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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2010. február

A Fidesz–KDNP szövetség minisztere l -
nök-jelöltje beszédének elején azt
mond ta: mindenki, akivel találkozik,
azt üze ni, kiáltja: változtass. Értékelése
szerint mióta él, ilyen mélyrôl jövô
igény a változtatásra talán csak 20 éve,
a rendszerváltozáskor volt. Bár hazánk
akkor is nehéz helyzetben volt, Ma -
gyar ország, a magyar emberek tiszta és
ôszinte hangja mégis erôt sugárzott,
tisz teletet éb reszt ve messze elhallat-
szott a nagyvi lágban. Ma azonban
gyen gének látnak min  ket, s ennek
egyértelmûen a gyenge kormányzás az
oka. „Az erôtlen veze tôket és a gyenge
országokat sehol sem tisztelik, kü -

lönösen nem a mai szuperszonikus se -
bességgel változó és átalakuló világban.
A régi bölcsesség ma igazabb a nem -
zetközi politikában, mint bármikor:
inkább irigyeljenek, mint saj náljanak”
– tette hozzá.

„Itt az ideje, hogy Magyarországnak
erôs vezetése legyen. Olyan, amelyben
megbízhatnak az emberek itthon és
külföldön egyaránt, amely képes hely re -
állítani Magyarország tekintélyét, hogy
újra tisztelet övezzen bennünket a
nagyvilágban. Olyan erôs vezetésre van
szükség, amely képes megoldani gond-
jainkat idehaza, és kellô  határozottsággal

Folytatás a 2. ol da lon

Erôs és elkötelezett kormányra van szükség, amely feledteti a szégyent, amit
a Gyurcsány-kormány okozott – mondta Orbán Viktor 12. évértékelô beszé -
dé ben. „Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely hiszi és
tudja, hogy a fennmaradás és a siker forrása valójában az erô, az ész és a
szorgalom. Hagyjuk végre magunk mögött a magyar kishitûséget tápláló
kormányok korszakát! Én a magyarok kisszerûsége helyett a magyarok
nagyszerûségében hiszek. Tudom, hogy a magyarok többsége a kishitû,
alamuszi, oldalra pislogó alkalmazkodás helyett az eszünkre, szorgalmunkra
és tehetségünkre épülô magyar jövôben szeretne élni”. „Csak olyan poli-
tikának van értelme, amelynek segítségével megvalósulhatnak céljaink, és
érvényesülhetnek az értékeink, (...) amely a magyaroknak anyagi, testi,
szellemi gyarapodást, lelki nyugalmat, kiegyensúlyozott, harmonikus életet
hoz” – jelentette ki a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke.

Nem lehet 
az emberekkel 

szemben politizálni

„Sikerpropagandát folytat-
nak, mond ván, ôk kezelték a
válságot. Ami pedig moráli -
san a legelfogadhatatla nabb,
hogy közben a felperzselt
föld taktikáját folytatják és
»taposóaknákkal« rakják te le
a következô hónapokat. Hogy
mást ne mondjak, olyan
hitelszerzôdést már lát  tam,
mely 12 hónapra szól, olyat
is, mely 6 vagy 18 hó napra,
de olyat, amelyet 17 hónap -
ra kötöttek, még nem. Hogy
miért épp’ 17 hó nap? Csa kis
azért, mert ak korra lép hi -
vatalba az új ka binet, és így
a jelenlegi által felvett hi   te -
leket már az új kor mány -
nak kell majd törlesz te -
nie.”

6. oldal

Tíz évet vettek el 
minden magyar

életéből a szocialisták

„Ez a korszak 2002-vel kez -
dôdött, amikor is a szocia l -
isták bevásárolták magukat a
hatalomba, és ettôl kezdve
napjainkig mindent aláren-
deltek annak, hogy hata lom -
ban ma radjanak. Ezen igye -
ke zetnek tud ható be, hogy
2002 óta soha nem látott
koncepciótlan kormányzást
folytattak. „A rendszervál-
tozás óta soha nem élt meg az
ország ilyen fe le lôtlen kor-
mányzati idô szakot. E kor -
szakot a gát lás talanság és a
mindent elön  tô kormányzati
korrupció jel lemzi.»”

8. oldal
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Folytatás az 1. ol da lról

hallatni a hangunkat a nemzetközi
szín téren. Olyan kormányra van szük-
ség, amely felelôsséggel kezeli a pénzü-
gyeket, és amelyre nem nyomta rá bé -
lyegét a bûnözés, a hatalommal való
visszaélés. Olyan erôs vezetésre van
szükség, amely képes dönteni, képes a
döntéseket eredményesen, hatékonyan
végrehajtani annak érdekében, hogy a
magyar munkavállalóknak ne kelljen
tartani munkahelyük elvesztésétôl, és a
törvénytisztelô embereknek ne kelljen a
bûnözôktôl félni sem az utcákon, sem
az otthonukban. Ha ilyen vezetése lesz
hazánknak, akkor Magyarország hang -
ját ismét tisztelni fogják, Magyar or szág -
nak ismét súlya és befolyása lesz” –
hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Orbán Viktor kijelentette: az elmúlt
másfél évben nagyot változott a világ.
Nyugodtan mondhatjuk, 2009-ben új
világ született. Az új világ rögtön leszá-
molt azzal az illúzióval, hogy pusztán
számokkal, igazi munka és értékteremtés
nélkül fenntartható a világgazdaság, hogy
így finanszírozhatók a nemzetközi pénz -
ügyi folyamatok, hogy a világgazdaságban
a piaci önszabályozás megfelelô és
elégséges. Kiderült, hogy szükség van az
állam szerepére és ellenôrzésére; nem
lehet az élet minden területét a piacra,
pénzügyi szereplôkre, bankrendszerekre
bízni. Kiderült, hogy a piacgazdaság
megújulásához mégis csak szükség van
valamilyen erkölcsi abroncsra.

Mint mondta: az új helyzet újfajta
vi lággazdasági versenyt is jelent. Olyan
versenyt, amelyben másképpen és más
eszközökkel lehet sikereket elérni, mint
korábban. „Az új világban Magyaror -
szág is más módon vívhatja ki a tekin-
télyt és a tiszteletet, mint korábban. A
neoliberális illúziókkal nekünk is le kell
számolnunk egyszer, s talán min -
denkor ra. Ha Magyarország meg akarja
találni új helyét és új hangját a világ-
ban, akkor nekünk is erôs nemzetre és
erôs nemzetgazdaságra van szük-
ségünk. Eh hez pedig erô és biztos ve -
zetés kell”. 

Orbán Viktor szerint el kell felejteni
azt a mítoszt, mely szerint országunk
ki csi és nyitott, amely tôke, természeti
kincsek és adottságok hiányában kény -

telen a szüntelen és feltétel nélküli alka-
lmazkodás pályáját választani. „Az Eu -
ró pai Unió tagországainak fele ki sebb,
mint Magyarország. Mi vagyunk az
egyetlen ország, amely saját céljai nak,
adottságainak és erôforrásainak hangsú-
lyozása helyett állandóan a méretére
panaszkodik” – jegyezte meg. 

„E tévképzet meghonosodása mögött
a magyar országvezetés kitapintható
érdekei húzódnak. A magyar elit rend-
szeresen az alkalmazkodás mítoszára és
kivitelezésére építi hatalmát és szemé-
lyes jólétét. Régi történet ez. Ôk tudják,
mit kíván a tôke, mit kíván a hatalom:
Bécs, Moszkva, Brüsszel, Washington.
Ôk gyôznek meg bennünket arról, hogy
a külsô kívánságok és elvárások nem   -
c s a  k jogosak, hanem teljesítésük valójá -
ban hazánk és társadalmunk érdekét
szol gálja. Ahogy valaki találóan írta:
alkalmazkodjunk, mert semmink sincs,
hogy aztán tényleg semmink se legyen”
– mondta a Fidesz Magyar Polgári Szö -
vetség elnöke.

A jövôt illetôen úgy fogalmazott:
„megrendítôen sok és nehéz feladat áll
elôttünk, mert nagyon sok, szinte alig
felmérhetô kárt okozott nekünk a kor -
szak, amelyet Gyurcsány-korszaknak
nevezünk. Ne áltassuk egymást, nagy
és nehéz vállalkozás az, amit a választá-
sok után elkezdhetünk. De én új hori-
zontot látok kirajzolódni Magyarország
elôtt, (…) úgy látom, van erônk, hogy
mély és átfogó változást vigyünk
véghez”. 

Orbán Viktor szerint az új világ még
a Gyurcsány-korszak örökségével meg -
tetézve is nemcsak kihívásokat, de új
lehetôségeket is jelent az ország számá -
ra. „Jó magyar szokás szerint so kan van -
nak, akik – még mielôtt bele vág nánk a
közös munkába – máris lehetet lennek
nyilvánítják a vállalkozásunkat. Ôk a
hitetlenek. Nemcsak a szó vallási,
hanem hétköznapi értelmében is.
Nekik azt üzenem, hogy ha jól
átgondol ják, ôk is rájönnek, hogy a hit
nem más, mint a remélt dolgokban való
bizalom. Én ezért hiszek Magyaror szág -
ban, én ezért hiszek mindig Ma gyar -
ország jövôjében, ezért hiszek a ma gyar
emberek életerejében, és hi szem, hogy
egy reményteljes korszak vár ránk,

magyarokra. Azt javaslom, pró bálják
meg ôk is. Ha megpróbálják, megérzik
majd, hogy a félelem és a ku darc kor -
szaka hamarosan véget ér Ma gyar or -
szágon. Nagy célokat és nagy terveket
kell kitûzni magunk elé, minden tudá-
sunkkal készen kell állnunk, hogy
eredmé nyes és hatékony kormányzást
valósítsunk meg az emberek szolgála -
tában” – mondta a politikus. 

A változáshoz a józan ész biztos
irány  tûjére van szükség, ma ugyanis
min  denki teljes joggal érzi úgy, hogy az
utóbbi években az ország egyre inkább
letért és lesodródott a józan ész útjáról
– hangsúlyozta a pártelnök. Mint
mondta, az MSZP által irányított folya -
matok már attól a pillanattól kezdve
szembementek a józan ésszel, amikor
„a magyar baloldal milliárdosokat, igazi
magyar oligarchákat választott veze -
tôinek. Olyan embereket, akik mindig
és csak az azonnali, közvetlen haszon-
ban képesek gondolkodni, csak a saját
érdekeik, csak a magáncéljaik érdeklik
ôket. Ennek következtében a kormány -
zás fô motívumai magáncélok és ma -
gánügyek lettek. A kormányzat elfor-
dult az emberektôl, ezáltal tör vény -
szerûen elrugaszkodott a valóságtól, a
mindennapi élettôl is”.

„Mit mondat velünk a józan ész? A
józan ész mindenekelôtt arra int, hogy
mindenfajta szélsôség veszélyes. Arra
int, hogy utasítsunk el minden szélsô -
séget, hiszen éppen a szélsôségek sodor-
ták bajba Magyarországot. Az egyik
szélsôséget ma éppen a hatalmon lévôk
jelentik, akik a törvények fölé helyezték
magukat. Úgy gondolják, bármit megte-
hetnek, hiszen náluk van a hatalom,
amit aztán magánérdekeik erôszakos
érvényesítésére használnak – az em be -
rek szolgálata helyett. (…)

A másik szélsôség a törvényen kívül
helyezi magát – azt gondolván, hogy
cél jai elérése érdekében akár az erôszak
is megengedhetô” – jelentette ki Orbán
Viktor. 

Mint mondta: mindkét szélsôség ve -
szélyes, egyik sem hoz megoldást az or -
szág gondjaira, sôt inkább mélyíti azo -
kat. „A szélsôségek hajtóanyaga – sose
feledjük el – a gyûlölet. A gyûlölet nem
békíthetô össze az igazsággal, nem



tûri a józan észt, és elutasítja az ál dozat -
kész séget. Ezért van az, hogy gyûlölet-
bôl nem születik újjá semmi (…), hogy
a szélsôségekben sosincs igazi erô,
amely képes valódi és gyökeres változ-
tatásokra” – fûzte hozzá.

A szélsôséges erôknek hiába nagy a
hangjuk, hiába rázzák az öklüket, nincs
és nem is lesz ahhoz elég erejük, hogy
komoly változást vigyenek végbe. Ôket
támogatni elvesztegetett, sôt eltékozolt
lehetôség és erôfeszítés – jelentette ki a
pártelnök.

„A választások után Magyarországon
a jövô kormányzásának kell követ kez -
nie, nem valamiféle bosszúkormányzás-
nak” – fogalmazott a Fidesz elnöke. A
jövô kormányzása azonban nem jelent -
heti azt, hogy szemet hunyunk, és
átlépünk a fölött, ami az elmúlt nyolc
évben Magyarországon történt – je -
gyezte meg. 

„Öntsünk tiszta vizet a pohárba! A
felelôsségre vonással nem a múltnak tar-
tozunk, hanem a jövônknek, elsôsorban
a gyermekeinknek. Az elszámol tatás célja
az, hogy ne ismétlôdhessen meg még
egyszer mindaz, ami az elmúlt években a
magyarokkal történt. Nem hagyhatunk
örökül a következô nem zedékeknek egy
olyan országot, ahol a törvény egyszerûen
nem vonatkozik a hatalmon lévôkre, ahol
a hatalmasoknak nem kell felelniük sem-
miért, míg az átlagembert apró mulasztá-
sokért is elôveszik. Mi, mai magyarok
olyan országot akarunk a gyermekeinkre
hagyni, ahol a törvény szava kivétel
nélkül mindenkire vonatkozik, és ahol
minden embernek – a politikusoknak is –
vállalniuk kell a felelôsséget szavaikért és
tetteikért” – mondta Orbán Viktor. 

A politikának ismét az emberek, a
nagy többség felé kell fordulnia. Az elmúlt
húsz évben megtanulhattuk, hogy az üres

jelszavakat, a doktriner politikát, az élet-
szerûtlen ideológiai tételeket követô kor-
mányzatok elszív ják és felemésztik a tár-
sadalom ener giáit, megbénítják az orszá-
got – hangsúlyozta a politikus

Kijelentette: a következô kormány-
nak vissza kell térnie azokhoz az
értékekhez, amelyek mindenki számára
vitán felül álló közös értékek. „A közös
értékekre összpontosító politika pedig
majd visszavezet az emberekhez és a
valósághoz. Így majd (…) mindannyian
be fogjuk látni, hogy mindaz, ami ösz -
sze köt minket e nemzetben, sokkal
több annál, mint ami elválaszt”. 

Orbán Viktor szerint a politika akkor
találhat vissza a mindennapi élethez és
az emberekhez, ha a mindannyiunkat
összekapcsoló értékeket: a munkát, az
otthont, a családot, az egészséget és a
rendet tesszük meg a kormányzati
munka alapjául. „Magyarország akkor
tudja összeszedni az erejét, akkor tud
kilábalni a válságból, akkor tud megin-
dulni egy sikeresebb jövô felé, ha lesznek
nemzeti ügyeink, amelyekért együtt
tudunk küzdeni, amelyekkel mindenki,
de legalábbis a nagy többség azonosulni
tud” – hangsúlyozta a pártelnök. 

Magyarország nemzeti ügyei között
elsôként a magyar gazdaság saját lábára
állítását említette. Mint mondta, a ma -
gyar gazdaságot a magyar emberek szol-
gálatába kell állítani, ehhez pedig vissza
kell helyezni jogaiba a termelést. „Olyan
gazdasági rendszerre van szükségünk,
amely figyelembe veszi a biztonság, a
védelem, az igazságosság és a méltányos -
ság iránti igényeket. Olyan kormányra
van szükség, amely nemcsak a kor-
mányzást, de a jegybankot és a pénzügyi
felügyeletet is megújítja, mert ezek együtt,
közösen viselik a fele lôsséget a magyar
gazdaság össze dön téséért. Olyan kor-

mányra van szüksége Magyar országnak,
amely nem retten vissza a gazdaság
átépítésétôl” – mondta Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke a következô kormány
feladatai közé sorolta a kis- és középvál-
lalkozások támogatását, a magyar ter-
mékek, a magyar áru, a termôföld és a
hazai vízkészlet megvédését, a házior-
vosok és az egészségügy helyze tének ren-
dezését, a szociális biztonság, a közrend
és a közbiztonság helyreállítását. Cél -
ként jelölte meg az elkö vetkezô tíz év
alatt egymillió munkahely létrehozását.

Mint mondta: ma az embereket és a
családokat nemcsak a munkanél kü liség,
a hiányos egészségügy és a bûnözés
veszélyezteti, hanem a szociális bizton-
ság széthullása is, ami szintén a Gyur -
csány-korszak sajátos „vív mányai” közé
tartozik. Kifejtette: a szociális biztonság
számára azt jelenti, hogy az emberek
hisznek a saját sikerükben, szeretik a
nemzettársaikat, fontos számukra az
összetartozás, és ezért tudják, hogy
számíthatnak is egymásra. Úgy gondol-
ja, a szociális biztonság erôforrás a
nemzet számára, helyreállítása olyan
nemzeti ügy, amellyel az emberek nagy
többsége mindig is azonosulni fog. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: meg van
gyôzôdve arról, hogy a kormányzásnak
a jövôben a nemzeti ügyeket kell kép -
viselnie. Magyarország következô kor -
mányának a nemzeti ügyek kormányá-
nak kell lennie. 

„Az ország egyik fele csalódott, a
másik dühös. Csalódott, mert rá szedték,
becsapták, visszaéltek a bizal mával. A
másik fele meg azért dühös, mert elôre
látta, hogy így lesz, és azt is tudja, hová
juthattunk volna nyolc év alatt, ha nem
hagyjuk magunkat rászedni. (…)  A düh
és a csalódottság földjérôl átjárót kell
találnunk, amely elvezet a szóértés, az
együttmûködés és a remény világába” –
mondta a Fidesz elnöke. 

Orbán Viktor óva intett attól, hogy a
közvélemény-kutatások alapján bárki azt
gondolja, hogy „a jövôbe induló vo -
natjegy már a zsebünkben van”. Nyo ma -
tékosan felhívta a figyelmet arra, hogy
csak egyetlen igazi felmérés léte zik,
amire adni lehet. És ez április 11-én lesz.
A vonatjegy csak ott és csak akkor
váltható meg, és mindenki kell hozzá,
aki változást akar. Mindenki és mindkét
szavazatával. Puskás Öcsi közismert
mondását idézte a helyzethez igazítva:
„kis különbség – kis változás, nagy kü -
lönbség – nagy változás”.
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Rogán Antal, az V. kerület fideszes
polgármestere köszöntôjében úgy fo -
galmazott, hogy a KDNP és a keresz -
ténydemokrácia ma a polgári poli-
tizálás „gerincét adja” Magyaror szá -
gon. A kereszténydemokrata esz mei -
ség nem ellensége a fejlôdésnek, s
Magyar or szágon is sike res lehet, mert
nem mindent a piacnak rendel alá –
tette hozzá.

Kitért arra is, hogy úgy tûnik, „a szo -
li daritás és a testvériség kiveszett” a
mai kormányzati politikából, de a „mi
politikánkból nem tûnt el”. A kerület-
ben megvalósított fejlesztések a sikeres
Fidesz–KDNP együttmûködés nélkül
nem jöhettek volna létre.

Semjén Zsolt, a Keresztényde mok rata
Néppárt (KDNP) elnöke a párt III. orszá-

gos konferenciáján adócsökkentést szor-
galmazott a magyar vállalkozások életben
maradásáért. A KDNP elnöke kijelen-
tette: a neoliberálisok által vallott adó e -
me lésrôl és megszorító csomagokról be -
bizo nyo sodott, hogy csak válságot terem -
tenek, s nem kivezetô utat jelentenek.

A pártelnök hangsúlyozta: ma egy
magyar vállalkozás elôtt az irreálisan ma -
gas adók miatt három út áll: vagy csôdbe
megy, vagy a feketegazdaságban folytatja
tevé kenységét, vagy Po zsonyba települ át
és ott fizeti az adót. Egyik esetben sem
folyik be adó így a magyar költségvetésbe.

Semjén Zsolt gazdaságpolitikánk
alapelemeként említette az adócsökken-
tés mellett, hogy nem szabad a lakossá-
got megsarcolni. Ez nemcsak erkölcsileg
elfogadhatatlan, hanem a gazdasági

növekedés ellen is hat – jegyezte meg.
Kifejtette: a gazdasági növekedés be -

indításáért arra van szükség, hogy a
különbözô kedvezményeket ne a külföldi
vállalkozások kapják, hanem a magyar
kis- és középvállalkozások. Hozzá fûzte:
ma a multinacionális cégek a magyar adó-
fizetôk pénzébôl olyan kedvezményeket
élveznek, melyekrôl a hazai vállalkozások
talán még álmodni sem mernek.

A multik különbözô transzferek révén
talicskával tolják ki a pénzt az országból,
s miközben a gazdaság nagy részét bir-
tokolják, addig a munkavállalóknak csak
a töredékét foglalkoztatják.

Semjén Zsolt rámutatott: a neo li be -
rálisok olyan gazdaságpolitikát folytat-
nak, amelynek lényege, hogy az ember
van a pénzügypolitikáért. Ezzel szemben
a kereszténydemokrata szociális piacgaz-
daság alapja, hogy a gazdaság- és pénz -
ügypolitika van az emberekért, hogy az ô
életüket javítsa – mondta.

Hoffmann Rózsa szerint nem lehet
tovább vinni az „agyontoldozott-foldo-
zott” közoktatási és felsôoktatási tör -
vényeket, új oktatási jogszabályok meg -
alkotására van szükség. Ez azért is fon -
tos lenne, mert mára a nagyon sok,
szinte követhetetlen módosítás követ -
kez  tében, elveszett „a jogbiztonság, a
kapaszkodó” – fejtette ki.

A kereszténydemokrata politikus
rámutatott: az iskolában meg kell erô -
síteni a nevelést, amelynek „a testre,
lélekre, szellemre és erkölcsre” kell
irányulnia.

Hoffmann Rózsa álláspontja szerint
a mai oktatáspolitika hajlamos elfeled-
kezni a mûvészetoktatásról és a sport -
ról. Több olyan intézkedést hoztak
ugyanakkor az elmúlt években, ame-
lyekkel az iskolai életet elviselhetetlen-
né tették.

A szakpolitikus kitért arra is,
hogy olyan nemzeti alaptantervet
adtak ki 2003-ban, amely minimális
ismeret anyagot sem rögzít, csupán a
kompetenciákat. Olyan érettségi
rendszert vezettek be – a közoktatás
jeles kép viselôinek tiltakozása elle -
nére – amely radikálisan csök ken tet -
te az el vár tu dást. Az oktatás irá nyí -
tás meg tépázta a pedagógusok te kin -
télyét, beavatkozott a pe dagógusok 

Magyarországon az oktatástól kezdve 
a szociálpolitikáig minden a változásért kiált

Adócsökkentést szorgalmazott a magyar vállalkozások életben maradá -
sáért Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a párt III.
országos konferenciáján. A KDNP elnöke kijelentette: a neoliberálisok
által vallott adóemelésről és megszorító csomagokról bebizonyosodott,
hogy csak válságot teremtenek, s nem kivezető utat jelentenek. Hoffmann
Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt oktatáspolitikusa új oktatási tör -
vények megalkotására tett ígéretet. Mint mondta: „pénzközpontú, mater-
iális gondolkodás” jellemzi a mai oktatáspolitikát. Nagy Kálmán, a KDNP
egészségpolitikusa közölte: vissza kell hozni azt a szemléletet, melyben a
beteg érdeke és lehető legmagasabb színvonalú ellátása az elsődleges. Azt
ígérte, hogy helyreállítják az orvosok önbecsülését és stabilizálják az
ellátást. Hargitai János, a KDNP gazdasági szakpolitikusa szerint ma Ma -
gyarországnak nincs gazdasági szuverenitása, a Nemzetközi Valutaalap és
külföldi pénzintézetek diktálják, milyen gazdaságpolitikát kell folytatni.
Soltész Miklós, a Fidesz–KDNP frakció-szövetség népjóléti kabinetjének
vezetője szerint olyan szolidáris szociálpolitikára van szükség, amely nem-
csak ad, de el is vár.
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szakmai munkájába, azt üzenve, nem ér -
tenek a dolgukhoz – sorolta.

Romokban hever a felsôoktatás is,
színvonala messze elmarad attól, amit
korábban elért – jelentette ki.

Nagy Kálmán, a KDNP egészségpoli-
tikusa közölte: vissza kell hozni azt a
szemléletet, melyben a beteg érdeke és
lehetô legmagasabb színvonalú ellátása
az elsôdleges. Orvoslást nem lehet soha
a beteget figyelmen kívül hagyva
végezni – tette hozzá. Hangsúlyozta,
olyan helyzetbe kell hozni az egészség -
ügyet, hogy képes legyen feladatát ellát-
ni. Azt ígérte, hogy helyreállítják az
orvosok önbecsülését, és stabilizálják az
ellátást. Összegzése szerint az elmúlt
éveket az ember- és betegellenes egész -
ség politika jellemezte.

Hargitai János, a KDNP gazdasági
szakpolitikusa szerint ma Magyaror -
szágnak nincs gazdasági szuverenitása,
a Nemzetközi Valutaalap és külföldi
pénzintézetek diktálják, milyen gaz-
daságpolitikát kell folytatni. Hang -
súlyozta: a politikai váltás nagyobb gaz-
dasági mozgásteret biztosít majd
Magyarországnak. A keresztényde mok -
rata politikus áttekinthetôbb önkor-
mányzati rendszert szorgalmazott,
mint megjegyezte, az önkormányzati
bürokrácia leépítésével jelentôs meg-
takarításokat lehetne érni. Álláspontja
szerint a nagyvárosokban, megyékben
és a fôvárosban felére lehet csökkenteni
a képviselôk létszámát.

Nem azon kell gondolkodni, sok
vagy kevés az önkormányzat jelenleg –
ha megtakarításokat akarnak ke resni,
nem a kistelepülések autonó mi á ját
kell felszámolni – mondta a politikus.
Hargitai János teljesen irracionálisnak
nevezte, hogy ma nincs olyan önkor-
mányzat, amely képes lenne érdemi
területi feladatait ellátni. Mint mondta:
a megyei önkormányzatok csak jogi
értelemben léteznek, ugyanis a megyei
szintû feladatok elvégzéséhez valós
eszközeik nin csenek. Kiemelte: kor-
mányzati pozí ció ban szükség lesz a kis -
térségi, területfejlesztési rendszer újra -
gon dolására is.

Soltész Miklós, a Fidesz–KDNP-
frakciószövetség népjóléti kabinetjének
vezetôje szerint olyan szolidáris szo-
ciálpolitikára van szükség, amely nem-
sak ad, de el is vár.

Mint mondta: a legszegényebbekért
és a középosztály tagjaiért egyaránt
tenni kell. 

„Tûzoltásként” el kell törölni a ter-
mészetbeni adományok áfáját, amit az
MSZP a legszegényebbek rovására ve ze -
tett be. Segíteni kell a lakhatás megôr -
zését, hatékony és kellô ideig védelmet
nyújtó családi csôdvédelemre van szük-
ség – mutatott rá a KDNP szak po liti kusa.

Soltész Miklós a Keresztényde mok -
rata Néppárt egyik legfontosabb cél-
jaként fogalmazta meg a családi adózás
lehetôségének megteremtését. „Nem
lehet egyenlô a gyermek vállalása a

szegénység vállalásával” – jelentette ki,
hozzátéve hosszú távon kiszámítható
családpolitikára van szükség.

A kormányzati pozícióban lévôk sem-
mit nem értenek abból, amit az ország-
nak okoztak – hangsúlyozta a politikus,
„szégyenletes, amit tettek az elmúlt
nyolc évben” – fûzte hozzá. A példákat
sorolva elmondta: a segélybôl szerzett
jövedelmet felemelték a munkából
szerzett jövedelem szintjére, szétverték
az otthonteremtési rendszert, a családi
adókedvezményt teljes mértékben ki -
üresítették, a cigányság felzárkóztatá -
sára indított programokat teljesen
tönkretették.

Másfélszeresére nôtt a gyermekte-
lenek aránya 25–29 évesek körében, a
házasságkötések száma is csökkent,
míg az abortuszok száma még mindig
magas, 44 ezer évente, miközben tavaly
34 ezerrel csökkent a népesség. Har -
madik éve nem nô az öregségi nyug -
díjminimum, s így más ehhez kötôdô
segély sem emelkedik. 2006 óta a szo-
ciális normatívák reálértéken 10 száza-
lékkal csökkentek – idézte fel az MSZP-
kormányok bûnlajstromát. Sol tész
Miklós cinikus arcátlanságnak nevezte,
hogy a szocialisták kampányukban
azzal büszkélkednek, hogy az általuk
elôidézett szociális krízisre alapítottak
egy krízisalapot.

kdnp.hu

Forrás: MTI
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Gyurcsány Ferenc fenyegetôzésére –
ami szerint a választásokat követôen,
ellenzéki szocialista képviselôként meg
fogja keseríteni Orbán Viktor életét –
vonatkozó kérdésre válaszolva a KDNP
elnöke leszögezte, hogy bár nem
pszichiáter, de ha az ember a tudósítás
elolvasása mellett látta a képi felvé te -
leket is, akkor óhatatlanul az jutott
eszébe, hogy a volt kormányfô kijelen-
tésérôl nem politikust vagy politoló-
gust, hanem sokkal inkább egy pszi -
chiátert kellene megkérdezni. 

Mint mondta: amennyiben mégis
politikai síkon vizsgáljuk az elhangzot-
takat, három indokot vél felfedezni
Gyur csány Ferenc újabb keletû ámok-
futása mögött.

„Az egyik nyilván a bukott ember
„revánskényszere”, aki nem tudja elfo-
gadni azt, hogy vesztett.

Másodsorban, ha valakiben tudato-
sul az, hogy politikai karrierjének csú -
csa az ország, sôt a saját pártja számára
is a mélypont, pártelnöksége és minisz -
ter elnöksége a szocialista párt szem-
pontjából is a történelem szégyenpadját
je löli ki a számára, azt nyilván nem
könnyû pszichikailag elviselni.

Idegességének legfôbb oka azonban
az lehet, hogy amennyiben a rendôrség,
az ügyészség korrupciós ügyekben vizs-
gálatot indít, abban az esetben egy kellô
felhatalmazottságú és többségû Fidesz-
KDNP-koalíció fel tudja függeszteni a
korrupciós ügyekben érintett szocialista
képviselôk mentelmi jogát”. 

A pártelnök szerint a szocialista
politikusok nem azért félnek a Fidesz-
KDNP kétharmados többségétôl, mert
az lehetôséget teremt az alkot-
mánymódosításokhoz – például ahhoz,

„hogy fe lé re csökkenthessék a parla-
menti kép viselôk létszámát –, hanem
alapve tôen az idegesíti ôket, hogy ez
esetben fel tudják függeszteni a men -
telmi jogukat.

Arra a felvetésre: hogy az ipari ter-
melés zuhanásáról, a megugrott inflá-
cióról szóló adatokon, az IMF azon
elôrejelzésén túl, hogy nem tartható az
idei hiánycél, 250–300 millió forint
„hibádzik”, vagy a Credit Suisse érté -
kelésén túl, mely szerint Magyarország
a világ harmadik legkockázatosabb
országa, nem tartanak attól, hogy emel-
lett a szekrény még tele van
csontvázak kal, Semjén Zsolt kijelen-
tette: a költségvetés benyújtásának pil-
lanatától tudják, hogy sem a kiadási,
sem a bevételi oldala nem valós. A szo-
cialisták egy olyan fiktív költségvetést
terjesztettek be és fogadtak el, aminek
egyetlen célja az volt, hogy az újabb és
újabb hi te leket fel tudják venni.

„Roppant tanulságos volt a parla-
mentben a költségvetés hiányáról szóló
vita. Oszkó Péter kijelentette, hogy a
deficit 3,8 százalék. Mi erre azt mond-
tuk, hogy adjuk össze az egyes tételeket
– beleértve a BKV-t, a MÁV-ot, az MNB
ügyeit –, és akkor azt látjuk, hogy a hi -
ány legalább 7,8 százalékos. Erre a
pénzügyminiszter azt válaszolta, hogy
igen, de a BKV-t, a MÁV-ot stb. nem
lehet beleszámolni a hiányba. Arra a
kérdésünkre, hogy miért nem, Oszkó
Péter körülbelül azt válaszolta, hogy
azért, mert akkor nem jön ki a 3,8
százalék” – idézte fel a néhány hónap-
pal ezelôtt történteket a KDNP elnöke.
Semjén Zsolt egyértelmûvé tette, hogy a
szocialisták is pontosan tudják, hogy
egy fiktív költségvetést fogadtak el.

Szerinte a kormányzatnak csupán két
célja van: egyfelôl, hogy a további hite -
lekre rá tudja tenni még a kezét, más-
felôl, hogy az összeomlást elkerülje a
választásokig.

Megjegyezte, az ország pénzügyi
helyzetének bizonytalanságát fokozza,
hogy az MSZP-kormány nagyon sok
mindent titkosított. „Nem alaptalan az
a vélekedés, hogy például a multina-
cionális cégekkel kötött szerzôdések egy
részének van titkosított záradéka, az
azokban szereplô kötelezettségvállalá-
sok mértékét nem ismerjük. Hogy
milyen az ország valós helyzete, azt csak
a kormányváltás után lehet megmon-
dani, amikor feloldjuk a titkosításokat,
nyilvánosságra hozzuk a zára dékokat és
valós számokon alapuló költségvetést
fogadunk el” – fûzte hozzá.

„Sikerpropagandát folytatnak, mond -
ván, ôk kezelték a válságot. Ami pedig
morálisan a legelfogadhatatla nabb,
hogy közben a felperzselt föld taktikáját
folytatják és „taposóaknákkal” rakják
tele a következô hónapokat. Hogy mást
ne mondjak, olyan hitelszerzôdést már
láttam, mely 12 hónapra szól, olyat is,
mely 6 vagy 18 hónapra, de olyat, ame-
lyet 17 hónapra kötöttek, még nem.
Hogy miért épp’ 17 hónap? Csakis
azért, mert akkorra lép hivatalba az új
kabinet, és így a jelenlegi által felvett
hiteleket már az új kormánynak kell
majd törlesztenie” – mondta a keresz -
tény demokrata politikus.

Végül arra a kérdésre felelve, hogy
melyek az elmúlt ciklus, a nyolcévi
szocialista-szabaddemokrata kor-
mányzás legfôbb tanulságai, Semjén
Zsolt úgy fogalmazott: „a nagy igazsá-
gok mindig egyszerûek.(…) a gyur -
csányizmus nyolc évének – tanulsága
az, hogy nem lehet hosszú távon a
népnek hazudni, az emberekkel szem-
ben politizálni és a nemzeti érdekeket
semmibe venni”.

„Az ország a legmélyebb válságát éli át
békeidôben: mind szociális, mind gaz-
dasági értelemben a szükséghelyzet szé -
lén tántorog. A szocialista párt törté -
nelmének mélypontjára jutott. Ez lett a
következ ménye annak, hogy gát lás ta -
lanul hazudtak az embereknek. Egy
olyan kormány, amelyik nyilvánvalóan 

Megtartotta utolsó ülésnapját az Országgyûlés, a frakciók leadták parla-
menti irodáikat, kezdôdik a készülôdés: a Ház új képviselôit várja. A kam-
pány gôzerôvel folyik, Gyurcsány Ferenc ismét a nyilvánosság elé lépett,
saját kormányzását a „legpolgáribbnak” minôsítve. Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szokásos heti interjújában arról
beszélt: a gyurcsányizmus nyolc évének tanulsága az, hogy nem lehet
hosszú távon a népnek hazudni, az emberekkel szemben politizálni és a
nemzeti érdekeket semmibe venni. Mint mondta: az ország a legmélyebb
válságát éli át békeidôben: mind szociális, mind gazdasági értelemben a
szükséghelyzet szélén tántorog. A szocialista párt történelmének
mélypontjá ra jutott. Ez lett a következménye annak, hogy gátlástalanul
hazudtak az embereknek.

Nem lehet 
az emberekkel szemben politizálni 
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Zárjuk le 
a posztkommunista korszakot!

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kegyelettel emlékezik meg a
kommunizmus áldozatairól, a társadalom minden rétegébôl származó
hôsökrôl, akik közül sokan életüket áldozták hazájukért a sok évtizedes
kommunista diktatúra napjaiban. 

Meggyôzôdésünk, hogy a tömeggyilkos önkényuralmi rendszerek
örökségének elutasítása a huszonegyedik század európai politizálásának
alapvetô közös nevezôje kell, hogy legyen.  

Éppen ezért mi, fiatal kereszténydemokraták bízunk abban, hogy a
2010-es évben a kommunista diktatúra utódpártja, amelyik az elmúlt
években ismét katasztrofális állapotba sodorta Magyarországot, végleg
eltûnik a kormányzati hatalom közelébôl. Szeretnénk végre olyan ország-
ban élni, ahol a diktatúrából örökölt politikai reflexek nem részei a min-
dennapoknak.  

Határozott álláspontunk továbbá, hogy Magyarországnak nincsen
szüksége semmiféle olyan politikai formációra, amelyik akár szóbeli
megnyilvánulásaiban, akár külsôségekben önkényuralmi rendszer
emlékét idézi.

A 2010-es esztendô komoly esélyt nyújt arra, hogy a választók
akaratából Magyarországon olyan idôszak kezdôdjön, amelyben egy
távlatokban gondolkodó, európai színvonalú, a nemzeti érdekeket szem
elôtt tartó, hozzáértô kormányzás mellett a szélsôséges gondolkodás
jelentéktelen tényezôvé válik, és végre véglegesen szakíthatunk a kom-
munizmus örökségével.

Olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol az önkényuralom, a dik-
tatúra módszereit és beszédmódját kizárólag a történelemkönyvek lap-
jairól ismerhetjük.

Gaal Gergely

az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke

elveszítette társadalmi támogatottságát,
az képtelen bármilyen reformot, változ-
tatást végrehajtani. Különösen, ha ezek
a reformok rossz irányba mutatnak,
rossz irányba visznek. És végezetül van-
nak olyan nemzeti ügyek, amelyek poli-
tikai beállítottságtól függetlenül minden
tisztességes ember számára sérthe -
tetlenek. Lehet, hogy amikor a 2004.
december 5-i népszavazással, kicsinyes
pártpolitikai megfontolásokból kirekesz -
tették a közjogi értelemben vett magyar
nemzetbôl a magyarság egyharmadát,
voltak, akik hittek a szocialista propa-
gandának. Akik akkor rossz érzéssel,
meghasonlottan, de követték ôket, még
azok sem bocsátanak meg ezért a szo-
cialista pártnak” – jelentette ki Semjén
Zsolt.

„Ugyanígy tudják az emberek, hogy a
családtámogatás tönkretétele a nemzet
létérdekei ellen való volt. Évrôl évre
szembesülni fogunk az ország ka tasz -
tro  fá lis demográfiai állapotával, aminek
megváltoztatása érdekében a szocialis -

ták nem hogy nem tettek nyolc évig
semmit, de még rontottak is rajta.

A végsô tanulság pedig az, hogy a
mindenkori magyar kormány a magyar

nemzetnek kell, hogy felelôsséggel tar-
tozzon, nem pedig külföldi befektetôi
érdekcsoportoknak” – mondta az inter-
jú végén a KDNP elnöke.

Nyakó még 
az ötvenes években él

A szocialisták nehezményezik Kiss-Rigó László,
szeged–csanád-i megyéspüspök politikai állás-
foglalását. A megyéspüspök Hód mezôvásár helyen
arról beszélt: ha lenne Ma gyarországon igazi,
baloldali értékeket követô párt, akkor az egyház-
nak támogatnia kellene, mert a baloldali értékek
egyben keresztény értékek is. Ilyen párt azonban
ma nincs – jelentette ki, leszögezve azt is: a
keresztény értékrendet egyedül a Fidesz–KDNP
szövetség képviseli hitelesen. Semjén Zsolt, a
KDNP elnöke a stop.hu-nak elmondta: Nyakó
Istvánnak semmi köze ahhoz, hogy egy püspök,
mint magyar állampolgár, milyen politikai
véleményt fogalmaz meg. Úgy látszik, hogy az
MSZP szóvivôje még mindig az ötvenes években
él, amikor még a pártbizottságból akarták meg-
mondani, hogy egy püspöknek mi legyen a
véleménye. Hozzátette: egy ilyen egyházi személy -
nek pontosan ugyanolyan joga van a politikai
véleményét kifejezni, mint egy matematikatanár-
nak, egy péknek vagy egy villamosvezetônek.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: amirôl a püspök
beszélt az tartalmilag, tényszerûen helytálló, a Fi -
desz–KDNP-kormány alatt ugyanis tökéletesen
megvalósult az egyenlô finanszírozás. Az utóbbi
években azonban az MSZP–SZDSZ-irányítás min-
den esztendôben átlagosan 200 ezer forintot vett el
valamennyi, egyházi iskolába járó gyermektôl.

kdnp.hu, Forrás: stop.hu
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Hargitai János, a Keresztényde mok -
rata Néppárt frakcióvezetô-helyettese
felszólalásának beveze tôjében egyér -
tel  mûvé tette – bárhogy is menekülne
a felelôsség elôl – Bajnai Gordon egy
soha nem látott sikertelen korszak
emble matikus figurája volt, és az is
marad.

Mint mondta: ez a korszak 2002-vel
kezdôdött, amikor is a szocialisták
bevásárolták magukat a hatomba, és
ettôl kezdve napjainkig mindent
alárendeltek annak, hogy hatalomban
maradjanak. Ezen igyekezetnek tud -
ható be, hogy 2002 óta soha nem látott
koncepciótlan kormányzást folytattak.
„A rendszerváltozás óta soha nem élt
meg az ország ilyen felelôtlen kor-
mányzati idôszakot. E korszakot a gát -
lástalanság és a mindent elöntô kor -
mányzati korrupció jellemzi” – fûzte
hozzá.

Hargitai János – az elôtte felszólaló
Navracsics Tiborhoz hasonlóan – emlé -
kez tette Bajnai Gordont, hogy nemcsak
tízhónapos „válságkezelô” miniszterel-
nökség van a háta mögött, hiszen
korábban miniszterként szolgálta e
dicste len korszakot, melynek névadója
két ségkívül nem Bajnai, hanem Gyur -
csány Ferenc volt.

A 2002-tôl eltelt idôszak „ered-
ményeit” számba véve az Országgyûlés
költségvetési, pénzügyi és számvevô -
széki bizottságának keresztényde mok -
rata tagja kijelentette: meg fordít va az
Orbán-kormány által örökül hagyott,
az államadósságot 54 százalékra csök -
kentô tendenciáját a szocialisták 8 éves
kormányzása alatt az állama dós ság
csillagászati magasságokba emelke dett,
az eladósodás mértéke eléri a GDP 80
százalékát. Az MSZP külsô finan-
szírozási forrásokkal akarta elleplez ni
gyalázatos kormányzati teljesíményét,

a valós adatokat pedig el ha  zudták az
állampolgárok elôl – sorolta a politikus.

Kijelentette: a kormány második
ciklusának elején, már 2006 nyarán
elvesztette legitimitását. Ekkorra
ugyanis mindenki számára világossá
vált, hogy a szocialisták hazudtak,
ami  kor a választások elôtt ötéves adó -
csökkentést foglaltak törvénybe. A
választások után a törvényt visszavon-
ták, és adót emel tek. „Innentôl kez -
dôdött az MSZP vesszôfutása” –
jegyezte meg.

Az igazság pillanata mindenki szá -
mára 2008. október 6-án jött el, ami kor
Magyarországot megérintette az állam -
csôd veszélye. A miniszterbôl kor-
mányfôvé lett Bajnai Gordon jogilag
ugyan egy szuverén ország miniszterel-
nökeként köszönt le, de a valóság az,
hogy ettôl a naptól Magyarország az
Európai Unió és a nemzetközi pénzin-
tézetek gyámsága alá került – mondta
Hargitai János.

Ami azóta zajlik, az a megszorítá-
sok idôszaka, ennek következmé -
nyeként mára egy teljesen hibernált
állapotú gazdaságot látunk, ahol a kis-
és kö zép vállalkozóknak semmiféle
moz gástere nincs. 2009-ben a felszá-
molások és csôdök soha nem látott
méreteket öltöttek, egyetlen esztendô
alatt 30 százalékkal nôtt az ilyen
eljárások száma. 2009-ben 6,3 száza-
lékkal csökkent az ország gazdasága,
csak reménykedhe tünk, hogy az idei
esztendôben a további csökkenés csak
0,3 százalék lesz – hangsúlyozta a po -
litikus.

Hargitai János hangot adott azon
véle ményének, hogy a miniszterelnöki
beszédnek szólni kellett volna az
MSZP-kormány által elôidézett válság
kárvallottjairól is. Arról a 11 százalék -
nyi, két közepes nagyságú megyényi

munkanélkülirôl, akik hiába vártak,
várnak munkalehetôségre, a kormány
nem segítette ôket.

Az elmúlt idôszak kormányzati
hibáit összegezve Hargitai János kije-
lentette: a szocialisták minden egyes
választópolgár életébôl elvettek egy
évtizedet. A mögöttünk hagyott 8 éves
sikertelen kormányzás után ugyanis
még két év kell, hogy a növekedés bein-
duljon, s az ország gazdasága stabi-
lizálódjon – tette hozzá.

Bajnai Gordon azon gondolatára
reflektálva, mely a következô kormány
számára az egyik legfontosabb célkitû -
zéseként az euró 2014-es bevezetését
jelölte meg, megjegyezte, reméli, hogy
a következô kormány 2014-re képes
lesz erre, de az euró bevezetését a
maga ré szérôl nem célnak, csupán a
magyar gazdaságot stabilizáló esz -
köznek tartja.

A cél a gazdaság dinamizálása, a
munkanélküliség csökkentése – mond-
ta a kereszténydemokrata politikus.
Hozzátéve, nagyobb gondot kell fordí-
tani az egészségügyre, meg kell terem -
teni azt a szociális biztonságot, amit az
MSZP a magyar lakosság millióitól
elvett.

A kormányfôhöz és az MSZP frakció
tagjaihoz intézve szavait Hargitai János
úgy fogalmazott: ahhoz, hogy e célok
megvalósulhassanak, elsôsorban rendre
és biztonságra van szükség az ország-
ban. „Ma Magyarországot a rendetlen-
ség, a kupleráj jellemzi, meg kell szün-
tetni azokat az állapokat, amit önök
örökül hagynak”.

Hargitai János határozottan visszau-
tasította Bajnai Gordon néhány nappal
ezelôtti kijelentését, hogy Magyarország
már a válság elôtt is rosszul teljesített.
„Nem Magyarország teljesített rosszul a
válság elôtt, hanem e játéktérben a leg-
fontosabb szereplô, a kormány volt
versenyképtelen és sikertelen”. Az
emberek, az orvosok gyógyítottak, a
tanárok tanítottak, az üzemekben dol-
gozók tisztességesen végezték munká -
jukat – tette hozzá.

Ezt az állapotot kell meghaladni,
Magyarország ország katarzisra vár, ezt
a katarzist, az önök távozása fogja meg -
hozni az ország életében – mondta Har -
gitai János felszólalásának zársza -
vaként.

kdnp.hu

Tíz évet vettek el minden magyar életéből a szocialisták
Hibás kormányzati politikájukkal minden magyar választópolgár
életébôl tíz évet vettek el a hatalomba magukat bevásárló MSZP-kor-
mányok – jelentette ki Hargitai János, a Keresztényde mokrata Néppárt
frakcióvezetô-helyet tese a miniszterelnök az ország jelen helyzetéért a
felelôsségvállalást teljességgel mellôzô, a válságkezelést siker -
történetként beállító, a következô kormány számára cinikusan felada-
tokat, elérendô célokat megjelölô, patetikus hangvételû parlamenti
búcsúbeszédére reagálva. A kereszténydemokrata politikus hangsúly-
ozta: a Gyurcsány nevével fémjelzett korszakot a gátlástalanság, a min-
dent elöntô korrupció jellemzi, a szocialisták egy versenyképtelenné
tett, rendetlenségbe züllesztett országot hagynak örökül a következô
kormányra.
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„Útelágazás”. Így kezdôdött a ma
már rossz álomnak tûnô nyolc év,
amikor az ország rátért egy útra,
amirôl bebizonyosodott, hogy lefelé
vezet – ezekkel a szavakkal kezdte
az Országgyûlés utolsó ülésnapján
napirend elôtti felszólalását Har -
rach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt és az Országgyûlés alel-
nöke. Hozzátette, a címválasztásá-
val nemcsak a múltat kívánta fel -
idézni, hanem elôremutatva arra
szerette volna felhívni a figyelmet,
hogy a ciklusváltás új utat, új le -
hetôséget teremt.

Címszavakban értékelve Harrach Péter
kijelentette: a mögöttünk hagyott nyolc
esztendôt csökkenô gazdasági teljesít-
mény, romló versenyképesség,  növekvô
államadósság, a mindenen eluralkodó
rendezetlenség, elhatalmasodó korrup-
ció jellemezte. Mindennek követ kez -
ménye az eluralkodó reménytelenség.

Néhány konkrét számot említve
emlékeztetett rá, hogy nyolc évvel eze -
lôtt a kormány 52 százalékos állama -
dóssággal vette át az országot, s az ela -
dósodás mértékét „sikerült” 80 száza-
lékig feltornázni. Harrach Péter egy
mondat erejéig reagált – a zömmel euró-

pai pénzekbôl végrehajtott – MSZP-s si -
kersztoriként elôadott beruházásokra is,
mondván: nem a beruházások mértéke
a fontos, hanem hogy abból mennyi
tûnt el a szocialista holdudvarhoz tar-
tozók zsebeiben.

„Milyen politikai gondolkodás és
emberi magatartás vezetett ide? Emlé -
kez zenek vissza az elôzô ciklus
közben történt céltudatos és gátlásta-
lan hata lom átvételre. Vajon azért
történt ez, hogy fokozza a családok
jólétét, építse az egészséges társadal-
mat, erôsítse a nor mákat és a
közösségeket? Nem hiszem. Magáért
a hatalomért – mondta a keresztény-
demokrata politikus, hoz zá téve: akkor
az üzleti világ leg rosszabb képviselôi
megjelentek a po litika világában,
akiknek egyetlen szem pontjuk a saját
nyereségük bizto sítása volt. Gát lás -
talan profithaj há szás uk vált uralkodó
magatartássá az elmúlt években, önös
céljaiknak alá rendelve igyekeztek
áruba bocsátani a maradék nemzeti
vagyont, a korrupció fentrôl leszi -
várogva átjárta, behálózta az egész
társadalmat – jegyezte meg.

Ha ezt az elmúlt idôszakot a „nyere -
ségcentrikus” szóval jellemezzük, akkor
vajon milyen magatartást követel a

kilábalás vezetôitôl a jövô? – tette fel a
kérdést. Felelôsséget – jelentette ki a
kérdésre adott válaszában Harrach Pé -
ter. Mint mondta: „nemcsak tôlük, ha -
nem mindenkitôl a maga helyén: politi -
kustól felelôsséget a nemzet iránt, szü -
lôtôl a gyermeke iránt, rendôrtôl a po -
tenciális áldozat iránt, a település ve ze -
tôitôl a segítségre szoruló lakosok iránt,
és folytathatnám. Ha a nyereség haj sz o -
lását felváltja a felelôsség gyakorlása,
akkor van esély a nemzeti egységre, ami
az országunk történelmének minden
sikeres pillanatát jellemezte. Ha csak
kettôre utalok: az államalapításkor,
Szent István korában megvalósult a
nemzeti egység, mert közösen tudták a
fontos célt követni, és a trianoni trauma
után is a talpra állás érdekében, ha egy
paktum kíséretében is, de megvalósult a
nemzeti egység”.

„Úgy gondolom, hogy a felelôsség, ha
általános lesz, mert a politikai veze téstôl
a társadalom egészére átterjed, ak kor
van lehetôség arra, hogy azok, akik ma
megtévesztettek voltak, együtt tud ják a
nemzeti egységet megvalósítani. Ezt a
jövôt kívánom Magyar or szágnak. Isten
óvja országunkat!” – mondta beszédé -
nek végén Harrach Péter.

kdnp.hu

Útelágazás
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Mindenkire szükség van!

A Fidesz–KDNP visszaadja 
a fogyatékosszervezetek 

támogatását
Ha a Fidesz–KDNP kormányra kerül, a fogyatékossággal
élôket segítô szervezetek vissza fogják kapni azt a támo-
gatási mértéket, amelyet 2009-ben megkaptak – közölte az
ellenzéki frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetôje.
Soltész Miklós sajtótájékoztatóján, amelyet Kósa Ádám
Fidesz–KDNP-s európai parlamenti (EP) képviselôvel
együtt tartott, hangsúlyozta azt is, hogy ha megnyerik a
választásokat, segíteni, támogatni fogják a megváltozott
munkaképességûek, illetve a fogyatékossággal élôk foglal -
koztatását is.

Mint mondta, amíg az általuk elôállított termékek
nem kapnak támogatást, például a minisztériumok
nem az ôket foglalkoztató cégektôl vásárolnak iroda -
sze reket, addig ezek a cégek tönkremennek, a megvál-
tozott munka ké pességû dolgozókat pedig elbocsátják.

A politikus szerint az elmúlt években a fogyatékkal
élô emberek ahelyett, hogy segítséget és támogatást
kaptak volna, megvonásokat kellett, hogy elszenved-
jenek, a szocialisták elmúlt nyolc éve csak kudarcként
jellemezhetô ezen a területen. Soltész Miklós kitért arra
is, hogy 2005 óta folyamatosan csökken azoknak az
intézményeknek a normatív támogatása, amelyekben
fogyatékos emberek élnek.

Kósa Ádám a problémák között említette az aka -
dály mentesítés határidejének folyamatos halasz -
tását is: a szolgáltatásokhoz való hozzáférést de ce m -
ber 31-ig kellene akadálymentesíteni, ám jól lát -
ható, hogy ebben az évben már képtelenség bármi -
féle eredményt elérni. A másik nagy csalódás a fog -
lalkoztatás, hiszen míg az Európai Unióban a fogy-
atékossággal élô emberek 40 százaléka jut munka -
lehetôséghez, addig Magyarországon ez az arány 10
százalék. A politikus véleménye szerint a fogya -
tékosügy helyzetét az elmúlt nyolc évben nagyon jól
szemlélteti, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisz -
térium érintett fôosztálya nem dolgoztat fogyaté -
kossággal élô embereket.

Forrás: MTI

„Megakadályozzuk, hogy külföldiek
felvásárolják a magyar földet”

Bármilyen döntést hoz az Európai
Uni ó a magyarországi földvásárlási
moratórium meghosszabbítása ügyé -
ben, a leendô Fidesz–KDNP-kor-
mány mindenképpen megakadályoz-
za, hogy a külföldiek földet vásárol-
hassanak Magyarországon – jelen-
tette ki Semjén Zsolt, a Keresz tény -
de mokrata Néppárt elnöke Zala eger -
szegen tartott sajtótájékozta tóján. A
pártelnök úgy fogalmazott, hogy he -
lyes volt a szocialisták kezdeményezése ebben a té mában, de már
korábban meg kellett volna tenniük. Tá mogatja a jobboldal, hogy
az Európai Unió hosszabbítsa meg a földvásárlási moratóriumot,
de bármi lesz is a döntés, az új kormány megakadályozza, hogy
„külföldiek felvásárolják a magyar földet”.

A politikus Franciaországot és Dániát említette, ahol szintén
megvédik a földterületeket, Dániában például lehetôsége van a
külföldieknek is a földvásárlásra, de csak akkor, ha „Dániában dán
nyelven, dán mezôgazdasági diplomát szereztek”. Semjén Zsolt
szerint hasonló leleményességgel és technikai lehetôségekkel
Magyarországon is meg lehet védeni a földet.

Hozzátette, „a szocialista földlobbi” akadályozta eddig, hogy eb -
ben a kérdésben lépjenek. „Gráf József és Magda Sándor  (…) nagy-
birtokosok lobbija, akik országrésznyi birtokokat gründoltak
össze”, mert ôk abban érdekeltek, hogy külföldiek is vásárolhas-
sanak, hiszen akkor sokszoros haszonhoz juthatnak.

Semjén Zsolt kitért a napokban zajlott vitára, amelyben a szo-
cialista párt sérelmezte, hogy Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyés püspök a hódmezôvásárhelyi polgármester rendezvé nyén
politikai véleményt fejtett ki. Ennek kapcsán rámutatottt: „a
Rákosi-korszakot idézô támadást láthattunk” a katolikus egyház
ellen, mert egy püspöknek is joga van megfogalmazni a vélemé -
nyét, nem úgy, mint az ötvenes években.

Semjén Zsolt kiállt Kiss-Rigó László mellett, akinek igaza volt
kijelentéseiben, mert „a magát szociálisnak mondó MSZP elárulta
a szociális értékeket”, az egyházi iskolába járó diákoktól megvonta
a támogatások egy jelentôs részét.

Forrás: MTI

A KDNP Pécsett három választókerületi
csoportot hozott létre, melyeket cso port -
vezetôk irányítanak. Hoppál Pétert a
történelmi egyházak székhelyén, Pécs
belvárosában Oszoli Dénes vezetésével,
Nagy Csaba kampányát pedig Urán -

városban Herbert Gábor vezetésével
segítik a kereszténydemokrata akti visták.

A 3-as számú egyéni körzetben,
Kertvárosban pedig a párt ifjúsági tár -
szervezete, a Meier Tivadar városi titkár
vezette IKSZ segítségével vesz részt a

KDNP Kôvári János kampányában.
A KDNP Pécs Városi Szervezete

továbbra is várja segítôk jelentkezését.
Aki szeretne tenni a hazájáért a KDNP
és a Fidesz színeiben, még jelent -
kezhet a pecs@kdnp.hu e-mail cí men,
személyesen pedig a párt Rákó czi út
50. alatti székházában éri el a pécsi
szervezetet.

KDNP Pécs Városi Szervezete

Választókerületi csoportgyűléseket tartott a KDNP Pécs Városi Szervezete.
Az összejövetelen részt vett Hoppál Péter, a KDNP és a Fidesz közös
képviselôjelöltje. A politikus felhívta a figyelmet, hogy történelmi lehetôség
elôtt áll az ország, eljött az idô, hogy sorsunkat a kezünkbe vegyük, változ-
tassunk jövônkön, ehhez pedig mindenkire szükségünk van, aki tenni akar
családjáért, szeretteiért és a hazájáért.
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A KDNP két totális fenyegetésre adott
válaszként alakult, nem kért a nemzeti -
szocializmusból és elutasította a kom-
munizmust. A KDNP történetének,
hagyo mányának fonala a totális rendsz-
erekkel való szembenállás, ami nem csak
tettekben, hanem filozófiában, logikában
és emberi mentalitásban is megnyilvánul
– mutatott rá Navracsics Tibor. Hozzá -
tette: ahogy egykor képvi selôi nemet
mondtak a nemzetiszocializmusra és
kommunizmusra, ma a KDNP politiku-
sai nemet mondanak minden olyan
viselkedésre, gondolkodásmódra, amely
a totális rendszer logikáját viseli magán.
Amely az ellenfelet, vitapartnert ellen-
ségét kezeli, amely úgy kíván szavaza-
tokat szerezni, hogy félelmet gerjeszt, és
úgy próbálja saját népszerûségét mega -
lapoz ni, hogy gyûlöletet szít más tár-
sadalmi csoportokkal szemben.

A KDNP ezt elutasítja és pozitív jö vô -
képre építette küldetését. Ez az, amit a

Fidesz tanulhat a KDNP-tôl, s amibôl a
Fidesz is erôt meríthet. A két párt kap -
csolata stratégiai szövetség idô távlatát és
tematikáját tekintve, kölcsönösen egy -
másra vannak utalva, és kölcsönösen se -

gí tik egymás munkáját – hangsúlyozta
Navracsics Tibor. Rétvári Bencérôl azt
mondta, hogy új nem zedéke a keresz -
ténydemokrata politikusoknak, aki nem
kezdô a politikában, tapasztalt közösségi
ember. Aki tapasztalt közösségi ember,
az lehet hiteles politikus.

Harrach Péter, az Országgyûlés ke resz -
ténydemokrata alelnöke arról be szélt,
hogy a kereszténydemokrata közösség két
igen fontos dolgot adhat a magyar tár-
sadalomnak: a normák érvé nyességét és a
közösségek erejét. Mint mondta, a kerület
jelöltje a hitelességet, a képzettséget és a
lendületet képviseli a pártban. Hozzátette:
az a két generáció, amely jelen van a párt-
ban, nem a ri valizálást, hanem az együtt -
mûködést jeleníti meg, és a generációk
közötti szolidaritás érvényesül.

Rétvári Bence azt mondta, azt sze retné,
ha a választásoknak a fiatalok, a családok,
a vállalkozások, a nyugdíjasok egyaránt
nyertesei lennének. Azt sze ret ném elérni,
hogy Magyarország jövô idô legyen, hoz-
zátéve: ahol a fiatal a bol dogulását keresi,
mindenki talál ma gának munkát. A XI.
kerület helyzetérôl szólva úgy ítélte meg,
hogy a kormány gyenge teljesítménye, a
fôváros veze tésének pazarló intézkedései
Újbudán is éreztetik hatásukat.

kdnp.hu

Forrás: MTI
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A Fidesz és a KDNP stratégiai szövetséges
A Fidesz és a KDNP szövetsége stratégiai szövetség – mondta Navracsics
Tibor, a Fidesz frakcióvezetője, amikor bemutatta a főváros 15-ös számú
választókerületének Fidesz–KDNP-s jelöltjét, Rétvári Bencét. A fideszes
politikus kiemelte: a KDNP Magyarország legidősebb jogfolytonos demok -
rati kus pártja, megjeleníti az Ország gyűlé sben nemcsak a magyar keresz -
tény de mokráciát, ha nem a demok ratikus hagyományokat is. Rétvári Bence
azt mondta, azt szeretné, ha a választásoknak a fiatalok, a családok, a vál-
lalkozások, a nyugdíjasok egyaránt nyertesei lennének.

Tudatosan rombolták le a tanárok tekintélyét
Tudatosan rombolta a pedagógusok tek-
intélyét az elmúlt nyolc év kormányzati
politikája – mondta Hoff mann Rózsa, a
Kereszténydemokrata Néppárt or szág -
gyûlési képviselôje a Van kiút címmel,
az Asszonyok a nemzeti egységért nevû
szervezet által rendezett konferencián.
A kereszténydemokrata politikus a
tanácskozáson arról is beszélt, hogy ma
a pedagógusok java szenved attól, ami
az iskolákban zajlik, és sokan hagyták
ott a pályát. 

Hoffmann Rózsa szerint az iskolának
az erkölcsi nevelést és a tudás gyara-
pítását egyaránt kell szolgálnia, az isko-
la legalapvetôbb feladata, hogy az egyre
inkább jellemzô erkölcsi analfabetiz-
must megszüntesse, amit úgy tud
megtenni, ha a nevelésbôl nagyobb részt
vállal. A nevelés tekintély nélkül azon-
ban nem valósítható meg, ezért meg kell

szüntetni azokat a szabályokat, amelyek
rombolják a pedagógusok tekintélyét, és
ellehetetlenítették a nevelô munkát.

Soltész Miklós hangsúlyozta: a család-
és szociálpolitikára nemzeti ügyként kell
tekin teni a jövôben. Elsô intézkedések
között a természetbeni juttatások áfájá-
nak megszüntetését, a lakhatás megôr zé -
sének segítését em lítette. 

Mint mondta: a gyermekvállalás nem
lehet egyenlô a szegénység vállalásával,
kiszámítható családpolitikára van szük-
ség. Hozzátette: az elmúlt éveket a dúlás
és a pusztítás jellemezte, az eltelt nyolc
esztendôben a kormányzat a szociális
segélyezést teljesen összekeverte a
családtámogatási rendszerrel, melynek
következ ményeként a középosztály tel-
jes lecsú szása indult meg. A szocialisták
szét verték a családi adókedvezményt, az
otthonteremtési támogatás rendsze rét,

lecsökkentették a gyes idôta r tamát, hoz-
zátéve: a krízisre, amit létrehoztak pedig
alapítottak egy krí zisalapot, s most ezzel
házalnak – jelen tette ki Sol tész Miklós.

Forrás: MTI



A politikus szerint a mai Magyaror szá -
gon sok minden hiányzik a politikai
élet bôl. Hiányzik a valódi szociálde -
mok rácia, amelyet egykor Kéthly Anna
neve fémjelzett, hiányoznak a radikális,
demokratikus szempontból is elfogad-
ható igazi konzervatív pártok. Egyedül a
Fidesz–KDNP pártszövetség az, amely
megtestesíti a jobbközepet.

A KDNP alelnöke emlékeztetett: a
keresztényszociális mozgalom az or -
szágban komoly hagyományokkal bír, a
XIX. század végétôl a XX. századig jelen
volt a magyar politikai életben.

Harrach Péter azt is elmondta: a mai
Magyarországon nemcsak a gazdaság,
hanem a társadalom is nehéz hely -
zetben van, magas a munkanélküliség,
rossz a közbiztonság, a rendôrség poli-
tikai befolyásoltsága rontja ezt a hely -
zetet, az emberek biztonságérzete pe dig
megingott.

Ezt a rendôrség megerôsítésével le -
het megoldani, vissza kell adni az
em be reknek a biztonságérzetet – tet -
te hozzá, meg említve azt is: ezen kí -
vül az ok tatást és az egészségügyet is
rendbe kell ten ni, valamint a korrup-

ció felszá m o lása is elodázhatatlan
feladat.

A politikus kitért a nemzeti egység
megteremtésének szükségességére is.
Mint mondta: a nemzeti egység nélkü -
lözhetetlen egy olyan változás idején,
amelyet a Fidesz és a KDNP szeretne
április után megvalósítani.

A megtévesztett szocialista szava -
zóknak is helye van abban egységben,
amelyet ki kell építeni, csak egy ilyen
mûködô nemzeti egységgel tudjuk
megva lósítani Magyarország felemel -
kedését – hangoztatta a KDNP alelnöke.

Harrach Péter a sajtótájékoztatót kö -
vetô rendezvényen a résztvevôk fi gyel -
mébe ajánlotta Nagy Kálmán KDNP-s
képviselôjelöltet, aki Miskolc 3-as szá -
mú választókerületében indul.

Forrás: MTI
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A valódi szociáldemokrata, és az igazi, demokratikus szempontból is elfogadható
radikális konzervatív pártokat hiányolta a mai közéletbôl Harrach Péter, a KDNP
alelnöke miskolci sajtótájékoztatóján. Mint mondta: a nemzeti egység nél külöz -
hetetlen egy olyan változás idején, amelyet a Fidesz és a KDNP szeretne április
után megvalósítani.

A Fidesz–KDNP pártszövetség testesíti 
meg a jobbközepet

A Fidesz és a KDNP 
a választópolgárokkal köt szövetséget
Polner Eörs, a Kereszténydemokrata Néppárt Szeged váro -
si elnöke mu ta tta be a Fidesz–KDNP Csongrád megyei
jelöltjeit. Mint mondta, a párt tagjai és szimpatizánsai
min dent meg tesznek azért, hogy jelöltjeik az  ország-
gyûlési választásokon sikeresen szerepeljenek. 

A politikus arra kérte a kereszténydemokrata elvekkel
és erkölcsi értékekkel egyetértô választópolgárokat, hogy
áprilisban szavazzanak a Fideszre és meghatározó szövet-
ségesére, a KDNP-re.

Kovács Kálmán, a Csongrád Megyei Közgyûlés és a
KDNP megyei alelnöke hangsúlyozta: a Fidesz és a KDNP
az emberekkel köt szövetséget, mert ez az egyetlen olyan
együttmûködés, amely képes lesz kimozdítani az ország
megrekedt szekerét a kátyúból.

A szegedi köz pon tú Csongrád megyei 1-es számú
választókerületben Bodó Imre tiszaszigeti polgármestert,
or szággyûlési képviselôt indítja, a 2-esben a szintén hon -
atyaként is dolgozó Nógrádi Zoltán, Mórahalom pol-
gármestere lesz a jelölt, a 3-asban pedig Bohács Zsolt
ügy véd, többszörös kenuvilágbajnok indul. A csongrádi
köz pontú 4-es számú választókerületben Vincze László,
a térség jelenlegi országgyûlési képviselôje, az 5-ös, szen-
tesiben pedig Farkas Sándor, szintén jelenleg is parla-
menti honatya küzd a voksokért. Hódmezôvásárhelyen
és környékén a 2006-ban is mandátumot szerzô Lázár
János polgármester, Makón pedig Mágori Józsefné vál-
lalkozó, önkormányzati képviselô lesz a Fidesz–KDNP
jelöltje.

kdnp.hu
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Magyar képviselôk a fel nem használt
uniós támogatások megmentéséért

Újabb uniós pénzügyi segítségre szorul Magyarország, mutat-
tak rá Deutsch Tamás és Surján László néppárti képviselôk
az Európai Parlament napirendjén szereplô aktuális elôter j esz -
tés kapcsán. A javaslat a gazdasági válság által leginkább súj-
tott tagállamok részére kíván pótlólagos forrásokat biztosí-
tani a Strukturális Alapok felhasználási szabályainak mó -
dosításával.

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselô emlékeztetett
arra, hogy Magyarországon mind ez ideig rendkívül gyenge az
Unió által biztosított források kifizetési aránya, amely a 2007
óta eltelt idôszakra nyújtott alapok mindössze 34,6 százalékát
hívta le 2009 végéig.  A néppárti képviselô kiemelte: „a kormány
felelôssége lett volna, hogy biztosítsa a magyar gazdaság számára
létfontosságú strukturális források gyors, ugyanakkor hatékony
kifizetését. A jelenlegi parlamenti elôterjesztés Magyarországot
az Unió legrosszabbul teljesítô öt tagállama közé sorolja, többek
között a költségvetési összeomlás szélére sodródott balti ál lamok
mellé” – tette hozzá Deutsch.

Surján László kijelentette: arra törekszik, hogy a 2007-ben
megnyílt és máig fel nem használt uniós források ne vesszenek
el. A jelenlegi szabályok szerint ezen összegeket 2010 végéig el
kell költeni. „A válságra hivatkozva az új módosított szabályok
alapján a még fel nem használt összegeket a tagállamok 2013-ig
lehívhatják. Magyarország számára, ami cirka egymilliárd euró
megmentését jelenti. Egy további módosítás révén egyfajta gyors -
segélyként több mint 300 millió euró elôleghez is hozzájut -
hatunk a felzárkóztatási forrásokból” – hangsúlyozta Surján
László, a KDNP európai parlamenti képviselôje.

Kiadó: Magyar Néppárti Képviselôcsoport
Európai Parlament



A nyugdíjakkal kapcsolatban az elôzô
napokban sok megtévesztô közléssel
lehetett találkozni. Lanczendorfer Er -
zsébet, az Országgyûlés Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottságának KDNP-s
képviselôje, valamint a Nyugdíjpolitikai
albizottság tagja összegyûjtötte a té -
nyeket a nyugdíjjal, nyugdíjasokkal kap -
csolatban.

„Utolsó csepp vérünkig próbáljuk meg -
védeni a nyugdíjasok érdekeit” – mond-
ta Gyurcsány Ferenc az MTI 2008.
október 28-i híradása szerint. Dönt se el
mindenki, hogy hány csepp vért áldozott
a szocialista-szabaddemokrata kormány
a nyugdíjasokért!

Beszéljenek a tények! Íme:
A nyugdíjtörvény szocialista szigo -

rító módosításai:
1. 2008. január 1-tôl az induló nyugdíj

új megállapítási szabályai miatt legalább 8
százalékkal alacsonyabb a nyugdíj.

2. 2008. január 1-tôl az elôrehozott
öreg ségi nyugdíjba vonulás feltétele a
munkaviszony megszüntetése lett.

3. 2009. január 1-tôl a 62 évnél ko ráb bi,
azaz elôrehozott öregségi nyug díj korhatárt
megemelték: nôk 59., a fér fiak 60. életév
után vehetik igénybe, ha legalább 37 év
szolgálati idôvel rendel keznek, és ter-
mészetesen a „büntetôkamattal.”

És mi a büntetés? Az, hogy férfiak -
nál, nôknél egyaránt a már legalább 8
százalékkal csökkentett induló nyugdí-
jat további:

– 3,6 százalékkal csökkentik, ha valaki
a 62 éves öregségi nyugdíjkor határ elôtt 1
évvel megy nyugdíjba, azaz 61 évesen

– 7,2 százalékkal csökkentik, ha
valaki a 62 éves öregségi nyugdíjko-
rhatár elôtt 2 évvel megy nyugdíjba,
azaz 60 évesen.

A nôk, mint fentebb olvasható, az
öregségi nyugdíjkorhatár elôtt 3 évvel is,
azaz 59 évesen elmehetnek elôrehozott
öregségi nyugdíjba. No, aki él ezzel a
jogával, az kapja a legsúlyosabb bün-
tetést, mert a már legalább 8 száza-
lékkal csökkentett induló nyugdíját
további 8,4 százalékkal csökkentik.

Mindkét nemnél 50 százalékra csök -
ken a büntetôkamat mértéke, ha a
nyug díjba vonuló 37 év helyett legalább
40 év szolgálati idôt szerzett.

4. 2008. január 1-tôl az elôrehozott
öregségi nyugdíjban részesülô évente a
minimálbér tizennyolcszorosáig vállal-
hat munkát. Ha munkabére az említett
plafont elérte – ezt a tényt köteles 10
mun ka  napon belül jelenteni a Nyug díj -

fo lyósító Igazgatóságnak – megvonják a
nyugdíj folyósítását.

5. Hatalmas anyagi érvágás a szo -
cialista kormánytól a 13. havi nyugdíj
megszüntetése.

6. Ki emelt ezidáig nyugdíjkorhatárt?
CSAK A SZOCIALISTÁK! 1990-ben 55
év volt a nôk, 60 év pedig a férfiak nyug -
díjkorhatára. Ezt kétszer emelték: A
Horn-kormány 7 évvel emelte a nôk, 2
évvel a férfiak nyugdíjkorhatárát, így lett
egységesen 62 év. Harmadszorra 2009-
ben a Bajnai-kormány emelte meg 3
évvel – nôknek, férfiaknak egyaránt –, 62
évrôl 65 évre. Az átállásra mindössze hat
évet szánt.

7. A szocialisták által hozott törvény
szerint 2013. január 1-tôl:

– adóköteles lesz a nyugdíj,
– megszûnik a garantált minimális

nyugdíj.
Mi az igazság?
Ne feledkezzünk meg az igazságról: a

nyugdíjasokat megnyomorító összes
fenti törvénymódosítást megszavazta –
egy képviselô kivételével – az összes
szocialista és szabad demokrata ország-
gyûlési képviselô, köztük a miniszterel-
nök-jelöltjük: Mesterházy Attila, a párt -
elnökük: Lendvai Ildikó, és a szóvi vô -
jük: Nyakó István is.

Vigyázat! Új Ôszöd készül! „…Ha -
zud  tunk reggel, éjjel, meg este” – mond -
ta Gyurcsány Ferenc Ôszödön.

Végezetül: melyik kormány növelte
legjobban a nyugdíjak vásárlóértékét?
Az Orbán-kormány!

Lanczendorfer Erzsébet

Mesterházy Attila az MSZP kampány-
szórólapján a következôket írja: „36 éve -
sen ahhoz a nemzedékhez tartozom,
mely a rendszerváltás után vált felnôtté.
Számunkra a demokrácia és a szabadság
olyan lehetôség, amelyet készen kaptunk
az elôzô generációktól.” Mesterházy
Attilának azt üzenjük: ideje volna megis-
merkednie a magyar történelemmel.
Mesterházy Attila, az MSZP miniszterel-
nök-jelöltje ne tegyen úgy, mintha pártjá-
nak semmi köze nem volna ahhoz a poli-
tikai közösséghez, amelyet 1989-ig Ma -

gyar Szocialista Munkáspártnak hívtak,
és amely 45 éven át diktatórikus módon
határozta meg a demokrácia és a szabad-
ság éppen aktuális fokát.

Mesterházy Attila 36 évesen ifjúszo-
cialista nemzedékének ahhoz a részé -
hez tartozik, amelyet Zuschlag János
neve fémjelez, aki jelenleg bûnszervezet
tagjaként különösen nagy kárt okozó,
folytatólagosan elkövetett csalás bûn -
tette és más bûncselekmények elkö -
vetése miatt elôzetes letartóztatásban
várja az ítéletet. Ebben a perben Mes ter -

házy Attilát is meghallgatták. Bizonyára
mindenki elhiszi, mert olyannyira élet-
szerû, hogy a GYISM politikai államtit -
káraként semmirôl sem tudott a mi -
nisztériumban folyó pályázati gyakor -
lat ról, amely Zuschlag Jánost a börtönig
repítette.

Vajon Mesterházy Attila biztos-e
abban, hogy politikai felmenôitôl kapta
örökségbe azt a valóban demokratikus
lehetôséget, hogy a kampány lázában
égve felelôtlenül összevissza beszélhet?

Halász Zsuzsa, a KDNP szóvivôje

Mit üzen a történelem Mesterházy Attilának?

Mi az igazság a nyugdíjakkal, 
nyugdíjasokkal kapcsolatban?
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Nagy Andor az általa – Matolcsy György
felkérésére – készített koncepció rész leteirôl
szólva elmondta: 2010-et a fordulat évének
gondolja. Magyarországnak meg kell újul-
nia: „az elmúlt évtizedet elszúrtuk, és nem
tehetjük meg, hogy a következô évtizedet is
elszúrjuk” – jegyezte meg. Álláspontja
szerint Ma gyarország számára kitörési pont
lehet a gazdasági válságból a zöld gazdaság
kialakítása, amely nek lényege, hogy
kevesebb anyagot és kevesebb energiát
használunk fel, és környe zetbarát mó don.
A magyar gazdaság zöldítése alap vetôen
három dolgot jelent: a környezet gazdaság
húzóágazattá fejlesz tését, az energia-
hatékonyság növe lését és a meg újuló
energiák térnyerését a fosszilis energiákkal
szemben – hangsúlyozta a po litikus. 

„Jelenleg a megújuló energiák aránya
Magyarországon 5,6 százalék, ezt az
arányt 2020-ig meg lehetne négysze rezni,
húsz százalékra lehetne emelni. Az EU
célkitûzése egyébként is az, hogy 2020-ra
az uniós országokban átlagosan húsz
százalék legyen a meg újuló energiaforrá-
sok aránya. Magyar ország egye lôre hivat-
alosan tizenhárom százalékot vállalt, ami
benne is van a rendszerben, viszont ha
húzóágazattá válik a zöld gazdaság, erre
még bôven lehet rátenni. Ez ráadásul egy-
beesik Ma  gyarország érdekeivel, hiszen
így munkahelyeket lehet teremteni” –
mondta a környe zetvédelmi bizottság ke -
resztényde mok rata elnöke.

Kifejtette: „a koncepciót készítô csa pat
számításai szerint tíz év alatt, ha a zöld
gazdaságot húzóágazatnak vesz szük, két-

százezer munkahelyet is létre lehet hozni.
Ez például az energiaha tékonyság terü -
letén úgy nézne ki, hogy a négymillió ma -
gyar háztartás nem korszerû szige telési
rendszerével oko zott pazarlását az állam
energiahaté konysági programjának támo -
gatá sával lehetne visszafogni.

Ez a modell a kis- és középvállal ko -
zásoknak teremtene lehetôséget, hogy a
lakásokban korszerûsítsék a szigetelési
és fûtési rendszereket. Megújuló ener -
giát akkor érdemes ezekbe az épü le -
tekbe bevinni, ha azt se paza roljuk. Te -
hát elôször energiahatékony szigete lési
rendszerekre van szükség, utána meg -
újuló energiát alkalmazni, harma dik -
ként pedig fejleszteni a kör nye zetipart,
környezetgazdaságot”.

Nagy Andor szerint a zöld gazdaság
fejlesztésének finanszírozásához szük-
séges pénz elôteremtése nem okoz gon-
dot, hiszen az EU-s fejlesztési pénzek
egy része jelenleg is megújuló energiás
programokra, környezetgazdasági fej-
lesztésre, energiahatékonyság-növelésre
szolgálhatna, ha a jelenlegi kormány
kiemelten kezelné ezt a területet. 

Az uniós pénzeken kívül Magyar -
ország szén-dioxid-kvótáinak érté -
kesítésébôl is származhatnak bevé telek,
jelenleg százmillió tonna tarta lékkal
rendelkezünk. A kiotói jegyzô könyv
alapján az ebbôl származó pén zeket
amúgy is zöld beruházásokra kell fordí-
tani. A zöld adópolitika és a zöld adózás
is segíthet abban, hogy ne a munka-
járulékokat kelljen emelni, ha nem a

szennyezôket megadóztatni, és az abból
befolyt összeget is a zöld gazdaság
fejlesztésére fordítani. 

A Fidesz–KDNP-frakciószövetség
környezetvédelmi kabinetjének vezetôje
úgy gondolja: a következô kormánynak
át kéne csoportosítani a rendelkezésre
álló forrásokat, kellene csinálnia egy
zöld Széchenyi-tervet, amelynek célja a
zöld gazdaság megalapozása, olyan
energiahatékony rendszerek létrehozá -
sának támogatása, melyek Magyar -
ország energiafüggôségét csökkentenék.

Nagy Andor, a zöld Széchenyi-terv
mel  lett azt javasolja koncepciójában, hogy
hozzanak létre egy zöld fejlesztési bankot,
ami olyan visszafizetendô hite leket bocsá-
tana ki, amelyek szintén a zöld gazdaság
fejlôdését célozzák meg. Ennek csak
részben kéne állami bank nak lennie, a
magántôkét is érdemes len ne bevonni. 

A politikus az ország energia    s  tra -
tégiájára vonatkozó kérdésre adott vá -
laszában felhívta a figyelmet arra, Ma -
gyar országnak három komoly kihívással
kell megküzdenie: az egyik az állam -
adósság eltúlzott mértéke, a másik a
kevés gyerekszületés miatti demográfiai
probléma, a harmadik pedig az ener-
giafüggôség. Magyarország gázszükség -
letének nyolcvan százaléka egy helyrôl,
Oroszországból, a Gazpromon keresz tül
érkezik. Ez gazdaságilag nem helyes, hi -
szen egy ország gazdasága nem függ het
ilyen mértékben külsô tényezôktôl, sôt
nemzetbiztonsági kockázata is van.  

Nagy Andor álláspontja szerint Ma -
gyarország a zöld gazdaság kiépítésével,
az energiahatékonyság javításával és a
megújuló energiák térnyerésével hosszú
távon akár az energiaautonómiát is
megcélozhatná.

kdnp.hu

Forrás: index.hu

2010 a környezetvédelemben is 
a fordulat éve lehet

A zöld gazdaság lehet a kitörési pont a gazdasági válságból, amihez
húzóágazattá kell tenni a környezetgazdaságot, növelni kell az energia-
hatékonyságot, illetve teret kell biztosítani a megújuló energiáknak, vázol-
ta fel Nagy Andor, a környezetvédelmi bizottság kereszténydemokrata el -
nöke a Fidesz–KDNP szövetség következő kormányzati ciklusra vonat kozó
terveit az Index hírportálnak adott interjújában. 

Habsburg Ottó levele Semjén Zsolthoz

Tisztelt elnök úr, kedves dr. Semjén
Zsolt!

Szívbôl köszönöm ôszinte együttér -
zését kifejezô részvétnyilvánítását.

Az Ön és a magyar keresztényde -
mokraták nevében is megnyilvánuló
együttérzés és hûség azt a vigasztaló tu -
da tot jelenti nekem és családomnak,

hogy mély gyászunkban sok barátot tud -
hatunk magunk mellett.

Hitünk és az imádság segítenek ezt a
súlyos veszteséget elviselni tudni. Hálás
köszönettel

Habsburg Ottó
Forrás: kdnp.hu
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Levélben köszönte meg Habsburg Ottó Semjén Zsoltnak, a Keresztényde -
mok rata Néppárt elnökének részvétnyilvánítását.



A szocialisták nyolc év kormányzása
küldte padlóra az önkormányzatokat –
fejtette ki Firtl Mátyás, Sopron keresz -
tény demokrata országgyûlési képviselô-
je a Parlamentben.

A jelenlegi parlamenti ciklus egyik
utolsó alkalmát kihasználva, az önkor-
mányzatokat érintô elvonások ellen
emelte fel a szavát Firtl Mátyás, Sopron
ke reszténydemokrata országgyûlési kép -
 viselôje. A politikus felszólalásában
számszerûen sorolta fel és mutatta be
grafikonokon, hogy az önkormányza-
toktól milyen mértékû forráskivonás
történt 2006 és 2010 között. A megyei
önkormányzatot érintô, csaknem egy -
milliárdos forráskivonás 41 százalékos,

az infláció növekedése mellett. A kor-
mányzat részérôl egyre kevesebb for-
rásjuttatás mellett kellett ellátni az
önkormányzatoknak azokat a felada-
tokat, amelyeknek a normatív támo-
gatásait is folyamatosan csökkentette a
kormány. 

Az önkormányzatokat a padlóra
küldô helyzettel például Molnár Csa-
bának is tisztában kellene lennie, mint
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzat tagjának. Firtl Mátyás felhá -
borítónak nevezte, hogy a tények pon-
tos ismeretében Molnár Csaba, a
Magyar országot eladósító kabinet mini -
sztereként felelôtlen kormányzásuk
következményeként az egekbe szökô

államadósságért a fideszes önkormány -
zatokat okolta. 

Firtl Mátyás a szociális szférát, a
személyi gondoskodást érintô juttatá-
sok csökkentését is számszerûen fel-
sorolta: konkrétan a gyermekvédelmet,
a bentlakásos, a fogyatékkal élôket érin-
tô elvonásokat, hozzátéve: a legeleset-
tebbektôl, a legrászorultabbaktól von el
a kormány, amit az önkormányzatok-
nak kellett pótolniuk. Firtl Mátyás arra
is rámutatott, hogy az önkormányzatok
padlóra küldését eredményezô költ-
ségvetési elvonások személyes sorsokat
érintenek, emberek létbiztonságába
kerülnek.

kdnp.hu, Forrás: firtl.sopron.hu

A legfontosabb, hogy változás legyen az
országban, a politikában, a gazdaságban
– hangsúlyozta Varga Mihály, a Fidesz
alelnöke, aki a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) paksi szervezete meg -
hívására lakossági fórumon vett részt
február 24-én.

Az elmúlt nyolc év következménye -
ként Magyarország munkanélküliségben,
a kisvállalkozások csôdjét illetôen rekor-
dot döntött – jelentette ki az Orbán-kor-
mány volt pénzügyminisztere. Ma gyar -
országon a gazdaság növekedési pá lyára
állításához, az egyensúly tartós megte -
remtéséhez több munkahelyre, olyan
beruházások ösztönzésére van szükség,
amiben a legfontosabb partnerek a kis- és
középvállalkozások.

Varga Mihály kifejtette: a Fidesz–
KDNP szövetség gazdaságpolitikájának
fontos eleme a hitelesség és bizalom vis-
szanyerése. Rendbe kell hozni a szétzilált
államháztartást, ki kell jelölni az euró
bevezetésének dátumát és versenyké pes -
séget javító intézkedéseket kell hozni. Az
adócsökkentés elengedhetetlen, hiszen
„gúzsba kötve nehéz táncolni”.

Medgyasszay László, a KDNP parla-
menti frakciójának tagja arról beszélt,
hogy az agrárközigazgatás gyalázatos ál -
lapotban van. Kormányra kerülésük
után egyik elsô feladatuk lesz, hogy ezt
és ezen belül az élelmiszerellenôrzést
újra hatékonnyá tegyék – hangsúlyozta
a szakpolitikus. 

kdnp.hu, Forrás: teol.hu

Másfél millió ajánlószelvény 
A legfrissebb adatok szerint eddig, másfél millió ajánlószelvényt gyûjtött össze a
Fidesz, ez a következô napokban tovább nôhet – jelentette be Szijjártó Péter, a
Fidesz elnöki stábjának vezetôje Hódmezôvásárhelyen. „A rendszerváltoztatás óta
párt ennyi ajánlószelvényt nem gyûjtött, s ez jól mutatja, hogy régen látott egység
van a ma gyar társadalomban, soha ennyien nem akarták még a változást és egy
korszak lezárását, mint most” – hangsúlyozta a politikus. Több párt furcsállotta,
hogy a Fidesz és a KDNP nem áll le a hétszázötven ajánlószelvénynél jelöltenként
– jegyezte meg hozzátéve: ennek egyszerû oka van, ezek a pártok nem értik a poli-
tika lényegét, ami az emberekkel való találkozásra épül. 

Forrás: MTI

Változás nélkül lemaradunk 
– KÉSZ fórum Pakson

A KDNP 
és az IKSZ 2010. évi

adománygyűjtése
A Kereszténydemokrata Néppárt gyôri
szervezete a párt eszmeiségének meg -
felelôen igyekszik az embereket szolgál-
va segíteni ott, ahol a szolgálatra szük-
ség van. Ennek megfelelôen került sor
több alkalommal véradásra, folyópart-
tisztításra, iskolai korrepetálásra, egész -
ségügyi vagy jogi tanácsadásra. 

A pártszervezet külügyi szekciója a
múlt év végén felvette a kapcsolatot a
Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szö -
vet ségével, amelynek során felajánlot-
tuk, hogy a párt jótékonysági gyûjtést
szervez valamelyik kárpátaljai magyar
közösség számára. Felvetésünk kedvezô
fogadtatásra talált. Az adomány fo -
gadását és szétosztását a Kárpátaljai
Ma gyar Pedagógus Szövetség vállalta.

A megállapodást tett követte, és a párt
és az IKSZ aktivistái megszervezték a
gyûjtést. Az emberek jótékony adakozá -
sának köszönhetôen az iroda hamar ki -
csinek bizonyult a sok adomány tá -
rolására. 

Nagyon jó érzés volt megtapasztalni
az emberek önzetlenségét, ahogy e jó és
nemes ügy mellé álltak, így is segítve a
határon kívül élô magyar honfitár-
sainkat.

Herkely Ákos

KDNP gyôri szóvivô

A kormány padlóra küldte 
az önkormányzatokat
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Átadták a KDNP szociográfiai
pályázatának díjait

Átadták a Kereszténydemokrata Nép -
 párt és a Barankovics István Alapítvány
szociográfiai pályázatának díjait. A har-
madik alkalommal meghirdetett pályá -
zat témája a kereszténydemokrata gon-
dolkodás alapját jelentô család volt. Az
elsô díjat Tompa Z. Mihály vehette át a
Keserû cukor címmel benyújtott szo -
ciográfiájáért, amely a hatvani cukor-
gyár történetéhez kapcsolódva mutatja
be családok sorsát. A harmadik díjat Sza -
 bó Kálmán nyerte el a Családok a
Wekerlén a XXI. század elsô évtizedé -
ben címû pályaművével.

Hoffmann Rózsa beszédében hang-
súlyozta, a Kereszténydemokrata Néppárt
fontos feladatának tartja a kultúra ôrzését,
fontosságának hangsúlyozását, megje-
lenítését a politikai döntésekben, hiszen a
kultúra a párt értékrendjének oszlopa.

A pályázat elôzményeirôl szólva a
képviselô elmondta: azon megfontolás
jegyében, hogy kultúra nélkül nincs
méltó emberi élet, s hogy a politikának
képviselnie, támogatnia kell a kultúra
ügyeit, négy évvel ezelôtt a KDNP poli-
tikusai egy frakcióülésen úgy döntöttek,
hogy saját erôbôl, saját anyagi eszkö -
zeikkel minden évben egy kulturális
pályázatot hirdetnek. Céljuk kettôs
volt, egyrészt szerettek volna hozzá -
járulni ahhoz, hogy egy-egy mûfajban új
alkotások születhessenek, kevésbé is -
mert alkotók mûvei is eljuthassanak a
kö zönséghez, másrészt kezdemé nye -
zésükkel azt szerették volna üzenni, a
kultúrának a KDNP politikájában kitün -
tetett helye és szerepe van.

Az elsô évben a KDNP irodalmi
pályázatot hirdetett, amelyre minden
elôzetes várakozást felülmúló számú
értékes pályamunka érkezett. A követ-
kezô esztendôben a párt fotópályázatot
hirdetett, a díjakat a Magyar Kultúra
Napján megtartott ünnepségen vehet-
ték át a legkiválóbb alkotók.

Az alapítók a 2009-es esztendôre szo ci -
ográfiai pályázat mellett döntöttek,  mely -
nek témája a kereszténydemokrata gon-
dolkodás, értékrend alapját, bázisát jelen-
tô család lett. A pályázat anyagi feltételeit
ez alkalommal is a KDNP országgyûlési,
önkormányzati képvise lôi, politikusai
teremtették elô. A pályamûveket három
fôbôl álló zsûri bírálta el, elnöke Spéder

Zsolt egyetemi tanár, tagjai: Bíró Zoltán
író, irodalom törté nész, és Fábián Gyula
író, újságíró voltak.

Hoffmann Rózsa kifejtette: minden
olvasó ember tudja, hogy a szociográfia a
magyar irodalom kiemelkedô csúcsát
képviseli, s hogy a mûfaj a XX. század
bizonyos éveiben, évtizedeiben milyen
magasságokba emelkedett. A szociográ-
fiát éppen ezért nem szabad veszni hagy -
ni, a nemes hagyományt folytatni kell.

Spéder Zsolt rövid beszédében el -
mond ta: szociológusként, demográfus -
ként nemcsak szereti a szociográfiát, de
mind az értelmiség, mind a tudomány
számára rendkívül fontos mûfajnak tart-
ja. Mint mondta: a számokkal, hatal-
mas adatbázisokkal dolgozó szociológu-
sok, demográfusok néha elveszítik a
kapcsolatot a való világgal, a szoci ográfia
segíti visszatalálásukat. A mûfaj külön
erénye, hogy azokat a jelensé geket is
képes bemutatni, amelyek szá mokkal
nem fedhetôk le, az irodalomban pedig
kevésbé tárgyszerûen jelennek meg.

Spéder Zsolt külön örült a taéma-vá -
lasztásnak, mivel a család a közbe széd -
ben gyakran szélsôséges ábrázolásban,
vagy a problémamentes, idealizált, vagy
pedig az erôszakos, elviselhetetlen for-
májában jelenik meg. A valóság azonban
az, hogy a családi élet tele van konf -
liktussal, és boldogságélményekkel –
mondta a demográfus. Értékelése szerint
a díjazott szociográfiák hozzájárulnak
ahhoz, hogy a magyar családokról reálisa -
bb kép alakuljon ki a társadalomban.

kdnp.hu

KÉSZ-kerekasztalok 
feb ru ár ban

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé -
ge gyõ ri szer ve ze te „A ma gyar ér dek -
rõl – OKO SAN” cí mû or szág já ró ke -
rek  asz tal-be szél ge té sé nek márciusi
ál lo má sai:

Március 12-én, pénteken este 6
órától Érden a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központban (Alsó u. 9.)

Meghívott vendégek: Varga Mihály
(Fidesz), Soltész Mik lós (KDNP), Giró-
Szász András (Szá zadvég Alapítvány)

Március 17-én, szerdán este 6 órától
Nagyecseden a II. Rákóczi Ferenc Mû -
ve  lõdési Ház és Könyvtár Nagyter -
mében (Vasút út 2.)

Meghívott vendégek: Harrach Péter
(KDNP), Tállai And rás (Fidesz), Szabó
Márk (Nézõpont Inté zet)

Március 24-én, szerdán este 6 órától
Gyõrben a Bartók Béla Megyei Mûvelõ -
dé si Központban (BBMMK – Czuczor
Gergely u. 36.)

Meghívott vendégek: Semjén Zsolt
(KDNP), Járai Zsig mond (MNB volt
elnöke), Stumpf Ist ván (Századvég Ala -
pítvány)

A ke rek asz tal-be szél ge té se ket Lan -
czen dorfer Er zsé bet, a KÉSZ gyõ ri örö -
kös tisz te let be li el nö ke, a KDNP par la -
men ti frak ci ó já nak és az Országyûlés
Ifjúsági, szociális és családügyi bizott -
ságának tag ja ve ze ti.

kdnp.hu
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