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

Orbán Viktor beszédében úgy fogalma-
zott, 1956 olyan éve a magyar történe-
lemnek, amikor a magyar nemzet egy
forradalomban újjászületett, de még
inkább újra megszületett. „A magyarok
szabadságsóhaja” – mint mondta –
kiütötte az elsô téglát a kommunizmus
falából, és ezen a nyiladékon évtizedek-
kel késôbb az egész szocialista világrend-
szert kivitte a huzat. 

A kormányfô szerint az 1990-es rend-
szerváltoztatás és a szabad választások
ellenére húsz éve azt lehet érezni, hogy
„nem tudunk igazán hozzálátni ahhoz a
munkához, amely szívünk szerint valóvá
emelné Magyarországot: szabaddá, igazsá-
gossá és sikeressé, vagyis boldoggá”. Mint
mondta, 1956 a magyarok befejezetlen tör-

ténete volt egészen az idei esztendôig: „a
kétharmados forradalom azonban meg-
szabadított bennünket, 56 örököseit attól,
hogy a forradalom napján úgy érezzük,
mégis csak újra kell vívni ezt a harcot”.

„A harcot, a magyar életlehetôségek
szabad alakításáért vívott harcot lezártuk.
Ez a harc a mi gyôzelmünkkel, az 56-
osok, a rendszerváltók, a szabad magya-
rok gyôzelmével ért véget 2010 áprilisá-
ban” – hangsúlyozta a kormányfô, utalva
a tavaszi országgyûlési választásra. 1956-
ban az utcákon gyôzték le a magyarok a
hazugságot, 2010-ben a választásokon
döntötték le és adták meg a kegyelemdö-
fést a hazugságok rendszerének – fogal-
mazott Orbán Viktor. 

Folytatás a 2. ol da lon

Ünnep – kordonok nélkül

Megteremtôdött
a nemzeti egység
megvalósításának

lehetôsége
„Harrach Péter azzal kezdte
köszöntôjét, hogy a politika
nem ördögtôl való, s noha gya-
korta elhangzik, hogy a politi-
kusok veszekednek, nem
mindegy, hogy a politikai küz-
delemben ki mi mellett lán-
dzsát törve használ esetlegesen
kemény szavakat, nem mind-
egy, hogy a közérdeket vagy a
magánérdeket védve hadako-
zik. Elmondta, hogy idén a kor-
mányzó centrális politikai
erôre olyan em berek százezrei
szavaztak, akik polgári- keresz-
tény-nemzeti erôre még sosem.
Az em berek döntésével jelent
meg számunkra a nemzeti egy-
ség megteremtésének a gondo-
lata és lehetôsége – mondta a
KDNP frakcióvezetôje.”

8-9. oldal

Szélesebb alapokon
az alkotmányozás

„Szándékunk, hogy megôriz-
zük a parlamentáris kor -
mány formát. Ezért eddigi el -
képzeléseink szerint az állam-
fô általánosságban nem tenne
szert a mainál erôsebb pozíci-
óra, el kép zelhetô azonban,
hogy szélesebb jogkört kap az
Ország gyûlés feloszlatásához.
Mindez még nyitott kérdés.
Akik úgy vélik, hogy a bizott-
ság munkája csak formalitás,
mert tulajdonképpen valahol,
valami lyen mûhely ben már
elkészült az új alkotmány,
azok rémeket látnak.” 

10-11. oldal

Négy évvel az 1956-os forradalom gyalázatba fulladt ötvenedik évfordulója
után méltósággal, kordonok nélkül ünnepelt Magyarország. Orbán Viktor, min-
iszterelnök a Parlament elôtt elmondott beszédében hangsúlyozta: 1956 a
magyarok befejezetlen története volt egészen 2010-ig: idén áprilisban azon-
ban gyôzelemmel zárult „magyar életlehetôségek szabad alakításáért vívott
harc”. A miniszterelnök kiemelte, ahogyan 1956 után, az elmúlt nyolc évben
is kemény idôk jártak. 1956 üzenete az összefogás, remény és közös felelôsség
– tolmácsolta a Kereszténydemokrata Néppárt ünnepi üzenetét Harrach Péter,
a kisebbik kormányzópárt frakcióvezetôje. Soha nem állhattunk az 56-os hôsök
emléke elôtt olyan tisztán, mint most – jelentette ki Pálffy István keresztény-
demokrata országgyûlési képviselô a párt szentesi megemlékezésén, hozzátéve:
mára beérett a forradalom. 1956 és 2010 üzenete egyértelmû: valósuljon
végre meg a nemzeti demokrácia Magyarországon. Pálffy István szerint a
legfôbb kérdés most is Magyarország szuverenitása. 
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Folytatás az 1. ol da lról

A miniszterelnök  szerint ezzel eljött a
nemzeti együttmûködés korszaka, s mint
mondta, „megkaptuk a lehetôséget arra,
hogy megnyissuk a magyarok új, igazsá-
gos évszázadát”. Ha az 56-osok engedtek
volna a kísértésnek, ha nem ledöntik,
hanem kikerülik a tilalomfákat, akkor
még ma is állna a kommunizmus tégla-
fala; „ha 1989-ben nem követeljük a
szovjet csapatok távozását, még mindig
tele lenne velük Közép-Európa” – utalt
arra, hogy ahogyan 1956-ban és 1989-
ben sem volt, úgy most sem szabad elbi-
zonytalanodni, megtorpanni, kételkedni.
„Ôk sem hagyták, hát mi sem hagyjuk.”
Orbán Viktor szerint a nemzet igent
mon dott arra, hogy az országban min -
dennek meg kell változnia: az alkot-
mánynak, a törvényeknek, a közéleti
erkölcsöknek, a ta buknak, a parancsok-
nak, a céloknak, a viszonyoknak, az érté-
keknek, a médiának, a környezetvéde-
lemnek, az iskolának és a közbeszerzé-
seknek. Mindennek, ami ember-, nem-
zet-, ész-, erkölcs- és életellenes, így az
adózás mikéntjének és „a nemzettestvé-
rek kitagadásának” is – hangsúlyozta, s
szavait üdvrivalgás fogadta.

Mint mondta, olyan országot látnak
maguk elôtt, ahol erôs állam védi a közér-
deket, ahol értelmetlen szabályok nem
gátolják a vállalkozókat, a dolgozókat,
ahol a külföldi vállalatok ugyanúgy adóz-
nak, mint a magyarok, ahol garantálják a
nyugdíjasok biztonságát, a nyugdíjak érté-
két, és nem engedik, hogy eltôzsdézzék az
emberek befizetését. „Olyan or szágunk
lesz, ahol megéri a gyermeket vállalni és
felnevelni, ahol az adózásnak becsülete
van, mert egyszerû, mert józan ésszel
átlátható, és ezért nem illik, és nem is
lehetséges kibújni alóla” – sorolta,
hozzáfûzve, hogy „olyan századunk lesz,
ahová mindenkit magunkkal viszünk

Kiemelte ugyanakkor, hogy még csak
az út elején állnak. Szerinte egy évük van
arra, hogy felvegyék a tempót, végigvi-
gyék a döntô változásokat, és átalakítsák
az országot. A miniszterelnök úgy fogal-
mazott: egy évük van arra, hogy megte-
remtsék a sikeres magyar élet alapjait,
visszafordítsák a hanyatlás züllésbe for-
dult korszakát, és ismét emelkedô pályá-
ra állítsák az országot; kapkodás nélkül,
megfontoltan, de szapora léptekkel.

Orbán Viktor azt mondta, most nem
szabad a sápítozókra, a huhogókra és az
örök bizonytalanokra hallgatni. Akik

kételkednek saját erônkben és képessé-
geinkben, azok akarva vagy akaratlanul
a múlt védelmezôivé válnak, majd hoz-
zátette: a magyarok azonban nem a
múlt védelmezôi, hanem a jövô emberei
akarnak lenni. „Mi aztán tudjuk, milye-
nek a nehéz idôk”, hiszen kemény idôk
jártak 56 után, de mi, magyarok itt
vagyunk. Kemény idôk jártak az elmúlt
nyolc évben is – folytatta, felidézve:
„négy éve még ezen a napon az akkori
hatalom rohamrendôrökkel verette,
lovas rendôrök kardlapjaival ütlegelte,
vízágyúval és gumilövedékkel lövette a
békésen ünneplô magyar embereket. De
mi, magyarok itt vagyunk, és ôk is ott
lesznek hamarosan, ahol lenniük kell”.
Szavait a tömeg tapssal fogadta.

„Jöhetnek még kemény idôk, de véget
is érnek, és mi, magyarok akkor is itt
leszünk, mert a kemény idôk soha sem
olyan kitartóak, mint a kemény embe-
rek” – zárta szavait a kormányfô.

Az 1956-os forradalmat az összes
európai érdekében vívták meg

Az 1956-os forradalmat a magyarok az
összes európai érdekében vívták meg –
mondta a megemlékezés másik szónoka

Jerzy Buzek, az Európai Parlament len-
gyel elnöke. 

A lengyel politikus arra emlékeztetett,
hogy ötvennégy évvel ezelôtt a magyar
nép a szabadságot választotta. Szavai sze-
rint ez a magyarok választása volt, de
minden európai együtt érzett velünk.
Mint mondta: Lengyelország is hatalmas

szolidaritást érzett a magyar nép iránt.
Kijelentette: vannak olyan pillanatok a
történelemben, amelyeket soha nem sza-
bad elfelejteni, mert egy átfogó folyamat
részei, és a demokrácia, a szabadság,
valamint az újraegyesült Európa felé
vezetnek. Az egyik ilyen pillanat az
1956-os forradalom volt – mondta az EP
elnöke. 

Jerzy Buzek emlékeztetett arra, hogy
tizenkét évvel ezelôtt Orbán Viktor meg-
hívására járt Magyarországon, és akkor a
lengyel nép üdvözletét hozta. Mint mond-
ta, ma pedig az EP elnökeként érkezett, és
minden európai állampolgár üdvözletét
szeretné átadni. Közölte: ez az alkalom
lehetôség számára, hogy fejet hajtson a
forradalom hôsei elôtt, azok elôtt, akik
életüket vesztették, akiket bebörtönöztek,
vagy akiknek el kellett hagyniuk hazáju-
kat. Úgy fogalmazott, 1956-ban a magyar
nép megmutatta, hogy a demokrácia és a
szabadság nem csupán elvont értékek,
hanem olyanok, amelyekért a magyarok
harcolni is hajlandók. 1956 olyan folya-
matot indított el egész Európa számára,
amely a kelet és közép-európaiaknak meg-
hozta a lehetôséget arra, hogy csatlakoz-
hassanak az Európai Unióhoz. Leszö -
gezte, a magyaroknak köszönhetô, hogy
eljutottunk idáig. 

Jerzy Buzek arról is beszélt, hogy
azzal, amikor emlékezünk a múltra, egy-
úttal védelmezzük a jövôt is. 1956-ban
Magyarország egyedül maradt, ma
viszont egy huszonhét tagból álló közös-
ség teljes jogú tagja. Kijelentette, hogy a
következô év különleges lesz az Európai
Unió történetében, mert január elsejétôl
Magyarország veszi át az elnökséget.
Hangsúlyozta, hogy nehéz idôket élünk,
amikor olyan kihívásokkal kell szembe-
nézni, mint a klímaváltozás, az energia-
biztonság vagy a demográfiai problémák.
Mint mondta, ezeken a területeken a
magyar kormány fogja meghatározni a
követendô irányvonalat. 

Beszéde legvégén minden jót kívánt
Magyarországnak és Európának. 

1956 üzenete: összefogás,
remény és közös felelôsség

1956 üzenete 2010 Magyaror szágának
egyértelmû: összefogás, remény és közös
felelôsség – tolmácsolta a Keresz tény -
demokrata Néppárt ünnepi üzenetét
Harrach Péter, a kisebbik kormányzópárt
frakcióvezetôje.



Harrach Péter úgy fogalmazott: 1956
októberében a magyar emberek megfog-
ták egymás kezét, lelküket egy érzés, a
felszabadult öröm töltötte be, szemük

elôtt a közös cél, a szabad Magyarország
jelent meg. Hozzátette: a nemzeti össze-
fogásban eltûntek a társadalmi és világ-
nézeti különbségek, egyet akart és érzett
a kommunista tanokból kiábrándult
miniszterelnök, a szilárd jellemû bíboros
és az angyalföldi munkásfiú. Közösen
vállalták a forradalom ügyéért a felelôs-
séget – mutatott rá a kereszténydemok-
rata politikus, kiemelve: 1956 üzenete
2010 Magyarországának egyértelmû:
összefogás, remény és közös felelôsség.

Soha nem állhattunk az 56-os hôsök
emléke elôtt olyan tisztán, mint most 

Ötvennégy évvel ezelôtt ezekben az órák-
ban nemcsak Budapesten a Petôfi Körben
vagy a Mûegyetemen, hanem az ország
oly sok pontján, itt Szentesen is éjszaká-
ba nyúlóan beszélgettek az emberek az
ország jövôjérôl. A legfôbb kérdés akkor
Magyarország szuverenitása volt. Reg -
gelre kelve a függetlenség és az önrendel-
kezés vágya erôs kifejezést nyert, megin-
dult a tömeg és kinyilvánította akaratát.
Megérett a forradalom. Október 23. lett
a szabadság napja. – jelentette ki Pálffy
István, a Ke resz ténydemokrata Néppárt
országgyû lési képviselôje Szentesen el -
mondott ünnepi beszédében.

Hangsúlyozta: „azóta 54 év telt el, de
soha nem állhattunk az 56-os hôsök
emléke elôtt olyan tisztán, mint most.
Mert:

Hiába kiáltották ki 1989. október 23-
án a köztársaságot, ha az nem lett a közé,
a közösségé, hanem pusztán egy hata-
lomátmentô posztkommunista politikai
elit kísérleti telepeként mûködött, ahol a
kommunizmus bevezetésében egyszer
már megbukott ideológusok gazdasági
örökösei zárták világpiaci ketrecbe a ma -
gyar embereket.

Hiába látszott gyôzni 1990-ben a
magyar többség az nemzetköziség fölött,
ha már az újrakezdés elsô napjaiban a
vesztesek – szintén ezekben a napokban
– puccsal igyekeztek megdönteni a több-
párti választás eredményeként létrejött
kormányt. 

Hiába indult útjára a polgári Magyar -
ország fejlôdése, ha a gazdaságban és a
nemzetközi piacokon megerôsített had-
állású neo-liberális pénztôke a retro-szo-
cialistákat támogatta.

És hiába épített a polgári kormány
korábban a munka és a család erejére, ha
a spekulánsok Magyarország megbukta-
tására kötöttek opciós ügyleteket.

És hiába keveredtünk ki a szocializ-
mus korábbi adósságcsapdájából, ha
2002 után a multinacionális tôke kegyé-

ben járó kormányok feladták a gazdasági
függetlenséget és számolatlanul vettek fel
hiteleket, hogy azokból lopjanak és a
saját zsebüket tömjék.

És hiába szerettük volna az 56-os
hôsök emlékét méltóképpen megünne-
pelni az 50. évfordulón, ha egy bomlott
elméjû diktatórikus hajlamú hatalom
vérbe fojtotta az emlékezést”.

De mostanában, ezekben a napokban,
ha az emberek az ország jövôjérôl beszél-

getnek, remény és bizakodás váltja fel a
korábbi aggodalmat. A legfôbb kérdés
most is Magyarország szuverenitása.
2010-ben is megindult a tömeg és kinyil-
vánította akaratát, hatalmas arányban
szavazott a gazdasági függetlenség és az
önrendelkezés mellett. Mára beérett a
forradalom. Az elmúlt hónapokban új,
reményteli, és cselekedetekkel teli kor-
szakot nyitott Magyarország, mely méltó
a forradalom elveihez – mondta a keresz-
ténydemokrata politikus. 

A forradalom pedig nem analitikus
kategória. Minden történelmi korban a
nép a maga kezében lévô eszközzel vála-
szol az elnyomóinak: kiegyenesített kaszá-
val, vagy kurucos hevülettel, vagy önkén-
tes szolgálattal a szabadságharc zászlaja
alatt, vagy szavazócédulával a kezében a
választásokon. Magyaror szágon 2010-ben
ilyen demokratikus keretek között zajló
forradalom ment végbe, amelynek ered-
ménye méltó az 1956-os forradalom 13
napjának vívmányaihoz, mert ez is alapja-
iban változtatta meg Magyarországot –
jelentette ki Pálffy István.

A KDNP-s országgyûlési képviselô
kifejtette: reményteli az idei ünnep mert
hosszú évek állandó megosztottsága
után, béke köszöntött az országra. Ha -
zánk legnagyobb ökológiai katasztrófája
közben a reményt, a lehetôséget is meg-
kaptuk, mert a magyar emberek soha
nem látott összefogásának lehetünk
tanúi. 1956. október 23. reményt ad és
megerôsít abban, hogy közös céljainkat
csak együtt tudjuk elérni. Új írott és írat-
lan törvények születtek, születnek, ame-
lyek egy igazságos, békés Magyar ország
pillérei, ahol az összefogás hazára talált.

Mint mondta: „azoknak, akik fellá-
zadtak 1956-ban volt egy álmuk a sza-
bad, diktatúra nélküli Magyarországról.
Ebben az évben a magyarok megint lezár-
tak egy idôszakot és ismét mertek álmod-
ni és tenni egy jobb Magyarországért. De
október 23-án Magyarország nemcsak
egy diktatúra ellen lázadt fel, hanem
hazugság és a félelem ellen is. A magyar
emberek többször is bizonyították: nem
tûrik, ha hazudnak nekik és nem enge-
dik korlátozni szabadságukat. A magya-
rokat 56 után nem lehetett elhallgattat-
ni, nem lehetett megvenni. Most Ma -
gyarország nagy lépéseket tett annak
érdekében, hogy az évtizedekig velünk
élô igazságtalanságok fájdalmait enyhí-
teni tudja”.

Folytatás a 4. ol da lon
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Folytatás a 3. ol da lról

Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évtize-
dekben tiltott volt október 23-át ünne-
pelni. Amikor végre szabad lett ünnepel-
ni, akkor sem tudott vele mit kezdeni az
állam, különösen a poszt-kommunista
kormányok, és mivel nem tudta tiszta
szívbôl ünnepelni, ezért a forradalom
távoli maradt az emberek számára is. Az
elnyomók örökösei nem akarták meg-
mutatni 1956 valóságát, hiszen saját
magukat leplezték volna le. 

„Mert 56 az emberek szívében nem
arról szólt, hogy az egyik kommunista
után a másik üljön a trónra, hanem arról,
hogy egyszer majd egy független ország-
ban, szabadon, demokratikus választások
során nyerjenek felhatalmazást Magyar -
ország irányítására. Ezért 56 hôse nem a
hatalomátmentô kommunista elit,
hanem a pesti srác. Mint ahogy az elmúlt
20 év kínkeserves átalakulásának hôsei
sem a neoliberális gazdasági szereplôk,
hanem a magyar emberek. Akik 2010-
ben a kezükbe vették sorsukat és forra-
dalmi eredményeket vívtak ki.

A rendszerváltoztatás után húsz évvel
a magyar választók döntöttek: kerüljön

végre a nemzeti demokrácia a politikai
élet centrumába. Legyen nyilvánvaló,
hogy a demokrácia nemzeti elkötelezett-
ség nélkül puszta liberalizmus, és meg-
fojtja a magyarságot. 1956 és 2010 üze-
nete egyértelmû: valósuljon végre meg a
nemzeti demokrácia Magyarországon.
Most esély van arra, hogy 56 hasonló cél-
jai: a nemzeti elkötelezettség és demok-
ratikus törekvés erôsítsék egymást” –
hangsúlyozta Pálffy István.

Az ünnepeket ünnepelnünk kell, a
szabadság napját nem elég megkoszo-
rúzni, hanem felszabadulva kell emlé-
kezni rá hazugság és félelem nélkül. A
szabadság napja a magyar emberekrôl
szól, október 23-a attól válik nemzeti
ünnepünkké, ha a nemzet valóban
ünnepli. Isten éltesse az 56-os hôsök
emlékét és Isten óvja a mai hôsöket, ben-
nünket, Magyarországot! – zárta beszé-
dét a kereszténydemokrata képviselô.

A határon túl élô magyarságnak is
joga van a saját életéhez

A magyarságnak a kisebbségben, az a -
nyaország határain túl is joga van a saját

életéhez, joga van a nyelvéhez, hagyo-
mányaihoz, kultúrájához – mondta
Schmitt Pál köztársasági elnök a Ki -
sebbségekért Díj Sándor-palotában tar-
tott ünnepségen.

Az államfô beszédében kiemelte: a
Kisebbségekért Díj régi célja, hogy elis-
merje azoknak az embernek a munkáját,
akik a kisebbségi sorsban felvállalják egy-
egy közösség összefogását, szervezik a
magyarok életét, ápolják lelküket, mun-
kálkodnak a közösségért – legyen az a
munka egy kollégium vezetése, mûve -
lôdéstörténeti kutatás a szeretett város-
ban, egy kulturális szervezet mûködte -
tése, vagy egy falu életének szervezése,
templomának csinosítása.

Schmitt Pál hangsúlyozta: az egy
nemzethez tartozás alapja nyilvánvaló:
közös nyelv, kultúra, történelem és
hagyomány. Ám az erôs azonosságtudat-
hoz, az asszimilálódás elleni küzdelem-
hez ezeket az értékeket egyedi léthelyze-
tekben kell kapaszkodóként megélni –
mondta. A köztársasági elnök Márton
Áron püspök szavait idézte, mikor azt
mondta: „amint az egyénnek joga van az
élethez, a családalapításhoz, ugyanúgy
joga van a nemzetiségnek, hogy a maga
sajátos életét szabadon élje”. A kitünte-
tettekhez szólva azt mondta: akik most
itt vagyunk, mind együtt hisszük, együtt
valljuk a püspökkel, hogy a kisebbség-
ben, az anyaország határain túl, a ma -
gyarságnak ott is joga van a saját életé-
hez. Joga van a nyelvéhez, hagyománya-
ihoz, kultúrájához, és legfôképpen joga
van ahhoz, hogy jövôje legyen.

kdnp.hu 
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A kereszténydemokraták
nemzetben gondolkodnak

Ha a parlament elé kerül a határon túli magyaroknak
szavazati jogot megadni szándékozó kormány-elôter-
jesztés, a Kereszténydemokrata Néppárt támogatni fogja
– mondta Harrach Péter. A KDNP frakcióvezetôje
ugyanakkor hozzátette: a határon túli magyarok szava-
zati jogának kérdésében nem ismerik a kormány állás-
pontját, és nem tudják, milyen döntést hoz majd a
Fidesz-frakció. A KDNP alelnöke emlékeztetett rá, hogy
Európa számos országában bevett gyakorlat, hogy a hatá-
ron túliak is szavazhatnak, így van ez a szomszédos
Szlovákiában, Horvátországban, Romániában, de
Csehor szág, Francia ország is biztosítja ezt a jogot.

A KDNP képviselôi nemzetben gondolkodnak, és
európai megoldásra szavaznak, ezért ha a parlament elé
kerül a szavazati jogot megadni szándékozó kormány-
elôterjesztés, a kereszténydemokraták támogatni fogják
– hangsúlyozta Har rach Péter.

Megjegyezte: nyilván még számos egyeztetést igényel,
hogy hogyan és mi módon valósulhat meg a szavazati jog
megadása. 3-4 millió magyar él az országhatáron túl, s a
magyar nem zethez való kötôdése ezeknek az embe -
reknek nyilván különbözô. Azok a nemzettársaink azon-
ban, akik a magyar állampolgárságot igénylik és meg -
kapják, erôs magyar kötôdésrôl tesznek tanúbizonyságot,
ezért a magyar államtól megérde melten kapják meg a
szavazati jogot.

Európa számos országában bevett gyakorlat, hogy a
határon túliak is szavazhatnak, így van ez a szomszédos
Szlovákiában, Horvátországban, Romániában, de Csehor -
szág, Franciaország is biztosítja ezt a jogot – sorolta a
nemzetközi példákat a kereszténydemokrata politikus.

kdnp.hu

Forrás: MTI

Lélektani határ alatt
Tudtuk, hogy eljön a pil-
lanat, mégis megrázó a
hír, augusztusban tíz-
millió fô alá csökkent
Magyarország lélekszá-
ma. A KSH legfrissebb
jelentése szerint január
és augusztus a születé-
sek száma nagyobb mér-
tékben csökkent, mint a
halálozásoké, ennek
eredményeként a vizs-
gált idôszakban a termé-
szetes fogyás 25 224 fô
volt, 2548-cal (11,2 szá-
zalékkal) több mint egy évvel korábban. A nemzetközi vándorlás
becsült értékeinek pozitív egyenlege folytán az ország lakossága tény-
legesen ennél kisebb mértékben, mintegy 15 000 fôvel csökkent –
olvasható a közleményben.

Eszerint Magyarország lélekszáma az idôszak végén 9 millió 999
ezer volt. A KSH közlése szerint 2010 elsô nyolc hónapjában összes -
ségében 4.091-gyel (6,3 százalékkal) kevesebb gyermek született, és
1543-mal (1,8 százalékkal) kevesebben haltak meg, mint egy évvel
korábban. A házasságkötések száma – a júliusi emelkedés ellenére –
továbbra is csökken: 25257 házasságot kötöttek, 1989-cel (7,3 száza-
lékkal) kevesebbet, mint 2009 azonos idôszakában.

Ezer lakosra 9,1 élveszületés és 12,8 halálozás jutott; az elôbbi érték
0,6, az utóbbi 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, mint a 2009-es. A ter-
mészetes fogyás 3,8 ezrelék volt, 0,4 ezrelékponttal több az egy évvel
korábbinál. Az év elsô nyolc hónapjában ezer élveszületésre 4,8 csec-
semôhalálozás jutott, ez 0,3 ezrelékpontos csökkenést jelent – áll a
közleményben.

kdnp.hu

Forrás: KSH, MTI

Semjén Zsolt, miniszterelnök-he lyet tes, ha
rajta múlna az új alkotmányt az „Isten, áldd
meg a magyart!” – a magyar Himnusz elsô
sorával kezdené.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a
Magyar Televízió Ma reggel címû mûsorá -
ban kifejtette: ez a mondat mindenkit ma -
gában foglal, azokat is, akik az értékeket az
Úristenbôl vezetik le, és azokat is, akik az
igazság, a jó ság, a szépség értékeit más
szempontok, értékek alapján keresik. Sem -
jén Zsolt ugyanakkor azt is fontosnak tart-
ja, hogy a Szent Koronára és a magyar törté-
nelemre megfelelô hivatkozás legyen az új
alkotmány preambulumában.

Forrás: MTI

A Himnusz elsô sorával kezdené
Semjén Zsolt az alkotmányt
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Elhatározott szándék, hogy a társasági adó
csökkentését nem csak 500 millióig való-
sítják meg, hanem továbblépnek és létre
hozzák Közép-Európa legversenyképesebb
adórendszerét. Kitért arra is, hogy Ma -
gyarország összes versenytársa meglépte
már az egykulcsos adó bevezetését. Ha
mindenki ebben gondolkodik, joggal vetô-
dik fel a kérdés, miért ne mû ködhetne.

A kereszténydemokrata politikus azt
mondta, hogy a hazugságokra épített

adórendszert meg kell haladni, több mint
ezermilliárd az, amit a költségvetés gör-
get, de soha nem folyik be. Hozzátette:
jelenleg olyan bonyolult a rendszer, hogy
nincs az a szervezet, amely eredménye-
sen tudná képviselni az adóbehajtásokat.
Rendkívül magasak voltak az adók, s
egyre kevesebb szolgáltatást kaptak az
emberek. Egy átláthatatlan, bonyolult
rendszer pedig eleve bizalmatlanságot
szül. Leszö gezte a korábbi abnormális

rendszer védhetetlen, s rászolgált az
átalakításra. Ha minden maradna így,
akkor a stag náló gazdaság maradna meg
Ma gyar ország számára, s további pozí-
cióvesztést lenne kénytelen az ország
elszenvedni.

Több mint 300 milliárd forint
maradhat a családoknál

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint az adójogszabályok terén nem volt
folytatható az elmúlt nyolc évben járt út. Hargitai János, a kisebbik kor-
mánypárt vezérszónoka az adótörvények változásáról szóló parlamenti vitá-
ban azt mondta: ez a zsákutca folytatását jelentette volna. Hozzátette: az
elmúlt nyolc év alatt Magyarország sereghajtóvá vált az unióban, s a közép-
európai versenytársakhoz mérve is rossz a helyzet. Kiemelte: ilyen mértékû
személyijövedelemadó-csökkentés nem volt még, több mint 300 milliárd
forint maradhat a családoknál. Az egykulcsos rendszer jelenti az átlátható-
ságot és az egyszerû adózást, ami felé reményeik szerint bizalommal lesznek
az emberek.

A 2011-es büdzsé beindítja a gazdaságot
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a
jövô évi büdzsé beindítja a gazdaságot –
jelentette ki a kisebbik kormánypárt, miu-
tán a gazdasági miniszter beterjesztette a
2011-es költségvetést. A keresztényde-
mokraták külön üdvözlendônek tartják a
határon túli magyarság oktatás-nevelési
támogatásának bôvülését, a kisiskolák
kiemelt segítését, valamint az egyházi
intézmények diszkrimináció nélküli finan-
szírozását. A KDNP örömmel látja, hogy a
költségvetés kiemelten támogatja a kisis-
kolákat. A kistelepülések iskolái az esély-
teremtés letéteményesei, a jövô évi büdzsé
a hátrányos helyzetbe került kistelepülé-
seknek biztosítja, hogy az óvodai és az álta-
lános iskola alsó tagozatához kapcsolódó
feladatokat helyben megszervezhessék.
Ehhez célzott többlettámogatást rendel,
ami lehetôvé teszi a szocialista kormányok
alatt bezárt kisiskolák újranyitását is –
mutattak rá közleményükben.

A KDNP külön üdvözlendônek tartja,
hogy a kedvezménytörvény alapján járó
oktatási-nevelési támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó magyarok
támogatása 5 075,3 millió Ft-ra növek-
szik (2010-ben 3475,3 millió forint volt).
A KDNP azt is örömmel látja, hogy az

egyházi intézményeket – különösen az
oktatási intézményeket – diszkrimináció
nélkül finanszírozza az állami költségve-
tés. A támogatási összeg 230 ezer fo -
rint/év (2010-ben 190 ezer forint/év volt)
minden tanuló után.

Hasonlóan fontos lépés a közfoglalkoz-
tatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben
pazarló rendszerének átalakítása – olvas-
ható a kormánypárt állásfoglalásában.
Mint írták, megalapozottabb, az értékte-
remtô munkát elismerô, egyszerûbben
áttekinthetô és finanszírozható Nemzeti
Közfoglalkoztatási Program indul. A prog-
ram lényegi eleme, hogy a közfoglalkozta-
tási támogatás nem automatikusan jár, a
támogatásokat csak akkor folyósítják, ha
a támogatott alátámasztja, hogy a foglal-
koztatás értékteremtô, költségigénye meg-
alapozott, garantálja, hogy bôvül a mun-
kahelyek száma és mindezt ellenôrizhetô,
elszámoltatható módon valósítja meg. A
program keretében megvalósuló foglal-
koztatás mellett a valóban munkaképes,
de munkával nem rendelkezôk bérpótló
járandóságot kapnak. A Nemzeti Közfog -
lalkoztatási Program megvalósítására a
Munkaerô-piaci Alapban rendelkezésre
álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az

önkormányzatoknál a bérpótló járandó-
ságra mintegy 48 milliárd forint jut.

A fiskális politika célja a kormányzati
szektor méretének és hiányának csökken-
tése. A mérséklôdô deficit lehetôvé teszi
az adósságráta csökkenését és segíti a gaz-
daság külsô egyensúlyának javulását. A
jövedelemközpontosítás és újraelosztás
szûkítése a magánszektor mozgásterét
bôvíti, és hozzájárul a gazdaság verseny-
képességének növekedéséhez. Az adó- és
járulékrendszer változásai pedig ösztönzik
a foglalkoztatottság növekedését.

A KDNPt összegzése szerint a kor-
mány gazdaságpolitikájának középpont-
jában a gazdaság növekedésének beindítá-
sa és a foglalkoztatás növelése áll, a költ-
ségvetés stabilitásának megtartása mel-
lett. A magyar gazdaság növekedési prob-
lémái mögött az alacsony foglalkoztatott-
sági szint áll, ezért a gazdaságpolitika
kiemelt célja, hogy 10 éven belül egymil-
lió új munkahely jöjjön létre az országban.
2011-ben a családi adózás és a személyi
jövedelemadó-változások jelentik a leg-
fôbb elôrelépést, ezeken keresztül több
mint 300 milliárd forint maradhat a csa-
ládoknál.

kdnp.hu
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A magyar kormány törvényben kívánja
biztosítani, hogy a jövôben ne lehessen
diszkriminálni, így ha az egyházi
intézmények közfeladatot vállalnak át,
akkor az önkormányzatiakkal azonos
finanszírozást kaphatnak majd –
közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a magyar-vatikáni vegyes bi -
zottság keddi ülése után. A kormány -
fôhelyettes rámutatott: az ok tatási
törvénytôl kezdve a szociális törvényen
át úgy alakítják át a jogszabályokat,
hogy az megfeleljen az egyenlô finan-
szírozás követel mé nyének.

Az egyházi közfeladatot átvállaló
intézmények, legyenek azok iskolák,
kórházak, szociális intézmények, köz -
gyûj temények, olyan állami támogatást
kaphassanak, mint a hasonló feladatot
ellátó önkormányzati intézmények.
Nem csak a múlt tekintetében kell
jóvátenni a diszkriminációt – fogalma-
zott a Keresz ténydemokrata Néppárt
elnöke.

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy, az
elôzô kormány a jogállamot sértô módon
nem tartotta be a Szentszék és a Magyar
Köztársaság közötti diplomáciai megál-
lapodást és az ebbôl következô törvénye-
ket. Mint felidézte: az Állami Számve -
vôszék által is megállapított módon
komoly tartozás halmozódott fel, külö-
nösen az iskolák tekintetében.

Szólt arról, hogy a kormány azokat az
összegeket, amelyeket az egyházi kórhá-
zak jogellenesen nem kaptak meg, már
rendezte egy kormányhatározattal.
Ugyanakkor az oktatás területén, az ÁSZ
által is megállapított módon nem fizette
ki a juttatásokat, s ezzel megkárosította
az egyházi iskolába járó gyermekeket és
tanárokat az önkormányzati iskolákhoz
képest is. Ezeket adósságként az új kor-
mány is elismeri, hozzátéve: ezek vissza-

fizetésének ütemezésérôl meg fognak
állapodni.

+

A katolikus egyház képviselôi megál-
lapodtak az állammal abban, hogy
október 31-ig a legfontosabb kérdésekben
konkrét, szövegszerû eredményre jutnak
– errôl Erdô Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek beszélt az
ülés után. Ennek alapján lehetôség lesz

arra, hogy a következô esztendôt már
ezeknek az eredményeknek megfelelôen
kezdjék el. Természetesen mindvégig
figyelembe vették, és ezek után is
figyelembe veszik az ország lehetôségeit
és helyzetét, mert az egyház szolidáris a
társadalommal.

Erdô Péter igen bátorító kezdetnek,
egy folyamat újrafelvételének nevezte a
szentszéki-magyar vegyes bizottság keddi
ülését. Mint mondta, sokszor elôfordul,
hogy nagyon fontos témákat érintünk,
nagyon fontos kérdésekben egyet is
értünk, de mire eljutunk oda, hogy a gon-
dolatból valódi tett legyen, sok idô elte-

lik. Abban bízunk, hogy ez alkalommal
ez nem így lesz.

Juliusz Janusz apostoli nuncius a saj-
tótájékoztatón örömének adott hangot,
hogy újrakezdte munkáját a vatikáni-
magyar vegyes bizottság. A testület
összehívását ô már 2004-ben kezdemé-
nyezte, de az különbözô okok miatt soká-
ig nem ült össze. Mint fogalmazott, most
végre sikerült összeülnünk, áttekintettük
mindazt, ami eddig elmaradt.

+

A paritásos bizottság társelnökei Semjén
Zsolt és Juliusz Janusz apostoli nuncius.
A testület magyar tagjai: Rétvári Bence, a
Közigazgatási és Igazságügyi Mi nisz -
térium parlamenti államtitkára, Szász -
falvi László, a Közigazgatási és Igazság -
ügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs
államtitkára, Németh Zsolt, a Külügy -
minisztérium parlamenti államtitkára,
Jávor András, a Nemzeti Erôforrás Mi -
nisztérium közigazgatási állam titkára,
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium oktatásért felelôs állam -
titkára, Soltész Miklós, a Nemzeti Erô -
forrás Minisztérium szociális, család- és
ifjúságügyért felelôs államtitkára, Nasz -
vadi György, a Nemzetgazdasági Minisz -
térium államháztartásért felelôs állam -
titkára, Schanda Balázs, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Állam-
tudományi Karának dékánja.

A katolikus egyházat Juliusz Januszon
és Erdô Péteren kívül a testületben kép-
viselik: Ternyák Csaba egri érsek, Kiss-
Rigó László szeged-csanádi püspök,
Pápai Lajos gyôri megyés püspök, Székely
János Esztergom-budapesti segédpüspök,
Mohos Gábor, az MKPK titkára, Écsy
Gábor, a Magyar Katolikus Karitász
országos igazgatója, Radnay József, a
PPKE professzor emeritusa.

A vatikáni szerzôdést 1997. június
20-án kötötte meg Magyarország és az
Apostoli Szentszék, az Országgyûlés
1999-ben ratifikálta. A szerzôdés meg-
hirdetett célja a magyarországi római
katolikus egyház független mûködésének
biztosítása volt.

kdnp.hu
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Törvény az egyházi intézmények 
diszkriminálása ellen

A magyar kormány törvényben kívánja biztosítani, hogy a jövôben ne
lehessen diszkriminálni, így ha az egyházi intézmények közfeladatot vállal-
nak át, akkor az önkormányzatiakkal azonos finanszírozást kaphatnak majd
– jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar-vatikáni veg-
yes bizottság ülése után. A katolikus egyház képviselôi megállapodtak az
állammal abban, hogy október 31-ig a legfontosabb kérdésekben konkrét,
szövegszerû eredményre jutnak – errôl Erdô Péter bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek beszélt az ülés után. Juliusz Janusz apostoli nun-
cius is örömének adott hangot, hogy újrakezdte munkáját a vatikáni-mag-
yar vegyes bizottság.
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Az Országgyûlés Felsôházi termében ren-
dezett konferenciát Harrach Péter azzal
nyitotta meg, hogy 2010-ben Magyaror -
szágon nagyon fontos lenne a társadalmi
párbeszéd, s noha a különbözô egyházak,
a különbözô hívô közösségek, illetve a
társadalom különbözô csoportjai közötti
dialógus fontosságának, lehetôségeinek
és problémáinak felvázolása nyilván-
valóan meghaladja a tanácskozás kere -
teit, ám minden olyan esemény fontos,
amely ezt a párbeszédet elôsegítheti. A
Kereszténydemokrata Néppárt frak-
cióvezetôje, a fórum alapítója szerint e
téren jelentôs a keresztény civil szer -
vezetek szerepe és felelôssége, ahogyan a
politikáé is, szûkebben a keresztény poli-
tikáé.

A konferencia részvevôit köszöntötte
Szebik Imre, nyugalmazott püspök, a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus

Tanácsának elnöke, Székely János,
Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye
segédpüspöke, Köves Slomó, az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség rabbija
és Harrach Péter, a Keresztény de mokrata
Néppárt alelnöke, a párt Or szág gyûlési
Képviselôcsoportjának ve zetôje.

Köszöntôjében Szebik Imre arról be -
szélt, hogy míg a magyarországi keresz-
tény egyházak közötti párbeszédet a
múltban többnyire veszélyek és elnyo-
matás indukálta – emlékeztetett az
1943-as együttmûködésre, amikor a II.
világháború indított közös gondolkodás-
ra, illetve a kommunista diktatúra évei-
re –, napjainkban a Krisztus által a tanít-
ványokra hagyományozott szeretet kö -
zösség mûködteti ezt. Hangsúlyozta,
fontos az egyházak közötti párbeszéd,
hiszen olyan értékeket hordoznak, ame-
lyekre a ma emberének, a ma társadal-
mának égetô szüksége van. Morál nélkül
nem lehet a politikát gyakorolni és
erkölcs nélkül elvész a nemzet – mondta
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnöke.

Székely János, Esztergom-Budapesti
Fôegyházmegye segédpüspöke arról

beszélt – utalva XVI. Benedek és Jürgen
Habermas beszélgetésére –, hogy a kato-
likus egyház meggyôzôdése, a hit és a
tudomány között soha nem lehet ellen-
tét, hiszen mindkettônek szüksége van
a másikra, ahogyan a tudomány nem
lehet meg hit nélkül, úgy a hit sem tudo-

mány nélkül. „Nem mindegy, hogy vala-
ki embert klónoz vagy embert gyógyít” –
jelentette ki Székely János, majd hozzá-
tette az emberi méltóság fontosságát
kiemelve, az ember nem csak biológiai
érték, amit esetleg a fejlôdés oltárán fel
lehet áldozni. A segédpüspök elmondta,
az európai civilizáció a tudomány és a
hit találkozásával alakult ki, ahol a
kereszténység megtermékenyítette az itt
élô népek kultúráját. A segédpüspök a
cigányság problémáira térve rámutatott:
óriási szükség lenne e téren a „keresz-
tény fantáziára”. Szerinte rengeteg álla-
mi program bukik meg azért, mert nincs
ember, akire azt hitelesen rá lehetne épí-
teni és sok olyan pontja van a magyar-
cigány konfliktusoknak, amiket nem
lehet rendeletekkel megoldani. Fontos -
nak tartja, hogy a katolikus egyház
„megerôsítse,(…) felemelje, beemelje a
cigány kultúrát”. Jó lenne, ha lennének
olyan országos ün ne peink, ahol ünne-
pelhetnénk a cigányság történetének
egy-egy szép pillanatát – mondta.

Köves Slomó szerint szükség van
párbeszédre, különösen keresztény-
zsidó párbeszédre. E téren az elmúlt
évek na gyon sok eredményt hoztak –
tette hozzá, egyik példaként említve a
második vatikáni zsinatot. Kifejtette,
helyes lett volna, ha az Európai Unió
alapdokumentumába bekerül a zsidó-
keresztény gyökerekre történô utalás.
Nagyon sok kérdésben egy oldalon
vagyunk, ezért fontos lenne az együtt-
gondolkodás, közös célok kitûzése –
mondta az Egy séges Magyarországi
Izraelita Hitköz ség rabbija. Kitért arra
is, hogy ami közös minden keresztény
egyházban és minden zsidó vallási
irány zatban, azok Biblia tanításai,
parancsolatai, amelyek soha nem évül-
nek el. Éppen ezért szerinte szükség
lenne olyan fórumokra, ahol konkrétan
a Bibliáról beszélnek. Jöjjenek létre
olyan intézmények, ahová az utca
emberei bemehetnek, s megismerked-
hetnek a Bibliával, hogy az ne maradjon
kizárólag a templomokban, zsinagó-
gákban – mondta, hozzátéve: létre le -
het ne hozni akár a Biblia „Disneyland-
jét”, ahol az emberek a Szentírással
ismerkedhetnének.

Megteremtôdött a nemzeti egység
megvalósításának lehetôsége

Magyarországon 2010-ben megteremtôdött a nemzeti egység megvalósítá-
sának lehetôsége – hangsúlyozta Harrach Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetôje, a keresztény civil szervezetek III. országos fórumán
az Országgyûlésben. Kiemelte: a politika világában is meg kell valósulnia a
dialógusnak, erre kötelezi a megválasztott centrális politikai erôt az embe-
rek akarata. Arra, hogy ne párt soviniszta szemléletet érvényesítsenek,
hanem nemzeti érdekeket.
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Harrach Péter azzal kezdte köszöntô-
jét, hogy a politika nem ördögtôl való, s
noha gyakorta elhangzik, hogy a politi-
kusok veszekednek, nem mindegy, hogy
a politikai küzdelemben ki mi mellett
lándzsát törve használ esetlegesen
kemény szavakat, nem mindegy, hogy a
közérdeket vagy a magánérdeket védve
hadakozik. Elmondta, hogy idén a kor-
mányzó centrális politikai erôre olyan
emberek százezrei szavaztak, akik pol-
gári- keresztény-nemzeti erôre még
sosem. Az emberek döntésével jelent
meg számunkra a nemzeti egység meg-
teremtésének a gondolata és lehetôsége
– mondta a KDNP frakcióvezetôje.
Hangsúlyozta: nem paktálnak le senki-
vel azok közül, akik részesei voltak az
ország tönkretételének, ugyanakkor
azokat, akik baloldali értékeket vallot-
tak, szívesen látják a nemzeti együtt -
mûködés rendszerében. „Ôk az elmúlt
nyolc év megtévesztettjei voltak és nem
elôidézôi” – fogalmazott a keresztény-
demokrata politikus.

Harrach Péter beszélt arról, hogy ma
Magyarországon nincs meg a munkának
az a becsülete, aminek egy egészséges tár-
sadalomban meg kell lennie. A mun ka
becsületét vissza kell állítani – szögezte
le. Fontosnak tartotta a házasság, a csa-
lád megerôsítését, az otthonteremtés és
gyermekvállalás segítését, továbbá a rend
helyreállítását. Harrach Péter el mondta,
hogy ez az öt dolog nemcsak a kormány-
zó centrális erô politikájának az alapját
jelenti, de egy koherens értékrendet tük-
röz, amelynek egyre több jelét lehet látni.
Ezzel kapcsolatban megemlítette a vörö-

siszap-katasztrófát, illetve az azzal kap-
csolatos kormányzati és törvényhozási
intézkedéseket.

Magyarországon a normák és a
közösségek megerôsítése az, ami a tár-
sadalmat egészségessé teheti. A társa-
dalmat nem csak elfogadni kell, hanem
alakítani is - fogalmazott a KDNP frak-
cióvezetôje.

A köszöntôk után Forrai Tamás S.J., a
Jézus Társasága magyarországi tarto-
mányfônökének, Ács Éva pszichológus-
nak és Magyar Judit mediátor –pszicho-
lógusnak az elôadását, továbbá Kiss
Ulrich S.J. és Salzmann Zoltán felkért
hozzászólását hallgatták meg a fórum
részvevôi. 

kdnp.hu, Forrás: MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli
a foglalkoztatási és demográfiai fordulat
szándékát – mondta Harrach Péter a kor-
mányfô beszédére reagálva. A Keresz -
ténydemokrata Néppárt frakcióvezetôje
hangsúlyozta: különösen fontosnak tart-
ják egy családi jellegû, új és átfogó adó-
rendszer megalkotását. rendszerébe.

A magán-nyugdíjpénztári rendszerbe
folyósított összeg átutalásának felfüg-
gesztésérôl szólva Harrach Péter kifejtet-
te: ez az átmeneti megoldás elfogadható,
jól illeszkedik a hároméves válságadó
Azzal kapcsolatban, hogy a magánnyug-
díjrendszerbe jelenleg havonta 30 milli-
árd forint értékben folyósít pénzt az

állam rámutatott: ez az összeg súlyos
hiányt jelent az államháztartás számára.
Az összeg átutalásának felfüggesztése azt
jelenti, hogy nem a nyugdíjasok járandó-
sága csökken. Az államháztartási hiány
mérséklése pedig közös érdek.

Mint mondta: a konkrét intézkedések
közül, különösen azokat tartják fontos-
nak, amelyek nem a kisemberek vállára
teszi a terhet. Az arányos teherviselés
kiemelt fontosságú.

A KDNP alelnöke kiemelte: a minisz-
terelnök által megfogalmazott elvek és
intézkedések megfelelnek a keresztény-
szociális tanításnak.A sokszínû magyar
válság okai véleményük szerint is elsô-

sorban a neoliberális gazdaság- és társa-
dalompolitikában keresendôk. Ennek
következménye a megszorítás és az
eladósodás – mutatott rá a keresztényde-
mokrata politikus.

Az új szemlélet eszmei alapjai között a
KDNP álláspontja szerint is szerepelnie
kell a munkának, az együttmûködésnek
és az állami szerepvállalásnak és a közér-
deknek. Az utóbbit szívesebben nevezik
közjónak, hiszen árnyaltabban fejezi ki
azt a szempontot, amely figyelembe veszi
a közösség érdekeivel összhangban lévô
egyéni érdeket is – mondta Harrach Péter.

kdnp.hu

Forrás: MTI

A KDNP üdvözli a foglalkoztatási és demográfiai fordulat szándékát
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– Az ön munkacsoportja a kormányzati
rendszert és a hatalomgyakorlás formáit
vizsgálja. Milyen fôbb változásokra lehet
számítani ebben a témakörben?

– Megfontoljuk, szerepeljen-e az al -
kot mány szabályai között a konstruktív
bizalmatlansági indítvány. Ponto sabban:
érdemes-e a kormány leváltásának felté-
teléül szabni az új minisz terelnök egy -
idejû megválasztását. Több érv szól a
hagyományos bizalmatlansági indítvány
visszaállítása mellett, amikor is a kabinet
leváltható anélkül, hogy nyomban új kor-
mányfôt választana a parlament.

– Ezzel vajon nem válik az ország kor-
mányozhatatlanná? Megfelelô számú
képviselô ugyanis bármikor kezdemé-
nyezhetné a miniszterelnök eltávolítását.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
nem szerencsés, hogy a kormány egy cik-
luson belül szinte elmozdíthatatlan. Ha
2006 ôszén, az ôszödi beszéd kiszivárog-
tatása után a hatalmat a nép becsapásá-
val megszerzô miniszterelnöktôl meg tud
válni a parlament, sok minden máskép-
pen történt volna, és talán most nem
merülne fel a bizalmatlansági indítvány
átalakítása sem. Annak, hogy az alkot-
mányos rendszer jól mûködjön, két fel-
tétele van: a lehetô legjobb szabályozás és
olyan szereplôk, akik ennek a szabályo-
zásnak a szellemében kívánják gyakorol-
ni politikai hivatásukat. A bizalmatlan-
sági indítvány átalakítása a szabályozást
teheti jobbá.

– A parlamenti többség 2006 után fel-
sorakozott a Gyurcsány-kormány mö -
gött. Az államfô nem oszlathatta fel a
törvényhozást. Ezt a szabályt is megvál-
toztatnák?

– Szándékunk, hogy megôrizzük a par-
lamentáris kormányformát. Ezért eddigi
elképzeléseink szerint az államfô általá-
nosságban nem tenne szert a mainál erô-
sebb pozícióra, elképzelhetô azonban,
hogy szélesebb jogkört kap az Ország -
gyûlés feloszlatásához. Mindez még nyi-
tott kérdés. Akik úgy vélik, hogy a bizott-
ság munkája csak formalitás, mert tulaj-
donképpen valahol, valami lyen mûhely -
ben már elkészült az új alkotmány, azok

rémeket látnak. Az alkotmányozást a leg-
szélesebb alapokra helyezzük. Ezért is
kértük többek között az államhatalom, az
államigazgatás, az igazságszolgáltatás,
valamint az alkotmányos jogvédelem leg-
magasabb szintû fórumait, a tudományos
élet és az oktatás képviselôit, valamint a
társadalmi szervezeteket, hogy juttassák
el hozzánk javaslataikat. Mostanáig
mintegy száz vélemény érkezett. Mind -
össze hárman jelezték, nem kívánnak
részt venni az eszmecserében. Ezt én jó
aránynak tartom.

– A miniszterelnök rövid, lényegre
törô alkotmányt javasol, hattagú tanács-
adó testülete is ennek szellemében nyi-
latkozott. Az idô rövid, hiszen a hét mun -
kacsoport a terv szerint október 20-ig
kidolgozza elképzeléseit, a negyvenöt
tagú elôkészítô bizottság pedig december
15-ig leteszi a parlament asztalára a sza-
bályozási elveket. A normaszövegrôl jövô
tavasszal szavaz az Országgyûlés.

– Valóban, a kormányfô rövidebb,
emelkedettebb szövegû alkotmányt sze-
retne, amely fôként az elvi fontosságú
szabályok megfogalmazására szorítkozik.
Ha tényleg kisebb alkotmányban gon-
dolkodunk, akkor az alkotmányi szintû
szabályozásból sok mai rendelkezés
kimarad. Ezeket és a további részleteket
külön törvények tartalmazzák majd.

– Az új Országgyûlés nemrégiben a
kisebb, kétszáz fôs parlamentrôl határo-
zott. Ugyanakkor rendszeresen napiren-
den van: nem kellene-e kétkamarás Or -
szággyûlés, hiszen akkor az etnikumok,
a nemzetiségek és az érdekképviseletek
is több lehetôséget kapnának a véle-
ménynyilvánításra. Foglalkoznak ezzel?

– A kétkamarás parlamentnek többfé-
le változata ismeretes. A kérdés az: mi
alapozhatja meg a második kamara
demokratikus legitimációját. A második
kamara a pártelvû elsô kamara kontroll -
jaként mûködhetne, így a parlamenten
belül is érvényesülne a hatalommegosz-
tás eszméje. Én leginkább azt a vegyes
megoldást támogatom, amelyben az úgy-
nevezett korporatív elem is megjelenik,
tehát a köztestületek, az egyházak, a

nemzeti és etnikai kisebbségek és a civil
társadalom képviselôi is helyet kapnak a
második kamarában. Fontos a területi
képviselet is, mert sok igazság van ab -
ban, hogy más Vas megye, Gyôr-Moson-
Sopron megye és megint más Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén,
vagy Hajdú-Bihar lakosságának az érde-
ke. A korporatív elemmel szemben a
kifogás az lehet, hogy miért az adott szer-
vezetek, szervek nyernek képviseletet és
miért nem mások, továbbá, hogy meny-
nyiben csökken emiatt a második kama-
ra demokratikus legitimációja. Meg kell
vizsgálni, hogy ez mivel ellensúlyozható.
Erre vannak megfelelô alkotmányjogi
válaszok.

– Mi az elképzelése a preambulumról,
az ünnepélyes bevezetôrôl?

– A jelennek erôt kell merítenie a tör-
ténelmi értékekbôl. Erre még az 1996-os
alkotmánykoncepció is utalt, amely a
Horn-korszakban, többségében szocia-
lista támogatással született. Idézek a
dokumentumból: „Az új alkotmány tar-
talmazzon preambulumot, amely tömö-
ren és kifejezôen utaljon az alkotmá-
nyozás alanyára: az Országgyûlésre és a
Magyar Köztársaság állampolgárainak
közösségére, Magyarország történelmi
ha gyományaira, ezen belül a Szent Koro -
nára: a magyar államiság ezeréves foly-
tonosságára, az alkotmányosság egyete-
mes értékeire, a szabadság, az egyenlô-
ség és a testvériség szellemében az ál -
lampolgári jogokra, ezek védelmére, a
jogállamiság és a népszuverenitás tiszte-
letben tartására.”

– A szociálliberálisok számára valósá-
gos céltábla az elképzelhetô preambu-
lum. Ön hogyan ítéli meg ezt?

– Az említett 1996-os koncepcióban
is szerepelt a Szent Korona. Ha akkor
nem volt vele baj, akkor most mi a
probléma? Nem értem. Nem vitatom, a
Szent Korona elmélete komplikált köz-
jogi kérdés, egymással összeegyeztethe-
tô, többféle értelmezése van. Egészében
véve a szuverenitás kifejezôje. A közép-
korban a nemesség és a király kapcso-
latrendszerét határozta meg, az 1848–
49-es törvényalkotás azonban a hata-
lomgyakorlásban való részvétel lehetô-
ségét az egész nemzetre kiterjesztette.
A Szent Koronának mint történelmi
szimbólumnak helye van a preambu-
lumban, az ünnepélyes bevezetôben. 

Szélesebb alapokon az alkotmányozás
Salamon László szerint több érv szól a hagyományos bizalmatlansági
indítvány visszaállítása mellett az alkotmányba, amikor is a kabinet leváltható
anélkül, hogy nyomban új kormányfôt választana a parlament. Az alkot-
mány-elôkészítô parlamenti bizottság kereszténydemokrata elnöke errôl a
Magyar Nemzetben megjelent interjúban beszélt. 
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Ugyanígy a kereszténység értékei is el -
választhatatlanok történelmünktôl. Fel -
vétele és az államalapítás összekapcsoló-
dott. Másrészt évszázadokon át vérez -
tünk a keresztény Európa védelmében. A
magyar kultúrtörténetnek is szerves
része a kereszténység. Ez véleményem
szerint elfogadható azok által is, akik
nem tartoznak a vallásos emberek közös-
ségéhez. Félreértések elkerüléséért hadd
említsem meg a nemesi liberalizmus
értékeit, Kossuth, Deák és Eötvös József
nevét. Természetes, hogy politikai, esz-
mei, morális hagyatékukat vállaljuk. A
preambulumban emellett meg kell jelen-
niük szabadságküzdelmeinknek: így pél-
dául 1848–49-nek és 1956-nak. Egy pre-
ambulumnak át kell fognia minden vál-
lalható, pozitív értéket, már csak azért is,
hogy az alkotmányt minél több ember,
lehetôleg az egész nemzet a magánénak
érezhesse.

Forrás: Magyar Nemzet

A KDNP által felkért szervezetek javaslatai

A NOE általánossá tenné a választójogot
akként, hogy minden állampolgár – ko -
rától függetlenül – rendelkezzék válasz -
tójoggal. A kiskorú állampolgárok sza -
vazati jogukat törvényes képviselôjük
útján gyakorolhatnák. Kiemelték: a há -
zasság és család intézményének védel -
mét az eddigieknél is hangsúlyosabban
és félre nem érthetô módon kell rög -
zíteni. A NOE indítványozza még, hogy
a házasság és család intézményének
védelmén túl deklarálják, hogy a há -
zasság férfi és nô tartós életközössége, –
fô szabályként – célja gyermekek világra
hozatala, családon belüli felnevelése.
Rögzítenék azt is, hogy az erre vonatko-
zó törvényes rendelkezéseket minden
más emberi kapcsolat szabályozásától
füg getlenül kell rendezni. Megfon -
tolandónak tartják továbbá a lakhatási
jognak, mint alkotmányos jognak az elis-
merését.

A Magyar Katolikus Egyház szerint
szintén megkerülhetetlen a házasság
intézményének elismerése és megerôsí-
tése, tekintettel az egyéb párkapcsolati

formák terjedésére. Az alkotmánynak
rögzíteni kell azt is, hogy a családok –
különösen a sok gyermeket nevelôk –
védelemre és gondoskodásra jogosultak.
Az Erdô Péter, bíboros, prímás, Esz -
tergom-budapesti érsek által jegyzett
levélben alapvetô kérdésnek nevezik az
emberi élet legteljesebb védelmét. Meg -
jelenthet az alkotmányban – álláspont-
juk szerint – a vasárnap, mint munka-
szüneti nap védelme, ez ugyanis a csa-
lád védelmével, és a vallás szabad gya-
korlásának jogával függ össze. A katoli-
kus egyház fontosnak tartja, hogy az
alaptörvény garantálja az egyház – a val-
lási közösségek – önálló, az államtól
független, szabad mûködését. Helyén -
valónak tartanák, ha megjelenne egy
olyan preambulum, ami kifejezi nemze-
tünk történelmi és kulturális hagyomá-
nyait.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek
szerint az új alkotmány preambulumá-
nak utalnia kell a Tízparancsolatra,
arra, hogy a magyar kultúra, ami az
európai kultúra szervese része, zsidó-

keresztény gyökereken alapszik, és a
magyar állam létét, a magyarság fenn-
maradását az biztosította, hogy immár
több mint ezer éve, Szent István vezeté-
sével az itt élôket befogadták a keresz-
tény Európába. Fontosnak tartják azt is,
hogy az új alkotmány, amikor deklarál-
ja a lelkiismereti és vallásszabadságot,
rögzítse azt is, hogy Magyarországon
mûködnek történelmi egyházak és más
vallási csoportok. 

A Civil Összefogás Fórum többek
között azt indítványozza az alkotmányos
rend fejlesztésérôl is szóló írásában, hogy
bizalmatlansági indítványt miniszter
ellen is be lehessen nyújtani. A korrupció
elleni küzdelmet alkotmányos szintre
emelnék.  A kötelezô ügydöntô népsza-
vazások körébe emelnék „az állami szu-
verenitást jelentôsen korlátozó nemzet-
közi szerzôdéseket” és szorgalmaznak
egy, az „alkotmányt tehermentesítô”, a
mainál részletesebb népszavazási tör-
vényt is. Felvetik az Országgyûlés kétka-
marássá alakítását, az államfô helyzeté-
nek újraszabályozását. Írásuk szerint ki
kell fejezni, hogy az állam elutasítja, és
bûnös rendszernek tartja a legutóbbi évti-
zedekben uralkodó kommunista rend-
szert.

Forrás: MTI

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Magyar Katolikus Egyház a
Magyarországi Zsidó Hitközségek valamint a Civil Összefogás Fórum a
Kereszténydemokrata Néppárt felkérésére javaslatokat fogalmazott meg az
alkotmány-elôkészítô eseti bizottsághoz.
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Szászfalvi László emlékeztetett rá: a
bencés rend egyidôs a magyar állami-
sággal, és mindig gazdagította a magyar
kultúrát. A szerzetesek túlélték a tatár-
járást, a török dúlást, a nyilas és a kom-
munista diktatúrákat. A magyarországi
bencés rend központja, Pannonhalma
szellemi-lelki értéket képvisel, orszá-
gunk egyik védjegye. Az államtitkár
kijelentette: minden ügyben azon lesz-
nek, hogy segítsenek annak megvalósu-
lásában, hogy a bencések öröksége a

jövôbe mutató küldetésként minden
támogatást, lehetôséget megkapjon.
Beszélt arról is, hogy a gazdasági fejlô-
dés és az emberek boldogulásának elô-
segítése soha nem állt messze az egy-
háztól. Mint mondta, Pannonhalma a
legnagyobb foglalkoztató a térségben,
miközben továbbviszi az ezer éves ben-
cés örökséget. Ez példa az egész nemzet
számára, megmutatja, miként kell érté-
keinkhez viszonyulni és a gazdasági fej-
lôdést is elôsegíteni.

Pannonhalma a tudományok mûve -
lésében is jelentôs szerepet vállalt – muta-
tott rá a kereszténydemokrata politikus. 

Forrás: MTI

Az értékeket megôrizve kell munkálkodni
Az értékeket megôrizve, a múltat meg nem tagadva, de a jövô kihívásaira
figyelve kell munkálkodni a társadalom érdekében – jelentette ki Szászfalvi
László, egyházügyi, civilügyi és nemzetiségi államtitkár az Örökség és kül-
detés – bencések Magyarországon címû konferencián. E munkálatok aktív
közremûködést jelentenek a magyar társadalom lelki és fizikai értelemben
vett jobb életének kialakítása érdekében – hangsúlyozta az államtitkár.

Alapvetô a magyarságismeret
megerôsítése az iskolákban

A kormány alapvetô fontosságúnak tartja a
magyarságismeret megerôsítését az iskolákban –
mondta Hoffmann Rózsa, oktatásért felelôs állam-
titkár az Apáczai Közalapítvány által szervezett, a
nemzeti összetartozás emléknapjához kapcsolódó
tanácskozáson.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: a magyar
politikai határokon belül élô diákok gondolkodásában
pótolják, illetve a helyükre tegyék azokat az ismereteket,
amelyek nincsenek meg vagy zavarosak. Álláspontja sze-
rint a magyarságismeret megerôsítésének egyik eleme
lesz az iskolai emléknap bevezetése, a másik pedig a kül-
honi tanulmányi kirándulások megszervezése állami
támogatással a közoktatás évei alatt. 

Hoffmann Rózsa úgy fogalmazott: a magyar történe-
lemnek tragikus oldala, hogy a magyarságot szétszakítot-
ták a XX. század elején. Ezt a fájdalmat nem sikerült orvo-
solni az elmúlt évtizedekben, de a történelmi körülmények
az uniós csatlakozással, a környezô országokban a demok-
ratikus kormányok megalakulásával megváltoztak. Ma
már nem kell attól tartani, hogy magyarságunk erôsítése,
magyar nemzeti identitásunk hangsúlyozása józanul gon-
dolkodó emberekben visszatetszést kelthet – jelentette ki. 

Kifejtette: nagyon fontos pótolni azokat a hiányossá-
gokat, amelyeket az elmúlt évtizedek oktatási rendszere
idézett elô. Ezek a fájdalmas hiányok mutatkoztak meg
hat évvel ezelôtt a kettôs állampolgárságról tartott nép-
szavazásnál az emberek közömbösségében- jegyezte meg. 

Az olyan nemzet, amely saját múltját, történelmét
nem ismeri, szegényes sorsra van ítélve – fogalmazott a
kereszténydemokrata politikus.

kdnp.hu, Forrás: MTI

A kormány egyik legfontosabb feladata
a családpolitika megerôsítése

A kormány egyik legfontosabb feladata a családpolitika és a
családtámogatási rendszer megerôsítése, hogy a gyermekvál-
lalás ne legyen azonos a szegénység vállalásával – jelentette
ki Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelôs
államtitkár Zalaegerszegen, a szociális ágazati konzultációt
követô sajtótájékoztatón.

A kereszténydemokrata szakpolitikus hangsúlyozta: ha nem sikerül
az elkövetkezendô évtizedekben megállítani a rossz demográfiai
folyamatokat, tovább romlik az ország versenyképessége, veszélybe
kerülhet a népjóléti szolgáltatások köre, a szociális ellátás, a nyugdíj,
az egészségügyi rendszer és az oktatás. 

A családi adókedvezmény bevezetésével a gyermeket vállaló és
nevelô szülôk többet biztosíthatnak jövedelmükbôl a gyermekeiknek.
Kedvezô hatású a járulékkedvezmény is, amelyet a részmunkaidôben
gyesen lévô nôket foglalkoztató cégek vehetnek igénybe – sorolta a
kormány várható intézkedéseit az államtitkár.

Soltész Miklós fontos feladatnak nevezte a munkahelyek kifehé-
rítését is. Kitért arra, hogy az országban körülbelül egymillió mun-
kavállalóval kevesebb van bejelentve, mint a hasonló méretû
Csehországban. Ennek a következménye megjelenik az egészségügyi
és a nyugdíjjárulék-rendszerben, valamint az adórendszerben is.

Az államtitkár szerint javaslataik már középtávon is éreztetik
hatásukat. A fiataloknak azt üzenik, hogy a gyermekvállalás nem
lehet elviselhetetlen pluszteher, a több gyermeket vállalóknak pedig
azt, hogy a gyermekek felnevelésében számíthatnak a segítségre.

Az önkormányzati, egyházi és civil szervezetek részvételével, Új
Megegyezés 2010 címmel tartott szociális ágazati konzultációt a
Nemzeti Erôforrás Minisztérium felkérésére a megyei önkormányzat és
az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület közö-
sen szervezte. A konzultáción megfogalmazott elképzelések beépülnek
a jövô év harmadáig elkészülô nemzeti szociálpolitikai koncepcióba.

kdnp.hu, Forrás: MTI
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A fôvárosi KDNP-nek három nôi alel-
nöke lesz, mindegyikük meghatározott
kerületekért felel majd. Az elnök azt

mondta, erôsíteni akarta a nôk szerepét
a pártban. A KDNP a családok pártja, s a
családok összetartásában a nôk kiemelt

szerepet játszanak – mutatott rá a ke -
reszténydemokrata politikus.

Szalma Botond, aki az ôszi önkor-
mányzati választásokon Újpesten szer-
zett egyéni mandátumot, úgy fogalma-
zott, fontos, hogy a KDNP a hitüket gya-
korló demokrata emberek pártja legyen,
s mint hangsúlyozta, jó és partneri
viszonyra törekszik a Fidesszel.

kdnp.hu

Forrás: MTI

Hargitai János Baranyában,
Seszták Oszkár Szabolcsban újrázhat

Szalma Botond a KDNP új budapesti elnöke

Az októberi önkormányzati választások
után a Baranya Magyei Közgyûlésnek nek
a korábbi negyven  helyett tizenkilenc
tagja van. A kép viselôk között mindössze
egy nô foglal helyet és heten nem voltak
tagjai a korábbi közgyûlésnek.

A testületbe a Fidesz–KDNP 12, az
MSZP 3, a Jobbik 2, az LMP és a Bara -
nyai Emberekért Szövetség 1-1 képvise-
lôt delegálhatott. A képviselôk a csütör-
töki ülésen az elnökkel és az alelnökkel
együtt esküt tettek, majd átvették meg-
bízólevelüket. Frakciót a Fidesz–KDNP,
az MSZP és a Jobbik tudott alakítani.

A közgyûlés a korábbi kilenc helyett
négy bizottság létrehozásáról döntött,
ezek a korábbi gyakorlattól eltérôen nem
10-12, hanem 3-6 tagúak. Határoztak
arról is, hogy minden képviselônek csak
egy bizottsági helye lehet, a grémiumok-
ban nem lesznek külsô tagok és meg -
szûnnek a tanácsnoki állások. A kisebb
közgyûléssel és a karcsúsításokkal évente
mintegy 50 millió forint takarítható meg.

Hargitai János közgyûlési elnök meg-
köszönte a bizalmat és programjában
takarékos, költséghatékony gazdálkodást
ígért a testületnek és a választóknak. Mint
mondta: a nemzetgazdasági he lyzetre való
tekintettel az önkormányzatok rövid
távon nem számíthatnak arra, hogy a
korábbinál jobb költségvetési pozícióba

kerülnek, ezért Baranyában is szükség van
elsôsorban a kulturális, oktatási intézmé-
nyek gazdálkodásának áttekintésére, a
szakmai önállóság megtartása mellett for-
rások megtakarítására, továbbá a hivatal
szerkezetének átalakítására is.

Ismét Seszták Oszkárt, a KDNP
országgyûlési képviselôjét választották
meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnökének. A közgyûlés nyír-
egyházi alakuló ülésén Seszták Oszkár
megválasztását tizennyolc képviselô
támogatta. A huszonhat fôs testületbe
tizenöt képviselôt a Fidesz–KDNP, ötöt a
Jobbik, négyet az MSZP, kettôt az Össze-
fogás Megyénkért Szövetség delegált.

A régi-új elnök köszöntô beszédében
kiemelte: a Szabolcsban tapasztalt magas
választási részvételi arány révén az
ország legnagyobb legitimációval ren -
delkezô közgyûlése alakulhatott meg a
megyeszékhelyen.

A helyhatóság elnöke az elôzô ciklus-
ban elkezdett fejlesztések folytatását, va -
lamint az új pályázati lehetôségek kiak-
názását nevezte a testület legfontosabb
feladatának. Kiemelten fontos a Kárpát -
aljával és a romániai Szatmár megyével
kialakított határ menti együttmûködési
programok továbbvitele is – tette hozzá
Seszták Oszkár.

kdnp.hu, Forrás: MTI

Szalma Botond váltja Molnár Bélát a budapesti KDNP élén. Az új fôvá-
rosi elnök az MTI-nek csütörtökön azt mondta, karakteresebben jele-
nítené meg a jövôben a kisebbik kormánypárt értékeit, emellett kiemel-
te: meg szeretné erôsíteni Budapesten a KDNP-t. Szalma Botond 51
éves, nôs, 3 gyermeke, egy 22 hónapos és 2 úton levô unokája van.
2006 óta a Fôvárosi Választmány és az Országos Választmány tagja, a
KÖT elnöke.

Elsöprô Fidesz–KDNP
gyôzelem

Elsöprô gyôzelmet arattak a kor -
mány pártok az önkormányzati vá -
lasztáson. Budapesten Tarlós Ist -
vánt választották fôpolgár mes ter -
nek, a megyei jogú városok – Sze -
ged kivételével, ahol Botka László
eddigi szocialista polgármester
nyert – élére a kormánypártok je -
löltjei kerültek. Többséget szerzett
a Fidesz és Kereszténydemok rata
Néppárt a fôvárosi és az összes
me gyei közgyûlésben. A fôváros
hu szonhárom kerületébôl tizenki-
lencet kormánypárti polgármester
irányít. 

A kereszténydemokrata országgyûlési
képviselôk közül Puskás Tivadar Szom -
bathelyen, Habis László Egerben, Michl
József Tatán, Karvalics Ottó Bar cson,
Móring József Attila Somogy váron,
Hoffman Pál Tökölön, míg Bús Balázs
Budapest III. kerületében gyôzött. 

Örszázkilencvenhat települést kor-
mánypárti polgármester vezet a követ-
kezô négy évben (kilencvennyolc jelölt
önállóan, négyszázkilencvenhét pedig
többnyire a KDNP-vel közösen indult).
A szocialista párt polgármesterjelöltjei
mindösszesen negyvenkilenc helyen
tudtak nyerni.

A Magyar Szocialista párt 2006-hoz
ké pest elveszítette polgármestereinek
kétharmadát. 

A megyei közgyûlésekben – a fôvá-
rosival együtt – összesen 261 mandá-
tumot szereztek a kormánypárti listák,
az MSZP-nek 89, a Jobbiknak 61, az
LMP-nek pedig összesen öt mandátum
jutott.

Megalakult az új összetételû Baranya Megyei Közgyûlés, elnökének egy-
hangú szavazással újra Hargitai Jánost választották Pécsen. A keresz-
ténydemokrata politikus megköszönte a bizalmat és programjában taka-
rékos gazdálkodást ígért a testületnek és a választóknak. Munkáját – csak-
úgy, mint az elôzô ciklusban – a fideszes Horváth Zoltán segíti alelnök-
ként. Seszták Oszkárt, a KDNP országgyûlési képviselôjét a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnökének választották meg ismét.
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Firtl Mátyás felszólalásában hangsúlyoz-
ta: 2010-ben a kormány egyik fô feladata
Magyarország nemzetközi tekintélyének,
hitelének és befolyásának helyreállítása. 

Mint mondta. Magyarország azon
állapotában, ahova az elmúlt 8 év kor-
mányzása juttatta, most egységre, össze-
fogásra van szükség. Ez az egység alapfel-
tétele mindazon célok elérésének, ame-
lyek stratégiai fontosságúak a 2011. elsô
félévi magyar EU-elnökség sikeres és
eredményes végrehajtásában.

Amennyiben a féléves munkát ered-
ményesen irányítjuk, a napirendi kérdé-
sekben a tagállamok érdekeivel összhang-
ban, kiegyensúlyozott eredményekkel,
egyúttal kezelve a tagállamok érzékenysé-
gét és nehézségeit: akkor az elnökség
jelentôs elismerést hozhat – fûzte hozzá.

Felelôs politikus, felelôs politika az EU-
elnökséget egyszerre állítja Európa és
Magyarország szolgálatába – jelentette ki a
kereszténydemokrata képviselô, hangsú-
lyozva: a magyar nemzeti érdek szempont-
jából különleges a helyzetünk: az Európai
Unió napirendjén szereplô ügyek, célok
általában egybeesnek saját törekvéseinkkel.
A munkahelyteremtés az Európa 2020
stratégia elsô fô célkitûzése, és ez az új
magyar kormánynak is egyik fô prioritása.
A gazdasági világválságból való kilábalás
hasonlóképpen minden tagállam érdeke.

Magyarország csak egy erôs Európa
részeként lehet maga is erôs. És csak egy
erôs Magyarország tud élni az erôs
Európa adta lehetôségekkel.

Egy elemzés szerint világméretû folya-
matba ágyazódik bele az erôs államra
való törekvés. A közérdek érvényesítése
a korábbi évek magánérdek-centrikus
politikájával szemben lépett színpadra –
mondta Firtl Mátyás.

Robert Schuman szerint:,,a demokra-
tikus államot az általa kitûzött célok és a
megvalósításhoz felhasznált eszközök jel-
lemzik. A nép szolgálatában áll, és azzal
egyetértésben cselekszik. A keresztény
értelemben általánosított demokrácia
nagy programjának kibontakozása Euró -
pa építésében valósul meg”. Az EU-
elnökséggel erre az Európa-építésre ka -
punk lehetôséget –,,a nép szolgálatában
és azzal egyetértésben cselekedve” – jelen-
tette ki a politikus.

kdnp.hu

Forrás: firtl.sopron.hu

Egység, szabadság, szeretet
Erôs Magyarországot erôs Európában

A Magyar Országgyûlésben az „Európai Uniós elnökségünk prioritásairól”
címû politikai vita zajlott, amelynek egyik vezérszónoka Firtl Mátyás, az
Európai ügyek bizottságának alelnöke volt.

Tisztújítás Miskolcon
Tisztújító taggyûlést tartott a Keresz -
ténydemokrata Néppárt Miskolc Városi
Szervezete. Elnökké ismét Molnár Pé -
tert választották, aki 2005 óta irányít-
ja a miskolci pártszervezetet, és ismét
ô lett a helyi KDNP-frakció vezetôje is.

A Vezetôség tagjai: Ifj. Feledy Péter,
Papp Zsolt, Váraljai Zoltánné, Garam -
völ gyi Attila, Dr. Kovács László. A mis-
kolci KDNP szeretne tovább erôsödni,
hiszen érzik, hogy egyre nagyobb a belé-

jük fektetett bizalom. A KDNP súlyához
méltóan szeretné értékrendjével a mis-
kolciakat és a várost szolgálni.

Az Ifjúság Kereszténydemokrata Szö -
 vetség (IKSZ) Miskolc Városi Szer -
vezeténél is tisztújítás volt. Itt az elnök
Dr. Juhász Hajnalka lett, akit azóta már
a szervezet országos alelnökének is
megválasztottak. A két alelnök: Schmot -
zer Adrienn és Ifj. Váraljai Zoltán lett.

kdnp.hu

Stágel Bence
az IKSZ új elnöke

A megalakulásának 10. évfordulóját
ünneplô szervezet teljes tisztújítást
tartott, az elnök mellett négy évre
elnökhelyettessé Gaal Gergelyt,
ügyvezetô alelnökké Törcsi Pétert
választották, s döntöttek az egyes
régiók vezetôirôl is. 

Stágel Bence eddigi elnökhelyettest válasz -
totta meg elnökéül az Ifjúsági Keresz -
tény demokrata Szövetség tisztújító köz -
gyûlésén. A kereszténydemokrata ország -
gyûlési képviselô célként fogalmazta
meg, hogy az IKSZ az elkövetkezô négy
évben az ország legerôsebb ifjúsági szer-
vezete legyen. Rétvári Bence jelentôs
sikernek nevezte, hogy az Országgyû -
lésben négy IKSZ-es képviselô is dolgo-
zik. A közigazgatási tárca államtitkára a
jövôre nézve fontosnak tartja, hogy az
IKSZ megôrizze önálló arculatát, mert
„az értékalapú politizálás karaktert ad”. 

Stágel Bence, az IKSZ új elnöke hang-
súlyozta: az építkezés négy éve követke-
zik, melyben esélyt kaptak arra, hogy
célkitûzéseiket elérhessék, a keresztény-
demokrácia igazi értékeit pedig hitelesen
képviselhessék a társadalomban, segítve
a KDNP munkáját. „Célunk az, hogy az
IKSZ az elôttünk álló négy évben az
ország legerôsebb ifjúsági szervezete le -
gyen” – jelentette ki.

Kifejtette: a jövô hónaptól országos
IKSZ-es toborzó kampányt indítanak az
alapszervezetek bevonásával. Ennek ke -
retében fórumokat, filmklubokat, sport-
rendezvényeket, vitaesteket szerveznek,
hogy minél több fiatal véleményét meg-
ismerhessék, egyúttal a fiatalok problé-
máira még hatékonyabban felhívhassák
a figyelmet. A szervezet javaslatokat dol-
goz ki az elmúlt kormányzati idôszak fia-
talokat sújtó intézkedéseik következmé-
nyeinek felszámolására. Ezek között a
bizonytalan jövôt, az egzisztenciális elle-
hetetlenülést, a családalapítás nehézsé-
geit, a gyermekvállalás elmaradását vagy
a lakástámogatási rendszer megnyirbálá-
sát, az utazási kedvezmények megszün-
tetését említette. Mint mondta: tovább-
ra is kiemelten szeretnének foglalkozni a
fiatalok külföldre vándorlásának problé-
májával, folytatják drogprevenciós prog-
ramjukat.

kdnp.hu, Forrás: MTI
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Simicskó István kijelentette: a honvédség
állományának 1500 fôvel való bôvítésére
a tervek szerint a jövô évi költségvetés-
ben lesz fedezet. A tartalékos rendszer
kialakításának forrásairól egyelôre
konkrét információkat nem árult el, vis-
zont azt megjegyezte, hogy annak fen-
ntartása nem kerül sokba és lesz rá pénz.

Kitért arra, hogy az elmúlt 20 évben a
haderô átalakításának eredményeként
folyamatosan csökkent a honvédség lét-
száma, szűkültek képességei és hagyomá-
nyos fegyvernemi kultúrák szűntek meg,
ami komoly gondot okoz. Az államtitkár
két kitörési pontot lát ebbôl a helyzetbôl:
a katonák életpályamodelljének kialakí-

tását és a tartalékos rendszer kidolgozá-
sát. Mint mondta: a tartalékos rendszer
legfôbb célcsoportjának a megfelelô kor-
ban lévô volt szerzôdéses vagy hivatásos
katonák számítanak. Óriási luxusnak
nevezte, hogy 5-10 vagy akár 20 év után
kerülnek nyugállományba fiatal emberek,
és ezt követôen a honvédség nem számít
rájuk, még tartalékosként sem.

Simicskó István tájékoztatása szerint
annak érdekében, hogy 2014-re bevethe-
tô legyen a 6-8000 fônyi önkéntes tarta-
lékos, a tárca már a jövô év elején elkez-
di, elsôsorban az ôrzés-védelem területén
a rendszer feltöltését. Az elsô évben
1000-1500 fôvel, 2012-tôl a katasztrófa-

védelmi feladatok ellátásával kiegészülve
már 4-5000 fôvel, 2014-re pedig teljes
létszámban, akár a hivatásos katonák
mellett is dolgoznának a tartalékosok.

Forrás: MTI

Erôs honvédség felépítése a cél
Mintegy 1500 katonával, 27 500 fôre növelné a honvédség létszámát a

Honvédelmi Minisztérium, illetve a parlamenti ciklus végére 6-8000 kiképzett,
önkéntes tartalékos lehet a rendszerben – mondta Simicskó István honvédel-
mi államtitkár a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott elôadásában.
A kereszténydemokrata politikus szerint erre azért van szükség, mert a hon-
védség mára jelentôsen elvesztette országvédelmi képességeit.

Az Európai Parlament (EP) elsô esetben
fogadott el költségvetést a Lisszaboni
Szerzôdés rendelkezései alapján. 

Az EP a jövô évre a kötelezettségvál-
lalásokat tekintve 142,6 milliárd eurós
összeggel számol, amely több mint 800
millió eurós növekedést jelent az Eu -
rópai Tanács által meghatározott szint -
hez képest. Az Európai Parlament a
kifizetések szintjét 3,6 milliárd euróval
megemelte, összesen 130,1 milliárd
euróra.

Surján László európai parlamenti kép-
viselô módosító indítványainak köszön-
hetôen az Európai Bizottság (EB) eredeti
javaslatával egyetértésben, Európában
jövôre a kutatás-fejlesztésre 600 millió
euróval több forrás jut. 

Jelentôsen emelkednek a kohéziós po -
litika forrásai is. 2011-ben nagyobb ke -

retre számíthatnak a határon átnyúló
együttmûködések, így Magyarország és a
szomszédos országok közötti progra-
mokra is több forrás jut majd.

A plenáris ülés nagy többséggel elfo-
gadta a magyar néppárti képviselôk által
kezdeményezett, Duna-menti népek
megbékélését célzó kísérleti projekt
finanszírozását is. A nemzetek közötti
együttmûködést és a közös regionális
identitás kialakulását elôsegítô ifjúsági
programokra két millió eurós keretösz-
szeget hagyott jóvá az Európai Par la -
ment. 

Az Európai Unió az új célzott források
megnyílásával mindenki jól felfogott
érdekében igényét fejezi ki a közép-euró-
pai megbékélésre. Be kell végre látnunk a
Kárpát-medencében is: az elavult, ásatag,
egymás ellenében gondolkodó politikát

fel kell váltania az összefogásra és együtt -
mûködésre épülô új világnak - fogalma-
zott a Kereszténydemokrata Néppárt
európai parlamenti képviselôje. 

A 2011. évi költségvetésbe sikeresen
belekerült a kereszténydemokrata politi-
kus egy lelkiismereti tárgyú javaslata is.
Ennek révén számos humanitárius,
emberi jogi kérdéssel foglalkozó program
végrehajtása során különös figyelmet
kell szentelni a nôk elleni erôszak speci-
ális eseteinek, mint amilyen a kényszer-
abortusz, a csonkítások és a kényszer-
sterilizáció. 

Surján László ezzel kapcsolatban kije-
lentette: Ezek a jelenségek a kínzás spe-
ciális formái, és elôfordulásuk sajnos
egyáltalán nem korlátozódik egyedi ese-
tekre. Az Európai Unió a költségvetésén
keresztül üzeni: ezek a gyakorlatok nem
tolerálhatók, alapjában mondanak ellent
az Európai Unió alapelveinek. 

Az Európai Unió jövô évi költségveté-
sével kapcsolatos végleges döntést, az
Európai Tanács és az Európai Parlament
egyeztetését követôen, az EP következô
plenáris ülése fogja meghozni november
végén.

Forrás: MTI

Az európai költségvetés eszköz a gazdasági válság kezelésére 
Az Európai Parlament  plenáris ülésén döntött az Európai Unió 2011.
évi költségvetésének parlamenti olvasatáról. A szavazás során a kép -
viselôk nagy többséggel támogattak számos, Surján László, a Keresz -
tényde mokrata Néppárt európai parlamenti képviselôje által elôter-
jesztett, fontos magyar érdekeket képviselô módosító javaslatot. A
kereszténydemokrata politikus strasbourgi felszólalásában hangsúlyoz-
ta: az európai költségvetés eszköz a gazdasági válság kezelésére, nem
pedig annak oka.
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A Kereszténydemokrata Néppárt parla-
menti képviselôi anyagi felajánlást tettek
a Magyar Karitász és az Ökumenikus
Segélyszervezeten keresztül a károsultak
megsegítésére, s a segítségnyújtáshoz
csatlakoznak a kereszténydemokrata
vezetésû önkormányzatok is. 

+

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyû -
lésének Fidesz és KDNP frakció tagjai az
október 15-i alakuló közgyûlésen az
október havi képviselôi tiszteletdíjukat
felajánlották a vörösiszap katasztrófa
áldozatainak megsegítésére.

Minden jó szándékú embert arra buz-
dítanak a Fidesz és a KDNP képviselôi,
hogy lehetôségeikhez mérten támogas-
sák, segítsék bajba jutott embertársaikat
– áll a frakciószövetég közleményében. 

+

Michl József kereszténydemokrata or -
szág gyûlési képviselô, Tata város polgár-
mesterének kezdeményezésére az önkor-
mányzai képviselôtestülete  alakuló ülé-
sén úgy határozott, hogy az iszapkárosul-
tak megsegítésére kétmillió forintot utal
át a város a Magyar KármentôAlap szám-

lájára. Az adomány egy részét a 2010-ben
eddig fel nem vett polgármesteri költség-
térítés, a másik részét pedig a polgármes-
teri tartalék fedezi. Michl József polgár-
mester kéri polgármestertársait, hogy
lehetôségeikhez képest szintén támogas-
sák a katasztrófa károsultjait.

+

A KDNP köszönetet mond három
magyar cégnek, amelyek a devecseri és
kolontári kisgyermekeseknek nyújtottak
segítséget.  A legkiszolgáltatottabbaknak
tett gyors felajánlásaikkal enyhíthették a
vörösiszap-katasztrófa áldozatainak nél-
külözéseit.

A KDNP-nek Devecser térségében öt
napig önkéntes munkát végzô munka-
társa, Urbanics Gábor észlelte a károsul-
tak részérôl azt az igényt, hogy a csecse-
môk és a kisgyermekek ellátásához nél-
külözhetetlen eszközök hiányoznak. A
képviselôcsoport hivatalának koordiná-
lásával a Mini-Manó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. segítségével a Philips
AVENT termékek magyarországi forgal-
mazója, a Pro-Mama Kft jóvoltából és a
babasulypont.hu – webáruház és köl-
csönzô által tett felajánlásokat igen gyor-
san eljuttatták a térségbe.
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A Kereszténydemokrata Néppárt
szolidáris az  áldozatokkal

Mély megdöbbenéssel értesültek a
Kereszténydemokrata Néppárt képvise-
lôi a Kolontár és Devecser térségében
történt katasztrófáról. A gátat átszakító
vörösiszap emberéleteket is követelve
tett tönkre megannyi otthont, házat és
egzisztenciát. Átérezve a gyászolók és a
károsultak fájdalmát minden segítséget,

kormányzati lépést elôsegítünk, amely
enyhítheti és megoldhatja a szerencsét-
lenség kárvallottjainak problémáit.
Példás társadalmi összefogás és szolida-
ritás mutatkozik ezekben a nehéz
napokban, amely enyhítheti a szenve-
dést és megelôzi a további pusztítást.

Kereszténydemokrata Néppárt

Közéleti képzéssorozatot
indít az IKSZ

Közéleti képzéssorozatot szervez Morus
Szent Tamás Akadémia néven novem-
bertôl az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség a szervezet célja, hogy a keresz-
ténydemokrata, konzervatív ér ték világú
fiatalok közéleti szerepvállalását elôse-
gítsék. – mondta el Stágel Bence. 

A Morus Szent Tamás Közéleti Aka -
démia célcsoportja a közélet iránt érdek-
lôdô 16-28 év közötti fiatalok. A tervek
szerint a képzéssorozatot ôsztôl tava-
szig, öt hétvégén keresztül tartanák pén-
tektôl vasárnapig, minden alkalommal
egy-egy témát feldolgozva. A közéleti
képzés során az emberi jogok, a közjó, a
szolidaritás, a munka, és a politikai
közösség témákat járják majd körül. A
hétvégék bevezetô elôadásait a társszer-
vezô Jezsuita Rend által felkért teológu-
sok tartják az egyház társadalmi tanítá-
sának kiemelt területeirôl.

A Polgári Magyarországért Alapítvány
és a Barankovics Alapítvány által támo-
gatott képzésen teológusok, politikusok,
politológusok, történészek, köztisztvise-
lôk, valamint a téma egyéb szakértôi tar-
tanak majd elôadásokat, lesznek kerek-
asztal beszélgetések, és irányított vitán
is részt vesznek a hallgatók. A képzés
kiemelt figyelmet fordít a résztvevôk
vitakultúrájának fejlesztésre is.

kdnp.hu
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KDNP-s felajánlások
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