolta Magyarországnak. A szociális megszorítások, a
családtámogatási rendszer szétzilálása
következtében éppen ellenkezõ elõjelû
folyamat kezdõdött – hangsúlyozta az
oktatási mûhely vezetõje.
Forrás: Magyar Hírlap
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Kevés a lehetõség a felzárkóztatásra
Romák és nem romák gyûltek össze a
Kereszténydemokrata Néppárt által
kezdeményezett parlamenti nyílt napon, hogy elmondják véleményüket a
mélyszegénységben élõk, elsõsorban a
cigányság problémáiról, felemelkedésének lehetõségeirõl. A legégetõbb gondokra az érintett civilek mutattak rá
legpontosabban.
A felszólalók közül mindenki egyetértett abban, hogy össznemzeti érdek a
szegények és elsõsorban a romák felzárkóztatása
Hoffmann Rózsa KDNP-s parlamenti
képviselõ felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy a magyar társadalmat súlyos
bajok gyötrik, de a legfenyegetõbb a társadalom gazdasági és kulturális kettészakadása, amelynek következtében egyre mélyül az alulra kerültek és a fent megkapaszkodók közötti árok. A leszakadók között pedig igen sok a roma származású –
mondta a képviselõ –, és a gondok már az
iskolában elkezdõdnek. A szegénységbõl
és annak hatásaiból születõ magatartás-

zavarokat egyre kevésbé tudják kezelni a
pedagógusok és a szülõk. Hoffmann Rózsa – és a hozzászólók zöme – a megfelelõ oktatás, nevelés és szakképzés szükségességére hívta fel a figyelmet, s többen
megállapították, hogy erre a kormány iskolaromboló politikája miatt erre egyre
kevesebb lehetõség nyílik.

Ugyanezeket a problémákat állapították meg a foglalkoztatással, a növekvõ munkanélküliséggel kapcsolatban is.
Egy hátrányos helyzetû kistérségbõl érkezõ felszólaló megjegyezte: hiába nevelnek bárkit is arra, hogy dolgozzon,
ha nem tudnak neki helyben munkát
adni. A konferencián üdítõ kivételnek
számított néhány, az ország eltérõ vidékeirõl érkezõ vendég, aki a településén
sikeresen megvalósított integrációról
számolt be.
Az eszmecserén többen is keményebben fogalmaztak: egy nyugdíjas felszólaló
szerint talán az említett réteg sem tesz
meg mindent az integrációért, és nem
csak a társadalomtól kellene várni a megoldást. Egy pedagógus szerint csak az segítene, ha a segélyeket munkavégzéshez és
a gyerekek iskolába járatásához kötnék.
Abban mindenki egyetértett, hogy a
szegények és elsõsorban a romák felzárkóztatása össznemzeti érdek, hiszen
mindannyian egymásra vagyunk utalva.
Forrás: Magyar Hírlap

Hét pont az iskolai agresszió ellen
A Kereszténydemokrata Néppárt megdöbbentõnek tartja az iskolákban elharapódzó agressziót. Az iskolai verekedések és tanárverések látleletet állítanak ki a társadalom állapotáról. Az a liberális oktatáspolitika, amelytõl
hosszú évek óta nyögnek az iskolák, csak romló teljesítményeket és tanárverõ diákokat eredményezett. Itt az ideje, hogy változtassunk rajta!
A KDNP az alábbi pontok szellemében
emeli fel szavát az iskolai agresszió ellen és mögötte rejlõ társadalmi problémák megoldása érdekében:
1. Mindenféle agressziót elítélünk,
kövesse el bárhol akár gyerek, akár felnõtt, akárki ellen.
2. Az agresszió bûn, amely mind pedagógiai, mind jogi kategóriák szerint
büntetést érdemel, s a büntetés elmaradása megalázza az áldozatot, sérti a természetes igazságérzetet, tehát elítélendõ.
3. Egyetértünk Újpest polgármesterével, aki a gyerekközösség védelme érdekében kizárta az iskolából a krónikus verekedõt.
4. Elítéljük azokat az úgymond szakemberi megnyilatkozásokat, amelyek az elharapódzó tanárverésekért magukat az áldozatokat, a vétlen tanárokat teszik felelõssé.
Ellentétes a szakmai etika alapvetõ normá-

ival minden olyan megnyilvánulás, amely
névleg a tanárok képviseletében nagy nyilvánosság elõtt a tanári tekintélyt súlyosan
romboló kijelentéseket tesz, miközben a
konkrét tényállást nem is ismeri.
5. Osztozunk valamennyi pedagógus
jogos felháborodásában és aggodalmában, és erõnkhöz mérten támogatást
ígérünk nekik.

6. Üdvözöljük a Házelnök Asszony
kezdeményezését: mind a közoktatási
törvény felülvizsgálatát, mind az erkölcsi nevelés elõtérbe helyezését jogos felvetésnek tartjuk, magunk is indítványozzuk mindkettõt.
7. Nem értjük, miért hallgat és nem
ülésezik ilyen súlyos esetben az Országgyûlés Oktatási és Tudományos Bizottsága. És ha önmagától nem is, miért
nem teszi meg akkor, amikor az országgyûlés elnöke erre felkérte.

Köszönet Derce Tamásnak
A Kereszténydemokrata Néppárt újpesti szervezete, mely világnézeti alapjai szerint
is elutasít bármiféle és bármely irányú tettlegességet, köszönetét fejezi ki Derce Tamás polgármester úrnak „a tanárát bántalmazó diák ügyében” azért a határozott intézkedéséért, amelyet az iskolai rend megerõsítése érdekében hozott. Példamutatónak tartjuk kiállását a pedagógusok és a tanuló ifjúság védelmében.
Visszautasítunk mindenféle nyílt és burkolt támadást, mely a bûnözõ magatartás
hamis védelmezése ürügyén polgármester úr személye és intézkedése ellen irányul!
Szalma Botond, a KDNP újpesti szervezetének elnöke

Hazánk
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Értelem és politika
Egy ideje a baloldali sajtó kedvelt kifejezése a parlamenti
ellenzék kapcsán az, hogy „fundamentalista”. Többnyire a
kereszténységnek a társadalom életében betöltött szerepérõl vallott nézetei miatt kerül ez elõ, ahogyan április 2-á
án
megrendezésre kerülõ Az ország lelke és az egyház címû
konferencia után sem maradhatott el. No de ki is a fundamentalista valójában? Az, aki egy koherens értékrendû
intézmény társadalmi szerepét elfogadja, sõt respektálja,
arra építeni akar, vagy az, aki erre mint a tevékenységét
korlátozó gúzsra tekint? Az, aki azt vallja, lennie kell értelemnek a politikában, nevezetesen, hogy az emberek, a
társadalom boldogulását szolgálja, segítse elõ, vagy az, aki
ezt tagadja és reformnak nevezett átalakításokat hajt végre érdemi egyeztetés, párbeszéd nélkül, valamilyen ködös
eszmény jegyében, megfosztva a politikát az értelemtõl,
attól, amiért azt mondjuk becsülni lehetne?
„Az értelem – »s e tétel szentigaz« – az az értelmetlenség,
amelytõl önkéntesen elálltunk.”
Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék

Az értelem nem más, mint a boldogság álneve. A XIX. században a boldogság problémájának taglalása kiátkoztatott a filozófiából. Csakhogy eme problémát nem lehet valójában számûzni, ezért különbözõ álneveken visszalopakodott. Például életminõség, remény-elv, autentikusság, önmegvalósítás stb. Az értelem, a boldogság keresése sokszor fölöttébb gyanús és értelmetlen. Értelmetlen, mert nem lehet közvetlenül megragadni, nem
lehet közvetlenül megcélozni. Gyanús, mert fundamentalista
íze van. Ha hiányoljuk, úgy tûnhet, vissza akarunk kanyarodni
valamiféle óvallásos értelemgaranciához, pedig valójában nem
akarunk mást, mint önkéntesen elállni az értelmetlenségtõl.

irányba keresi, folyamatosan elvéti. Eldobja az almát, mert gyümölcsöt keres. De vajon az értelmet csak vallási fundamentalisták, õrült szekták képesek kívülre helyezni a világból? Az értelemhez vezetõ utat csak ily módon lehet elvéteni?

„Az igényeink nõnek, mert értelmet hiába várunk: a modern, jóléti társadalom – objektíve hiábavaló kísérlet –, hogy az elvesztett
értelmet fényûzéssel pótoljuk ki, valamifajta fordított overkill –
szóval overlife – révén az értelmetlenség szuperéletté transzformálódik. Az értelem helyére a szórakozás, a pénz, a siker, a presztízs, a növekedés lép, a fizika, a technika és ökonómiai elhízottság: az elkényeztetett modern társadalom az értelemhiány kappanhája. Mert az élet, amelyet élünk üres, legalább kétszer kell
benne minden: kell a második tévé, autó, ház, diploma, feleség,
vagy férj, a második élet, mondjuk, mint nyaralás, ami – már-már
reményt keltõen – mintha kezdene átcsapni a szellem birodalmára is, a könyvespolcra: Wolf Lepenies szarkasztikus megfogalmazását idézve, izmosodik a második könyv beszerzésének hajlandósága is. (…) Úgy vélem, találó az alábbi megállapítás: amikor
remény és beteljesedés útjai elválnak egymástól, és amikor ilyenformán csalódások, a beteljesületlenség élményei, hiánytapasztalatok születnek olyankor soha nem egyetlen, hanem mindenkor
két lehetõség kínálkozik a magyarázatra: vagy túl kevés a beteljesülés tudniillik, vagy túl nagy a várakozás, vagy a kínálat túl kicsi, vagy a kereslet túl nagy. Ami – vélem én – az értelem dolgaira is talál: az értelemhiány tapasztalata nem szükségképpen
értelemszûkébõl fakad, fakadhat az értelem túlcsigázott reményébõl is. Nem az értelem hibádzik ilyenkor, hanem az értelemvágy
túlméretezett.. (…) Nem egyszerûen arról van szó, hogy elkényeztetett társadalmunkban a túlsúlyos igények egyenlítik ki az értelemhiányt, inkább, hogy éppen õk támasztják: mármint a mértéktelen étvágy az értelemre."
Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék

„… mert az értelemhez – legalábbis mi, emberek – mindenkor csak a szakmán, családon, magányon, mûvészeten, gazdaságon, tudományon, kötelességeken, hajlamokon, részvéten és így tovább keresztül vezetõ úton jutunk el, és értelmetlenség másképp értelemre lelni akarnunk.”
Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék

A jelenlegi kormánykoalíció az értelemre törekvést veszélyes
fundamentalizmusnak tünteti fel, olyasminek, aminek nincs
helye a politikában. Pedig az értelem belehelyeztetett a társadalomba, az életbe. Megtaláljuk a gyermekeinkben, a szeretteinkben, az ismerõsökben, a munkánkban, amellyel életeket mentünk, vigasztalunk, örömet szerzünk, megkönnyítjük mások
életét. Csupa kicsi dolgokban, mindig az elõttünk állókban. Értelmetlen és hiábavaló lenne, ha ezeken kívül keresnénk. Úgy
járhatnánk, mint Hegel „illusztrációjában” a gyümölcsöt keresõ
ember, aki eldobta az almát, mert gyümölcsöt keresett, eldobta
a körtét, mert gyümölcsöt keresett, eldobta a szõlõt, mert gyümölcsöt keresett. Nem vonulhatunk ki tehát az életbõl, a világból, nem szakadhatunk el a valóságtól. Aki ezt teszi, az értelmetlenül cselekszik. Aki ezt várja el, értelmetlen dolgot vár. A
világtól, a valóságtól való elszakadás az, ami egy új és veszélyes
fundamentalizmus alapja lehet, amely az értelmet kívül akarja
helyezni az emberi világon. Az értelemhez vezetõ utat rossz

Hazánk

Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy az értelem utáni vágyakozás egyre nagyobb méreteket ölt. A pénz, a siker, a fényûzés,
mint a drogok növelik az értelem utáni sóvárgást. Felpörgetnek,
szenzációt, még többet, még nagyobbat akarunk, eltüntetve ezzel
az értelmet, helyesebben a hozzávezetõ utat az életünkbõl, s ezzel
egy idõben növelve az utána való vágyakozást. Másrészt a társadalmak leszakadó rétegei elõtt olykor szakadék tátong út helyett.
Magyarország jelenlegi kormánya szenzációt, felkorbácsolt vágyakat szentesít, és nem engedi látni azok veszélyeit, holott már jó
ideje sokan és sokszor irányítják rá a figyelmet. Magyarország jelenlegi kormánya a valóságot kívül rekeszti, nem érzékel, csak
fantáziál és folyton egy eljövendõ új világ képét festi fel, amikor
még nagyobb és még több lesz, illetve amikor mindenkinek lesz.
Õk a modernkor fundamentalistái. Hamis és járhatatlan utakra
visznek. Magyarországon, a társadalom önkéntesen elállt és eláll
ettõl az értelmetlenségtõl. A társadalom valódi utakat akar. Az ellenzék politikája pedig ezeket az utakat szeretné biztosítani. Ez a
politika nem más, mint az élet igenlése. A szenzációmentes értelem, az egymás segítése, amit szokás patetikus, szentimentális
jelzõkkel gúnyolódva emlegetni, holott a kis dolgokat világítja
meg. Az odafigyelést, a türelmet, a gondoskodást, a segítést, az
örömet, a jól végzett munkát és annak eredményét. Azt, ami épForrás: Marker
pen elõttünk van.
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Stagnál a magyar gazdaság
A megoldás a munkahelyteremtés és a munkára késztetés
Tíz éve mondjuk, lehetetlen állapot, hogy életerõs emberek segélybõl él jenek; egy megoldás van: a munkahelyteremtés és a munkára készte tés! – jelentette ki Harrach Péter, az országgyûlés kereszténydemokrata
alelnöke.
Harrach Péter a hazánkban tobzódó
szociális válság megoldásának eszközeire hívta fel, immáron sokadszor a
kormány, az MSZP és SZDSZ
figyelmét.
A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke felszólalásában két konkrét politikai megnyilatkozásra hivatkozott: a
Magyarországról szóló OECD-jelentésre
és az „Út a munkához” címet viselõ
kormányprogramra.
Mint mondta: Az OECD jelentése
sötét képet fest hazánkról. Magas adóterhekrõl beszél, a munkavállalást gátló
szabályozásokról, az egyeztetés hiányáról, sõt az egészségbiztosítás piacosításának a veszélyeirõl is, de a legfontosabb mondanivalója az, hogy a költségvetési egyensúlyának a hiányt ki kell
küszöbölni. Ha ilyen teljesítményre képes a magyar gazdaság, és ennyi a bevétel, akkor a kiadást csökkenteni kell, vagyis húzni a nadrágszíjon.
Harrach Péter szerint ebbõl a kijelentésbõl egy másik következtetés is levonható: ha nagyobb a bevétel, akkor nem
kell a nadrágszíjat meghúzni. – Mikor
nagyobb a bevétel? Ha elhárítjuk a gazdaság útjából az akadályokat. Erre nem
volt képes éveken keresztül a jelenlegi
kormány, ezért stagnál a gazdaság, nem
keletkeznek új munkahelyek, és nyilván
nincs nagyobb bevétel. A kulcsszó tehát
az új munkahelyek létrehozása – mondta. Hozzátette: a magyar gazdaság problémáinak a megoldása is ugyanaz, ami a

szociális kérdések megoldása: a munka,
a munkahelyteremtés, illetve a munkára késztetés.
A KDNP alelnöke az „Út a munkához” címet viselõ kormányprogramról
szólva úgy fogalmazott: úgy tûnik, a
kormányzat végre legalább a verbalitás
szintjén elfogadta azt – amit már legalább tíz éve mondanak a KDNP és a Fidesz felelõs politikusai – hogy lehetetlen
állapot egy országban, hogy életerõs emberek munka helyett segélybõl éljenek.
– Mi nemcsak mondjuk, de a polgári
kormány idején lépéseket is tettünk ebbe az irányba. Ám ezen elsõ lépéseknek
a késõbbi kormányzati ciklusokban
nem volt folytatása.
Harrach Péter a polgári kormány intézkedései közül hármat idézett fel: el-

sõként a munkajövedelemhez kötött
családi támogatást, a gyermekek utáni
adókedvezményt emelte ki, amelyet a
következõ kormány ezt eltörölt.
Másodikként az iskoláztatási támogatást említette, amikor is a polgári
kormány akkor adott családi pótlékot
a családoknak, ha elemi kötelességüket, az iskoláztatást teljesítették, és
ezzel próbálta meg kezelni azt a problémát, hogy a papa a kocsmába viszi a
családi pótlékot, amit gyermekére kellett volna költenie. – Mi történt ezzel
az intézkedéssel? Ugyanúgy eltörölték,
mint az elõbb említettet – hangsúlyozta a parlament kereszténydemokrata
alelnöke.
– 2000-ben magam terjesztettem
elõ azt a törvénymódosítást, amely
munkavégzéshez kötötte a rendszeres
szociális segélyezést. Sajnos, a következõ kormányok nem követelték meg
ennek a végrehajtását, de ma végre
szóban, úgy tûnik, hogy elfogadták
ezeket a törekvéseket. Reméljük, ez
nem jut a többi ötlet sorsára, hogy mielõtt kivitelezésére kerülne a sor, elhal, hogy helyet adjon egy újabb ötletnek. Talán valóban felismerték, hogy
gazdasági, pénzügyi, foglalkoztatási
problémáinknak egy megoldása van: a
munka, a munkahelyteremtés és a
munkára késztetés – mondta végezetül Harrach Péter.
Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter reagálva a felszólalásra
– a még meg lévõ nehézségeket megoldó
közös vitára szólítva – közölte: „Magyarországon a szociális ellátórendszer
erõs, és nincs szociális válság, még ha
vannak szegények is...”

Stílusváltás? Egyeztetett a miniszter
Hiller István oktatási és kulturális miniszter az „Új Tudás – Mûveltséget
Mindenkinek” programról értekezett a
KDNP és a Fidesz szakpolitikusaival. A
miniszter által kezdeményezett találkozón a KDNP képviseletében Hoffmann
Rózsa és Kuzma László országgyûlési
képviselõ vett részt. Kuzma László a találkozóról szólva közölte: az egyes te-

rületek támogatásával egyetértenek,
ám kíváncsian várják a kitûzött célok
megvalósítását. A kereszténydemokrata politikus hiányolta, hogy a szakképzésrõl nem esett szó a találkozón. A
szakképzés ugyan más tárcához tartozik, ám álláspontja szerint az, hogy a
közoktatást és a szakképzést nem egységes egészként kezelik, hiba. Úgy vél-

te: a tudásalapú társadalom megteremtésének fontos eleme a szakképzés, így
ennek is bele kellene tartoznia a programba. Felvetette a miniszternek a kollégiumok helyzetét is. Mint mondta:
bár a fejlesztésre jut pénz, sajnos a kollégiumok fenntartására nem fordít kellõ figyelmet a tárca.

Hazánk
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Az Alkotmánybíróság dönthet
A taláros testületen múlik az egészségbiztosítási törvény sorsa
A KDNP nem vár tovább, a törvény
hatályos szövegét megtámadja az Alkotmánybíróságon, mivel annak zárószavazása jogsértõ módon történt, s
tartalma nemzetközi szerzõdésbe ütközik.
Nehezen ítélhetõ meg, hogy meddig
gondolkodik az MSZP az egészségbiztosítási törvény újabb változatán. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) az
egészségbiztosítási pénztárakról szóló
törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az ügyrõl Semjén
Zsolt, a párt elnök-frakcióvezetõje
tájékoztatta a sajtót. Amit a kormánykoalíció kitalált, az ellentétes a társadalom érdekeivel, és sérti az emberek
egészséghez való jogát. Semjén Zsolt
emlékeztetett arra, hogy a KDNP a kezdetektõl ellenezte a társadalombiztosítás üzleti alapokra helyezését, és eddig
is minden lehetséges eszközzel megpróbálták megakadályozni a törvény hatályba lépését. Salamon László, a párt
országgyûlési képviselõje kifejtette: a
beadványban eljárásjogi okból támadják
a törvényt. Az Országgyûlés alkotmánysértõ eljárásban fogadta el a jogszabályt,
továbbá a dokumentum nemzetközi
szerzõdésekbe ütközik. Elfogadhatatlan
az eljárás, hogy „az utolsó pillanatban”
került több mint száz módosító indítvány a képviselõk elé, akik így nem tudták érdemben megvizsgálni azokat.
Ezen módosítók nem úgynevezett kohe-

renciazavarokat korrigáltak, hanem „átformálták” a törvényt. A törvény ütközik egy 1927. évi genfi egyezménnyel,
amelyet Magyarország 1928-ban ratifikált, és még ma is hatályos. Az egyezmény 6. cikke szerint az egészségbiztosítást minden nyerészkedési célzat nélkül mûködõ, vagy nem üzleti alapon
mûködõ intézményeknek kell ellátniuk.
Semjén Zsolt a sajtótájékoztatón kérdés
kapcsán közölte: beadványukat mindenképpen eljuttatják az Ab-hez, függetlenül attól, hogy az MSZP milyen
változtatásokat fog hozni a törvényben.

Ez azért is fontos, mert a zárószavazás
szabályaival való visszaélés kiszolgáltatott helyzetbe hozta még a kormánypárti képviselõket is. A demokrácia teljes
megcsúfolása, ha frakciófegyelemre hivatkozva a képviselõket olyan jogszabályok megszavazására kényszerítik,
amelyek tartalmát nem ismerhetik.
A KDNP egyébként nem támogatja
azokat az elképzeléseket sem, amelyekkel a kormány most próbálja helyrehozni a törvény némely hibáját. A szocialisták, mint ismeretes, kizárnák a magántõkét, és regionális alapon mûködõ, száz
százalékban állami tulajdonú pénztárakat hoznának létre. Az „öszvér megoldás” elfogadhatatlan, és tovább növelné a
rendszerben a bürokráciát, amelynek
költségeit az állampolgárok fogják megfizetni és a járulékokból kevesebb pénz jut
majd a gyógyításra. Ha a kormánykoalíció nem helyezi hatályon kívül a jelen
törvényt, akkor az eljárási okból történõ
alkotmányellenesség fennmarad, s ez
mint rossz precedens a jövõben is megalázó helyzetbe hozhat képviselõket.
Ezen nem változtat az a tény, hogy a magántõke szerepvállalását egy módosítvány megakadályozza. A népszavazás
sem lesz ettõl okafogyottá, mert ahogy
most ki lehetne venni a rendszerbõl,
ugyanúgy bármikor ismét teret lehet engedni a magántõkének. Jobb a biztonság,
különösen, ha fogytán a bizalom.
Surján László

Csak egyeztetett reformot támogatnak
A Magyar Kórházszövetség csak olyan egészségügyi szerkezetváltást támogat, amely komplex módon, az ellátási szinteknek megfelelõ, a szakmai
szervezetekkel egyeztetett programot és idõben megvalósítható célt tûz ki.
A Magyar Kórházszövetség XX. kongresszusának állásfoglalását ismertetve
Varga Ferenc, a szövetség elnöke kijelentette: a Magyar Kórházszövetség „a
hazai és nemzetközi mutatók alapján, a
lakossági szükségletek magas színvonalú kielégíthetõségét szem elõtt tartva támogatja a magyar egészségügy átalakítását”, de az eddigi reformlépésekbõl hiányzik a hosszú távú stratégiai koncepció, a végrehajtott változtatások nem

vették figyelembe a szakma és a szakmai szervezetek véleményét.
A szakmai szervezet az egészségügy
alapvetõ megváltoztatásának folyamatában nem ért egyet olyan intézkedések
bevezetésével, amelyek zavarják a fõ cél
elérését, vagyis a magyar lakosság
egészségének megõrzését, javítását, és a
betegek számára sem fogadhatók el.
A reformfolyamat támogathatósága
alapvetõ követelményének tekintik az

Hazánk

egészségügyi dolgozók megbecsülését,
munkájuk erkölcsi és anyagi elismerését.
A százharminc tagkórházat tömörítõ szervezet következetesen fellép az
egészségügybõl történõ fiskális szemléletû pénzkivonás minden formája ellen, tiltakozik a kórházi szféra alaptalan lejáratása ellen, s továbbra is az
egybiztosítós egészségbiztosítási modellt támogatja. Olyan biztosítási csomagot támogatnak, amelyben minden
magyar állampolgár számára szavatolható az ellátáshoz való, államilag támogatott hozzáférés.
Forrás: mno
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A KDNP a családi adózást támogatja
Négypárti egyeztetést kezdeményezett a „parlamenti többséggel” a Magyar Demokrata Fórum a 18 százalékos egykulcsos adó bevezetésérõl. Az
MDF felvetését sem a KDNP, sem a Fidesz nem támogatja.
A Kereszténydemokrata Néppárt a jövedelemarányos közteherviselést támogatja – reagált az MDF felvetésére Halász Zsuzsa, a KDNP szóvivõje. Hozzátette: a párt a családi jövedelemadózással kapcsolatos elképzelését – megfelelõ
háttérszámításokkal és elemzésekkel
együtt – korábban több alkalommal is
beterjesztette a parlamentnek. Fontos-

nak tartják ugyanis, hogy a családoknak
lehetõségük legyen választani a személyi jövedelemadó és a családi jövedelemadózás között. Mint mondta, e javaslatukat rövidesen újra benyújtják az Országgyûlésnek. Halász Zsuzsa közölte: e
törvényjavaslat áttanulmányozását,
megfontolását ajánlják Dávid Ibolyának
és pártjának.

A fogyatékossport szétverésére
készül a kormány
A magyar fogyatékossport megsemmisítésére készül a kormány, a sporttörvény
módosításával. A kereszténydemokraták nem engedik lelökni a Taigetoszról
sérült embertársainkat.
Ma Magyarországon a fogyatékossportnak csak felelõtlen gazdái vannak. A kormány a sporttörvény módosítását tervezi: létrehozná a Fogyatékosok Sportkamaráját. A Kamara
nyilvántartásba vételével megszûnne
a Magyar Paralimpiai Bizottság
(MPB). Ezzel az MPB tagsága ellehetetlenül a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságban, és fennáll annak veszélye,
hogy a fogyatékkal élõ magyar sportolók nem képviselhetik hazánkat az elkövetkezendõ olimpiákon. A kabinet
a költségvetési támogatás csökkentését is megcélozta, holott a fogyatékosok sporttevékenységének segítésére
már eddig is jóval kevesebb jutott a
szükségesnél.
Míg 2002-ben 500 milliós támogatást kaptak, 2008-ban, a 290 millió forintot sem haladta meg a finanszírozás
összege, ez nominálértéken 42 százalékos csökkenés. A paralimpiára az Orbán-kormány 2000-ben 100 millió forintot biztosított, most a pekingi olimpiára mindössze 60 millió forint áll
rendelkezésre. A kormány érzéketlen
hozzáállását az is tükrözi, hogy a szervátültetettek világjátékán kiemelkedõ
eredményeket elért sportolók sem
anyagi, sem erkölcsi elismerésben nem
részesültek.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófõnöke rámutatott, hogy a Fidesz adózással kapcsolatos álláspontja világosan benne van a párt Erõs Magyarország címû programjában. A dokumentumban, amelyet tavaly decemberben mutattak be, a Fidesz a családi adózás fokozatos bevezetésére tesz
javaslatot, amelynek lényege, hogy az
adóköteles jövedelem mellett az eltartottak száma is tényezõ lenne az
adómegállapításban.
Forrás: KDNP webszerkesztõség, mno

Új társadalmi
szakadék keletkezik
Új egyenlõtlenségi szempontok születnek, és mi még a régiekkel küszködünk. A fejlett világban már nem
az a kérdés, hogy valaki internet-ffelhasználó-ee vagy sem, hanem az,
hogy képes-ee érdemben részt venni
valamilyen interakcióban a világhálón – jelentette ki közleményében
Molnár Béla, országgyûlési képviselõ, a KDNP fõvárosi elnöke.

Amennyiben a kormány beterjeszti a
fogyatékossport tönkretételét elõirányzó
törvényjavaslatát, a Kereszténydemokrata Néppárt módosító indítványokkal
támadja meg azt. A kereszténydemokraták nem engedik lelökni a Taigetoszról sem a fogyatékkal élõket, sem,
a fogyatékkal élõ sportolókat. Felkérünk
minden jóérzésû embert és civil szervezetet, hogy támogassa a paralimpián
hõsies küzdelemben kimagasló eredményeket elérõ sportolók jövõjének biztosítását.
Firtl Mátyás
a KDNP országgyûlési képviselõje

A képviselõ szerint korunkban az elmagányosodástól az idõsebb generációk jobban tartanak, mint a betegségektõl. Okkal, hiszen az emberi kapcsolatok elhalása lelki eredetû betegségekhez vezet. A
megelõzés eszköze lehet az internetes
kapcsolattartás, ehhez a lehetõséget biztosítani kell a számukra – fejtette ki.
Mit tehetünk azokért, akik a szakadék másik oldalán rekedtek? Hogyan
hozhatjuk át õket erre az oldalra, mit tehetünk a társadalom újabb szétszakadása ellen? – teszi fel a kérdést Molnár Béla. Erre próbál választ adni sok civil szervezet, ötpárti egyetértéssel a magyar politika, és az Európai Unió is.
A magyar társadalom keresztény/keresztyén részének is meg kell fogalmaznia
a saját válaszát, hiszen a leszakadó, hátrányba kerülõ rétegek zömében egyházainkhoz közeli körökbõl kerülnek ki, és a
társadalom iránti felelõsségünk is megköveteli ezt tõlünk. Ebben elsõdleges szerepe lesz a közeljövõben a média keresztény
szereplõinek, dolgozzanak akár az egyházi sajtóban, akár más világi médiaközegben – zárja közleményét a politikus.

Hazánk
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Leszakadóban van a vidék
Baljós statisztikai adatok az Eurostat legutóbbi jelentésében
Az Eurostat egyik legutóbbi jelentésébõl
az derül ki, hogy Magyarországon a vidék a fõvároshoz illetve a közép-magyarországi régióhoz képest leszakadóban van, az uniós statisztikai hivatal
2005. évrõl szóló 19/2008 számú közleményének adatait összevetve az elõzõ
évivel (29/2007), az derül ki, hogy az
EU-átlaghoz képest az egy lakosra jutó
GDP Magyarországon egyedül a középmagyarországi régióban nõtt. Az ország
többi részén csökkent ez a mutatószám.
Legrosszabbul a Nyugat-Dunántúl járt.
Itt három százalékponttal lett kisebb az
elõzõ évihez képest az egy fõre jutó
GDP – mondta Medgyasszay László, a
Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa Gráf József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterhez intézett
interpellációjában.
Mint mondta: megdöbbentõ a jelentéseket olvasni. Az adatok egyértelmûen azt igazolják, hogy nem a területi
különbségek csökkentését, a hátrányos
helyzetû térségek felzárkóztatását szolgálta az EU-pénzek felhasználása és az
MSZP–SZDSZ-kormány politikája. A
számok azt mutatják, hogy térségünk
országaiban máshol sikeres volt a kü-

lönbségek csökkentése, tehát nem
varrhatjuk globális folyamatok és más
egyéb, rajtunk kívül álló tényezõk nyakába a vidékfejlesztésnek ezt a kudarcát.
Medgyasszay László kijelentette:
Magyarországon nõttek a területi különbségek. A vidék hátrányos helyzetben van, és ez sajnos tény. Aggodalommal várhatjuk a következõ évek adatsorait is, hiszen a mezõgazdaság és az ágazathoz kapcsolódó más területek válsága bizonyosan a vidék mutatóit rontja.
Majd a képviselõ emlékezetett arra, a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egy korábbi kérdésére elismerve
a tárca mulasztását azt válaszolta:„azért
nem foglalkoztunk az elmúlt fél évben
igazán intenzíven a vidékfejlesztéssel,
mert meg kellett alapoznunk azokat a
forrásokat, amelyeket erre a célra fordítani lehet”.
Meg kell kérdeznem, mire alapozzák a vidékfejlesztés politikáját? Mi a
garancia arra, hogy az EU-források valóban a vidék fejlesztését fogják szolgálni? Elemzik-e az eddigi források
felhasználásának hatékonyságát? Vane mód arra, hogy a tárca elfogadtassa

a kormánnyal, hogy Magyarország
nem lehet sikeres leszakadó vidékkel?
– érdeklõdött a kereszténydemokrata
politikus.
Az interpellációra Gõgös Zoltán államtitkár adott választ. Azzal kezdte,
hogy arra is alapozhatnák a politikájukat, hogy azt kell helyretenni, amit
„önök” – értsd: ellenzék – tönkretett. A
válaszában a továbbiakban az Új Magyarország vidékfejlesztési programjának részleteit ismertette, röpködtek a
milliárdok. Szerinte a program sikerét
az bizonyítja, hogy Európához is viszonyítva magasan „túligényelték” a pályázatok forrásait.
Medgyasszay László nem fogadta el a
választ. Elmondta, sajnálja, hogy az államtitkár félreértelmezte a helyzetet,
mert õ nem veszekedni akart, hanem
segíteni szeretne abban, hogy a tárca
jobban tudja érvényesíteni a vidék érdekeit. Ezért kérte az MSZP és az SZDSZ
vidéki képviselõit is, hogy ne fogadják el
a választ. Így lehetõséget adhatnak arra,
hogy a téma bizottsági tárgyalása is segítsen abban, hogy a vidék helyzetére
jobban odafigyeljenek.
A kormányoldal elfogadta a választ.

A városiasodásról és az elvándorlásról
– szentszéki felszólalás az ENSZ-b
ben
A migráció és az urbanizáció folyamataiban sosem szabad elfelejtenünk,
hogy a fõ helyen az ember áll – hangsúlyozta Celestino Migliore az ENSZ
Népesség és Fejlõdés Bizottságában elhangzott felszólalásában.
Elõször vagyunk tanúi, hogy a világ
városi népességének száma magasabb
a vidéki népességénél. Az érsek elismerte, hogy a városiasodás új lehetõségeket kínál a gazdasági növekedéshez, de aláhúzta, hogy ha az emberre
puszta gazdasági megfontolások alapján tekintünk, akkor ez embertelen
hatásokat szül, az embert „tárggyá”
szûkíti, ahelyett hogy „alanyként” tekintene rá.
Ugyanakkor figyelembe kell venni
azokat az okokat, amelyek az embereket
elvándorlásra, késztetik, arra, hogy ilyen
áldozatot hozzanak, és azokat az aggo-

dalmakat és reményeket is, amelyek az
elvándorlók életét kísérik. Hiszen gyakran rá vannak kényszerülve, hogy egy
idõre otthagyják családjukat és barátaikat. Ezért segítenünk kell az elvándorlóknak – mondta az érsek –, hogy megõrizzék családjuk egységét, bátorítanunk kell õket a felelõsségvállalásra, a
törvények tiszteletben tartására és arra,
hogy õk is a társadalom javát szolgálják.
Az érsek a vidékrõl való elvándorlás
másik vetületét is megemlítette: óriásvárosok születnek, amelynek egyik következménye a lakhatatlan városnegyedek létrejötte.

Hazánk

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a komoly kihívásokat
sem, amelyekkel a falusi közösségeknek kell szembenézniük, különösen a
fejlõdõ országokban. Ha el akarjuk érni
a 2015-re kitûzött Millenniumi Fejlesztési Célokat – tette hozzá –, akkor
meg kell oldanunk azt a sürgetõ problémát, hogy 675 millió ember még nem
jut rendszeresen ivóvízhez, és 2 milliárd ember nem részesül alapvetõ
egészségügyi ellátásban. A nemzetközi
és minden nemzeti politikának biztosítania kell, hogy a vidéki közösségek nagyobb arányban jussanak hozzá a szociális szolgáltatásokhoz, és jobb minõségû ellátásban részesüljenek – olvasható a Radio Vaticana honlapján.
Forrás: Magyar Kurir
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Emlékezés Kovács K. Zoltánra
Néma felállással tisztelgett az Országgyûlés
Szomorú kötelesség ez a beszéd, mert
abból az alkalomból kell szólnom, hogy
itt, a Tisztelt Ház falai között vegyek
búcsút egy nagyszerû embertõl, kiváló
magyar demokratától, atyai baráttól.
Kovács Károly Zoltán képviselõ urat,
elõdünket a magyar törvényhozásban
magához szólította az idõ és az örökkévalóság Ura. Kovács K. Zoltán március
27-én töltötte volna be 84. évét.
Egyszerû nyugat-dunántúli szülõk
gyermekeként és tanulmányai révén is
megtanulta tisztelni a föld népét, és már
tizenévesen elhatározta, hogy a magyar
parasztság felemelkedésének szolgálatába
áll. A mosonmagyaróvári gazdasági akadémián szerzett diplomája erkölcsi elkötelezettségéhez szolgált tudományos vértezettel. A barna és a vörös diktatúrák elleni küzdelembõl egyaránt kivette részét. A
kisalföldi parasztságért végzett munkájának elismeréseképpen kérte fel 1947-ben
a mindössze 23 éves Kovács K. Zoltánt
pártunk, hogy vállaljon képviselõ-jelöltséget. A nép bizalmából az Országgyûlés legfiatalabb képviselõje lett. A tisztelt Házban is a szokott szorgalommal vitte a gazdák ügyeit, aminek következményeképpen az egyre fenyegetõbb vörös diktatúra
folyamatos megfigyelés alá vonta, és mind
nyilvánvalóbb volt, hogy vagy emigrál,
vagy a puszta élete sincs biztonságban.
1949 februárjában menekült el az országból. Elõbb Salzburgban Barankovics
István titkára volt, aztán 1951-tõl a

müncheni Szabad Európa Rádió munkatársaként szolgálta évtizedeken keresztül a magyar demokrácia, azon belül a
magyar földmûvestársadalom ügyét.
Zoltán Károly néven készített mûsorai
évtizedeken keresztül a mezõgazdasági
szakkérdések pontos és korszerû, magyar nyelvû útmutatói voltak.
A politikai változások nyomán Kovács K. Zoltán hazatért Magyarországra. Mit sem törõdve azzal, hogy már jól
megérdemelt nyugdíját élvezhetné, fiatal nemzedékeket is ámulatra késztetõ
erõvel dolgozott a KDNP sikerén, a magyar demokrácia erõsítésén, idõvel a
párt hiteles történetének feltárásán a
Barankovics Alapítvány megteremtésével, amelynek tiszteletbeli elnöke volt.

Alázatára jellemzõ, hogy a háttérben
akart maradni, mondván, az elsõ vonalba azok kerüljenek, akik életüket végig
Magyarországon töltötték, a hazai viszonyokat alaposabban ismerik.
Újabb hazai munkássága nemcsak
cikkekbõl, könyvekbõl és beszédekbõl áll,
hanem sajtó alá rendezte Barankovics István, a Magyar Nemzet fõszerkesztõje, kereszténydemokrata országgyûlési képviselõ írásait és beszédeit, amivel megbízható és megkerülhetetlen forrásmunkát
adott a történészek kezébe. Mi, kereszténydemokraták nagyon sokat köszönhetünk Kovács K. Zoltánnak. Pártunk hiteles történetének, elõdeink tetteinek sok
részletét tõle ismertük meg. Eleven példával szolgált nekünk, hogy miként él és
munkálkodik egy igazi magyar demokrata politikus. Zoli bácsi tiszta, egész életével gáncstalanul szolgálta a magyar nemzetet, különösképpen a parasztságot,
amelynek szorgalma, szenvedése, akarása
már gyermekkorában mélyen megérintette, és a szülõföldrõl messze sodródott értelmiségiként sem akart soha mást, mint
õket megerõsíteni, õket felemelni.
Õrizzük meg mindnyájan lelkünkben elõdünk, Kovács K. Zoltán emlékét.
Õrizzük meg derûjét, példamutatását,
merítsünk erõt hitébõl, hogy minden
nehézség ellenére lehet és érdemes jót
cselekedni, mert a végsõ gyõzelem nem
az erkölcstelenségé, hanem az erényé.
(Semjén Zsolt parlamenti felszólalása.)

A Szentatya ismételt felhívása a leszerelésért
Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa szervezésében nemzetközi tan u l m á n y i s z em i n á r i u m o t t a r t o t t a k
Rómában a leszerelésrõl, fejlõdésrõl
és békérõl. A Szentatya üzenetet küldött az összejövetel résztvevõinek.
A pápa a tartós béke építésével kapcsolatban hangsúlyozta: a törvényes védekezés minden állam elidegeníthetetlen
joga, ugyanakkor bármilyen szintû fegyverkezés nem megengedett.
Üzenetében a Szentatya kiemelte a leszerelés és a fejlõdés szoros kapcsolatát.
„Azokat a mérhetetlen emberi és anyagi

erõforrásokat, amelyeket katonai kiadásokra és fegyverkezésre fordítanak, nemzetek fejlesztési terveibõl vonják el, és fõleg
azokéból, akik a legszegényebbek és leginkább segítségre szorulnak. Ez a jelenség
pedig ellentétben áll az ENSZ Kartájával.”
A nemzetközi politikai helyzetre tekintve, a pápa azt írja: „erõt vehetne rajtunk a csüggedés és a beletörõdés: úgy tûnik, hogy a nemzetközi kapcsolatokban
olykor a bizalmatlanság és az elszigeteltség dominál.” A háború azonban mindig
elkerülhetõ – bátorít a Szentatya –, a béke mindig lehetséges. Sõt kötelesség! Eljött az ideje, hogy megváltoztassuk a tör-

ténelem menetét, hogy helyreállítsuk a
bizalmat, erõsítsük a párbeszédet, és növeljük a szolidaritást.
XVI. Benedek, ahogy már VI. Pál pápa is tette, felszólítja az államok vezetõit, hogy csökkentsék katonai kiadásaikat, és tartsák szem elõtt a nemzetközi
pénzalap létrehozásának gondolatát,
amely a népek békés fejlõdését szolgálná. A pápa az úgynevezett jóléti háborúkról is ír, vagyis azokról a konfliktusokról, amelyeket a gazdasági uralom
kiterjesztésének vagy megõrzésének
szándéka vált ki, mások kárára.

Hazánk
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Alkotmányos mulasztás
Bárki módosíthatja a választókerületek határait
Bárki újrarajzolhatja a választókerületek határait egy internetes oldalon, és
megnézheti, hogy ennek fényében hogyan változik a választási eredmény.
A rendszerrel még az is megnézhetõ, hogy milyen határokkal nyerhetne a
jobb-,, és milyenekkel a baloldal.
Az Alkotmánybíróság határozatban kötelezte az Országgyûlést, hogy 2007. június 30-áig arányosabb választókerületi
rendszert alakítson ki, ám ez mindmáig
nem készült el, tehát a Magyar Országgyûlés alkotmányos mulasztásban van.
A Mûegyetem és a Pannon Egyetem
kutatói olyan számítógépes szimulációs
rendszert fejlesztettek ki, amellyel újra
lehet rajzolni az egyéni választókerületek határvonalait, és így kialakítható az
Alkotmánybíróság által is elõírt arányosabb választókerületi rendszer – mondta Mészáros József, a Barankovics József
Alapítvány kuratóriumi elnöke.
A honlapon a rendszert bárki használhatja, csak regisztrálnia kell egy e-

Szigorúbb fellépést
a színesfémlopások
ellen

mailcím és egy jelszó megadásával. A
program egyébként a 2006-os szavazóköri adatok alapján dolgozik és az alkotmánybírósági döntést is figyelembe veszi – mondta Mészáros József.

Nincs elfogulatlan rajz
A kuratóriumi elnök kifejtette: a felhasználók térképekkel találkoznak az
oldalon. Kiválaszthatnak például egy
megyét, és megadhatnak olyan paramétereket, hogy a legkisebb és a legnagyobb szavazókör között maximum
mekkora legyen a különbség, hány választókerület legyen, vagy hogy a jobbvagy a baloldal nyerje-e a választást. A

kritériumok beírása után a rendszer elkészíti a térképet a választókerületek új
határvonalaival. Az így elkészült térkép
menthetõ és akár a többi felhasználóval
is megosztható – tette hozzá.
A választókerületi beosztás jelentõs
mértékben befolyásolhatja a választások
végeredményét. A választások ily módon való manipulálása gerrymandering
néven vált ismertté. Nem létezik olyan
választókerületi térkép, ami eredendõen
elfogulatlan lenne: bármely felosztásról
kimutatható, hogy valamilyen mértékben kedvez valamelyik politikai csoportosulásnak – hangsúlyozta Mészáros József. Hozzátette: a rendszer a politikai
érdeklõdésû embereknek készült, de reményeik szerint elõsegítik ezzel azt,
hogy nyílt és a közvélemény által ellenõrzött módon történjen a manipulációk
vizsgálata – fogalmazott.
Forrás: FH

Egyeztetést tartottak a magyar–osztrák
határ tényleges megnyitásáról

Törvénymódosítást nyújtott be a
Kereszténydemokrata Néppárt, hogy
szigorúbban büntessék a színesfémlopásokat – közölte a parlamentben
napirend elõtt Molnár Béla kereszténydemokrata politikus.
A KDNP-s képviselõ arról beszélt,
hogy egyre gyakrabban lopnak el szobrokat, bronz emléktáblákat, de megemlítette, hogy Jászladányban a temetõ harangját vették el. Kiemelte: a
KDNP törvénymódosítást nyújtott be,
hogy a színesfémlopásokat a törvény
szigorúbban büntesse. Az ellenzéki
képviselõ üdvözölte a Bádogember
kommandó elnevezésû akciósorozat
elindításáról szóló kormányjavaslatot,
amely a színesfém-kereskedelem területén elõforduló visszásságok megszüntetésére irányul. Juhász Gábor, az
igazságügyi és rendészeti tárca államtitkára azt mondta: a színesfémlopás
nem elfogadható, de önmagában a
büntetés mértékének emelése nem
oldja meg a problémát.
Forrás: mno

A Gyõr-M
Moson-S
Sopron Megyei Közgyûlés jószolgálati delegációja és a
határmenti települések polgármesterei Bécsben a magyar nagykövetségen a schengeni csatlakozás után
kialakult határhelyzetrõl tárgyaltak.
Elsõ lépésben három határátkelõ
megnyitását szeretnék véghezvinni,
a továbbiakban szélesebb körû
egyeztetés összehívására kérték fel
a nagykövetséget – Burgenland tartomány és mindkét oldal érintett településeinek polgármesterei részvételével.
Firtl Mátyás kereszténydemokrata országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés alelnöke a tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a
nagykövet tájékozódott az érintett települések problémáiról, akinek külön is
felhívták a figyelmét a páneurópai piknik történelminek méltán nevezhetõ
helyszínén tapasztalt máltánytalan és
elfogadhatatlan helyzetre.
Az egyeztetésen arról is szó esett,
hogy valamikor csak a Gyõr-Moson-
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Sopron Megyei határszakaszon 170 út
vezetett át, amelyek száma idõvel 46-ra
csökkent.
A résztvevõk egyetértettek abban,
hogy elsõ lépésben legalább három határátkelõ megnyitását szeretnék elérni:
Fertõrákos–Szentmargitbánya
(St.
Margarethen), Zsira–Locsmánd, és
Jánossomorja–Andau között.
Firtl Mátyás örömét fejezte ki, hogy
az általa elmondott több interpelláció
következményeként megkezdõdött a
határmenti utak, és átlépõk állapotának felmérése, amelyet júniusra ígért
a kormány, illetve a szaktárca. Sopron
és környéke országgyûlési képviselõje
ugyanakkor arra is kitért, hogy osztrák
hivatalos vélemény szerint is a schengeni csatlakozást követõ idõszak statisztikái azt mutatják, hogy a határok
átjárhatóságával egyidõben nem nõtt
meg az érintett településeken a bûnesetek száma, tehát indokolatlannak
bizonyultak azok az osztrák félelmek,
amelyekre hivatkozva igyekeznek
megakadályozni a szabad átkelést a
határon.
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Magyar állampolgárságot
délvidéki honfitársainknak!
A Kereszténydemokrata Néppárt örömmel
üdvözli, hogy a kormány elismerte Koszovó függetlenségét. Mindazonáltal a kialakult helyzet veszélyezteti a délvidéki magyarok biztonságát, éppen ezért nem halogatható tovább ott élõ honfitársaink állampolgárságának a megadása. A Vajdaságban
élõ, létszámukat tekintve jelentõsebb kisebbségek közül csak a magyarok nem élhetnek a kettõs állampolgárságból fakadó
elõnyökkel. A vajdasági horvátok, szlovákok és románok számára már nyitva áll ez
a lehetõség. A magyar állampolgárság
megszerzése elé sem a szerb kormány sem
az EU nem gördít akadályt. Ezért a KDNP
kezdeményezi, hogy azonnali hatállyal
kezdõdjenek ötpárti tárgyalások a magyar
állampolgárság megadásának ügyérõl.
Koszovó függetlenségének elismerése
után a Magyar Köztársaságnak kötelessége

Ülésezett a Békés Megyei
Kereszténydemokrata
Önkormányzati Tanács

minden lehetséges módon kifejezni, hogy
védi kisebbségbe szorult nemzettársait.
Semjén Zsolt
a KDNP elnök-frakcióvezetõje

Tibet túl messze van?

Kibõvített ülést tartott a Békés Megyei
Kereszténydemokrata Önkormányzati
Tanács. Az estét jó hangulat, támogató egyetértés, az egymást erõsítõ és a
jövõ építését elõsegítõ szellem jellemezte, uralta. Szebellédi Zoltán polgármesternek, a KÖT megyei elnökének elõadását követõen Pintér
György, a Barankovics István Alapítvány ügyvezetõ igazgatója tartott
hasznos gyakorlati dolgokról ismertetést. Pálmai Tamás, a KDNP megyei
elnöke a civil szervezetek, az állam és
az önkormányzatok együttmûködési
lehetõségeirõl, buktatóiról beszélt.
Szalma Botond, a KÖT országos elnöke a tõle megszokott nagyon õszinte
stílusával és emberi szavaival azonnal
meghódította a hallgatóságot. A szünet
utáni kötetlen beszélgetés során sok
hasznos információ cserélt gazdát, és
konkrét elképzelések is születtek a jövõt
illetõleg.

Botka László és a kínai kapcsolat
Egy kicsiny, szabadságra vágyó, néhány
milliós nép él egy kommunista nagyhatalom megszállása és elnyomása alatt. Két
évtizede még hazánkról is szólhattak volna
ezek a mondatok, épp ezért mi talán még
nagyobb empátiával fordulhatunk egy leigázott nemzet sorsa felé, mint mások.
Mégis, az egész világ demokratikus
közvéleményét megdöbbentették és aggodalommal töltötték el a Tibetbõl érkezõ hírek. Bár Tibet messze van, egy demokrata
értékrendje nem függ földrajzi távolságtól .
Szeged a testvérvárosi kapcsolatok
kialakítására tör a Kínai Népköztársaság metropoliszával, Sanghajjal. Ennek
érdekében városunk prominens vezetõi

többször élvezték a kínai nagy testvér
vendégszeretetét.
Természetesen mi is támogatunk
egy gyümölcsözõ, szeged-sanghaji
együttmûködést, de nem mindenáron.
Botka László demokratának vallja magát – most ezt be is bizonyíthatja. Javasoljuk, hogy Szeged szocialista polgármestere, aki nagy csinnadrattával szavaztatta
meg a Magyar Gárda nemkívánatossá
nyilvánítását a városi közgyûlésben (melyet a polgári oldal sem ellenzett), következõ kínai látogatásán az egyik étkezés alkalmával – két fogás között – emeljen
szót az emberi szabadságjogok tiszteletben tartásáért, az erõszak ellenében.

Püspöki ima az áldozatokért
Kereszténydemokrataként hiszünk abban, hogy a sorsnak nemcsak elszenvedõi, de
alakíthatói is lehetünk, és cselekedeteinkkel jobbá tehetjük a világot.
Ezért a szegedi Dómban Kiss-Rigó László katolikus megyéspüspökkel, keresztényekkel és más vallásúakkal együtt összegyûltünk, közösen imádkoztunk a tibeti
buddhista áldozatokért, a kis nép szabadságáért és mindazokért – köztük a kínai
„földalatti” katolikus egyház tagjaiért – akik szenvedtek és szenvednek egy magát
a 21. századba átmentett kommunista diktatúra elnyomásától.
Haág Zalán, Miklós Péter
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

Splitben járt
a KDNP alelnöke
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) spliti szervezetének felkérésére Kalmár Ferenc
a KDNP alelnök mondott nemzeti
ünnepünkön beszédet. Split és
környékén kb. 250 magyar él. Nagy
részük a Vajdaságból, dél-Baranyából
vagy éppen Magyarországról származnak. A rendezvény a Bolero étteremben zajlott, ahol egy dél-Baranyai
népi együttes és egy vajdasági zenekar szerepelt. Kalmár Ferenc beszédében kiemelte az identitás megõrzésének nehézségeit a szórvány magyarság esetében, mint mondta a KDNP
számára minden magyar fontos. Beszélt a közös magyar és horvát múltról amelynek egyenlege kétségtelenül
pozitív. A KDNP alelnökétõl a
HMDK spliti elnöksége azt kérte,
könyvadományokkal segítsék a gyerekek magyar tanítását, és a KDNP
vesse latba tekintélyét, hogy a klisi
vár falára, ahol Árpád-házi Szent
Margit, IV. Béla lánya, született, emléktáblát helyezhessen el az ott élõ
magyarság.

Hazánk

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. április

15

Drogprevenciós filmfesztivál
az IKSZ szervezésében
Az IKSZ a tavalyi Fûnyíró Filmfesztivál sikerén felbuzdulva idén is megszervezi drogprevenciós rendezvénysorozatát. 2007-b
ben a Fûnyíró Filmfesztivál valamennyi vetítése teltház
mellett zajlott, ami jól mutatja, hogy
a fiatalok aggasztó problémának
tekintik a kábítószer-ffogyasztás növekedését.
A KDNP ifjúsági szervezete, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
évek óta küzd a drogpolitika liberalizációja és kábítószer-fogyasztás népszerûsítése ellen, az egészséges és természetes életmód védelmében. Az IKSZ már
korábban is többször tüntetett a drogok
legalizálása, népszerûsítése ellen a margitszigeti Kendernapon, valamint nem
egy akcióval, nyilatkozattal próbáltuk
ráirányítani a közvélemény figyelmét
erre az elsõsorban a fiatalokat érintõ,
évrõl évre súlyosabbá váló problémára.
Az idei filmfesztivál „Ne szívd meg!”
címválasztásával az IKSZ arra hívja fel a
közvélemény figyelmét, hogy az SZDSZ és

a Kendermag Egyesület a szabadságjogok
hibás értelmezésével továbbra is kampányt folytat a fiatalok egészséges testi és
szellemi fejlõdése ellen. A könnyû- és nehézdrogok megkülönböztetése, valamint a
kábítószerrel való visszaélést szankcionáló
büntetõ jogszabályok „felpuhítása” helyett
az IKSZ a tényleges és hatékony drogprevenciót, és a kábítószerek terjedése elleni
egységes fellépést szorgalmazza. 2008. április 16-tól kezdõdõen öt héten át, szerdánként, 17 órától várjuk az érdeklõdõ fiatalokat a budapesti Puskin moziba.
A kiválasztott filmek valós események
alapján, hiteles történetekkel mutatják
be, hogy a kábítószer-fogyasztás és annak
felelõtlen propagálása hogyan vezethet a
legtragikusabb következményekhez. Az
ingyenes filmvetítések után szakmai beszélgetésekre kerül sor a mozi kávézójában meghívott politikusokkal, szakemberekkel, illetve a kábítószerbõl kigyógyult
fiatalokkal. Az elsõ nyilvános kerekasztal-beszélgetésre a parlamenti pártok ifjúsági szervezeteinek képviselõi kaptak
meghívást.

Országos Mindszenty-zzarándoklat

Jótékonysági
koncert
A KDNP Pécs-Nyugat szervezésében
„A Fogd a Kezem Alapítvány javára Jótékonysági koncertre kerül sor 2008.
április 25-én. Fellép: Iváncsits Tamás.
Elhangzanak a szerzõ zenemûveinek
legismertebb dalai: A tékozló fiú, Damaszkusz, A jó pásztor. Helyszín:
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium
díszterme.
A rendezvény támogatói: Iváncsits
Tamás, KDNP Pécs-Nyugat Szervezete,
Fellner Lajos, hitoktató, özv. Maráczy
Imréné nyugdíjas, Liszácz Mihály igazgató, AutóCity Kft Pécs. Fõvédnök:
Maráczy Tibor, a KDNP Pécs-Nyugat
Szervezete elnöke.
Adományokat az Alapítvány javára a
helyszínen gyûjtünk!
A Fogd a Kezem Alapítvány 1991ben alakult azért, hogy segítséget nyújtson azoknak az értelmi fejlõdésükben
mérsékelten vagy súlyosan akadályozott
fiataloknak, akik nagykorúvá válva az
oktatási rendszerbõl kikerültek. Az Alapítvány elsõ intézménye, a napközi
1991-ben jött létre, ahol teljes körû, differenciált foglalkoztatás keretében biztosítják a meglévõ képességek, jártasságok szinten tartását, fejlesztését az
adott mentális kornak megfelelõen. Lakóotthonukban az értelmi akadályozottsággal élõ személyek kiscsoportos,
családias formában élhetnek.
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Mindszenty József halálának évfordulóján, 2008. május 3-án szombaton tartják a hagyományos zarándoklatot és ünnepi szentmisét a bíboros-hercegprímás földi maradványait õrzõ esztergomi bazilikában, délelõtt 10,30 órakor. Az ünnepi szentmisét Erdõ Péter bíboros mutatja be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és az
egyházmegye papságával. Szentbeszédet mond Székely János segédpüspök.
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