
Hazánk

„A második világháború óta nem tapasz-
talható legnagyobb válságban élünk” –
idézte Hans-Gert Pöttering szavait
Gyurcsány Ferenc a „nemzeti csúcson”.
Szintén említette a tõzsdeguru, Soros
György megállapítását is, aki szintén
nem látott még ilyen krízist. A minisz-
terelnök úgy gondolja, amit lehetett, azt
megtették a jelenlegi helyzetben. 

„A miniszterelnök azért hízeleg,
azért lett kezes bárány a fasisztázó, vá-
daskodó, gyûlölködõ és acsarkodó veze-
tõbõl, hogy lenyelesse Magyarországgal
azt a békát, amit megszorításnak nevez-
nek” – jelentette ki Orbán Viktor, aki a
hozzászólási sorrendben Gyurcsány Fe-
renc kormányfõ, az MSZP elnöke után
mondta el beszédét.

A Fidesz elnöke egyértelmûvé tette,
a megszorító csomag az eddigi felelõt-
len szocialista politika folytatása.
Orbán Viktor rámutatott: Magyaror-
szágot azért érinti súlyosabban a pénz-
ügyi válság, mert az országot tönkre-
tették a politikai vezetõk. A nehéz
helyzetet nem az emberek okozták,
hanem a kormányzásért felelõs siker-
telen szocialisták sikertelen politikája
vezette ide Magyarországot.

„Fogjunk össze a sehova sem veze-
tõ megszorítások és bérbefagyasztás
ellen! Fogjunk össze az adócsökkenté-
sért!” – szólította fel a „nemzeti
csúcs” résztvevõit Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
a találkozón elmondott beszédében. A
pártelnök szavai szerint Gyurcsány
Ferenc politikája. és az ahhoz társuló
megtévesztésre épülõ alkalmatlan
gazdaságpolitika nélkül hazánk ma
nem lenne ilyen védtelen, s a pénz-

ügyi válság sem érintené ennyire mé-
lyen Magyarországot.

Nem fogjuk hagyni, hogy a kor-
mány a bérbõl és fizetésbõl élõkkel, a
családokkal és az idõs emberekkel fi-
zettesse meg a saját tehetetlenségének
és alkalmatlanságának az árát! Meg
kell védenünk a családokat nemcsak a
válságtól, hanem a kisebbségi kor-
mánytól is. 

„Ma semmi sem bizonyítja jobban a
vezetési válságot, mint az, hogy a mosta-
ni kormánynak nincs parlamenti felha-
talmazása az ország irányítására. Ez a
kormány nem létezõ program mellett
irányít, és nincs parlamenti többsége. Ez-
zel a kormánnyal így nincs kiút a válság-
ból” – jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz
alelnöke, aki a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége elnökeként szólalt fel. Hozzátet-
te: ez a kormány és a miniszterelnök már
nem kérhet semmit a magyar emberek-
tõl, az önkormányzatoktól, mert nincs
meg mögötte az alapvetõ bizalom. 

Történelmi párhuzammal élve kije-
lentette: nem véletlen, hogy annak ide-
jén nem a müncheni egyezményt aláíró
Chamberlain, hanem Churchill mond-
hatta el az angol parlamentben azt a
mondatot, hogy „Nem ígérhetek mást,
csak vért és könnyeket, gyötrelmet és
szenvedést”. „A magyar miniszterel-
nöknek nem áll módjában azt mondani,
hogy õ vezeti ki az országot a válságból,
mert nincs mögötte támogatás” – hang-
súlyozta a politikus.  

„Miniszterelnök úr, a csúcson kell
abbahagyni” – fordulattal élve beszédé-
nek végén lemondásra szólította fel a
kormányfõt. 
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A  bérbõl  élõk
védelmében

„Harrach Péter alelnök rámu-
tatott, hogy a kormány bérbe-
fagyasztási javaslata a nyugdí-
jak értékvesztését is jelenti,
ami utólag igazolja, hogy amit
Orbán Viktor mondott a
nyugdíjak reálértékének meg-
õrzésérõl, az nem volt sem ir-
reális, sem rosszindulatú.”

66..  oollddaall  

Alkalmatlanság
miatt  mélyül

a  válság
„Ha valamiképpen ki aka-
runk kecmeregni ebbõl a baj-
ból, a válság erkölcsi okait
nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, sõt meggyõzõdésem
szerint elsõsorban ezen meg-
fontolások mentén képzelhe-
tõ el a kilábalás.”

22––33..  oollddaall  

Diszkriminál  
a  kormány

„Hoffmann Rózsa rámuta-
tott, hogy a kormányzat fon-
tos döntésekben súlyos disz-
kriminációt alkalmaz.”

77..  oollddaall
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Honfitársaim! Tisztelt Elnök Asszony!
Elnök Urak! Miniszterelnök Urak!
Tisztelt Résztvevõk!

Mi, akik a keresztény-konzervatív ol-
dalon politizálunk, az elmúlt napokban
világossá tettük, hogy részt veszünk a
nemzeti csúcsnak nevezett eseményen
még akkor is, ha tudjuk, hogy eggyel
több tanácskozás önmagában nem fog
segíteni bajainkon. De itt vagyunk,
mert minden alkalmat ki kell használni
arra, hogy összefogjunk. Összefogjunk
az ország érdekében, a kormány meg-
szorító csomagja ellen. 

Mindenki tudja, hogy Magyaror-
szágnak cselekvõképes kormányra van
szüksége, határozott és gyors dönté-
sekre.

Az elmúlt hetek bizonyították, hogy
a kisebbségi kormány a döntések meg-
hozatalára nem képes. 

Sõt gigantikus megszorító csomagjá-
val újabb fenyegetést jelent a családok-
nak, a nyugdíjasoknak, és a munkavál-
lalóknak. Összességében ez a rendez-
vény egy kommunikációs manõver, hi-
szen a tehetetlen kormányok azért
szoktak összehívni ilyen tanácskozáso-
kat, hogy leplezzék hiányosságaikat, át-
hárítsák, szétkenjék a felelõsséget.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy
ne volna határozott véleményünk a
pénzügyi válságról, annak okairól, és
okozóiról. 

Kereszténydemokrata politikusként
engedjék meg nekem, hogy a válság mo-
rális vonatkozásairól is szóljak.

Ha valamiképpen ki akarunk kecme-
regni ebbõl a bajból, a válság erkölcsi
okait nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
sõt, meggyõzõdésem szerint elsõsorban
ezen megfontolások mentén képzelhetõ
el a kilábalás. Ahhoz, hogy a magyar
helyzetet megértsük, ahhoz nyilvánva-
lóan látnunk kell a világban uralkodó
helyzetet. Az, ami ma történt, ezekben
a napokban történt a neoliberális gazda-
ságpolitikának és politikai filozófiának
a válsága, mértéktartó megfogalmazás-
sal is azt mondhatjuk, történelmi csõd-
jének legalábbis elõjele. Tanulságos,
hogy azok, akik éveken, évtizedeken ke-
resztül ennek az ideológiának a nevében
az állam rombolásával voltak elfoglalva,
most azt várják, hogy az államok ment-
sék meg a helyzetet. Ez az, amit keresz-

ténydemokratákként mindig is mond-
tunk, s erre évek, évtizedek óta figyel-
meztettük a világot. 

Egy pénzügyi, gazdasági válság soha
nem csak úgy magától alakul ki, nem
valamiféle természeti csapás, kapzsiság
és mértéktelenség húzódik meg a mé-
lyén. Sokan el tudják magyarázni itthon
és a nagyvilágban, hogy milyen gazdasá-
gi-, pénzpiaci-, és kormányzati összete-
võk okozták azt a hibasorozatot, amely
a megrendülés szélére sodorta a világ
pénzügyi rendszerét. Alig lehet azonban
hallani arról a tényrõl, hogy ezt a válsá-
got valójában emberek okozták. Nem
kevesen vannak azok az emberek, akik
loptak, csaltak, hazudtak, majd amikor
mindez kiderült, vagy legalábbis feltûnt,
akkor meghamisították és manipulál-
ták az adatokat, eltitkolták az igazságot.
És most ezt a válságot az adófizetõkkel
akarják megfizettetni. Hogyan történ-
hetett meg, hogy ideáig jutottunk? Ho-
gyan lehet megakadályozni azt, hogy
mindez ne ismétlõdhessen meg újra?

Azt a helyzetet, hogy a nemzetközi
pénzügyi rendszer egy jelentõs része
mohóságra, és hazugságra épül Magyar-

országon súlyosbította, hogy idehaza is
hasonló problémákkal találtuk szem-
ben magunkat. Mondhatnám, ugyanaz
kicsiben. Csak egy példa arra, hogy
mindennek nagyon is gyakorlati hatásai
vannak. Ha nincs Gyurcsány Ferenc po-
litikája és vele együtt a megtévesztésre
épülõ alkalmatlan gazdaságpolitika, ak-
kor ma már euróval fizethetnénk Ma-
gyarországon. 2002-ben mindenki, még
a szocialisták is, az itt jelenlévõ
Medgyessy Péter volt miniszterelnök
úrral az élen, egyetértett abban, hogy a
gazdaság jó állapotban van, 2006-ra,
legkésõbb 2007-re be lehet vezetni az
eurót. 

Ha ez megtörtént volna, hazánk nem
lenne ennyire védtelen, s a pénzügyi
válság sem érintené ennyire mélyen
Magyarországot.   

A kormányzati alkalmatlanság miatt
a szociális válság egyre mélyül. Mind-
annyian tisztában vagyunk a családok,
a nyugdíjasok egyre nehezebb terheivel,
a súlyos demográfiai helyzettel, a drá-
maian növekvõ munkanélküliséggel, az
állami szolgáltatások aggasztó mértékû
leépülésével.
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Semjén Zsolt, a KDNP elnöke felszólalása a „nemzeti csúcson”



Köszönöm szépen, Elnök úr! Jó napot
kívánok mindannyiuknak! 

Akik itt ülünk az asztal körül, mind-
annyian irányítunk szervezeteket, és ve-
zettünk már tanácskozást. Ezért mind-
annyian tudhatjuk, ha egy tanácskozás
elsõ öt hozzászólója azzal kezdi mondan-
dóját, hogy megpróbálja megérteni, mi-
ért van itt, mi az értelme a tanácskozás-
nak, megpróbálja megválaszolni a kér-
dést, miért is jöttünk össze, akkor bizto-
sak lehetünk abban, hogy ez a tanácsko-
zás elõkészítetlen, ötletszerû és átgondo-
latlan. Mindaz, ami az elmúlt percekben
történt, pontosan visszaigazolja a köztár-
sasági elnök urunk szavait. 

Sok szó esett már a válság okairól,
hallottunk a liberalizmus végérõl, a
pénzkapitalizmus válságáról vagy a
bankrendszer ellenõrzésének hiányáról.
A valódi ok azonban, ami a válság mö-
gött meghúzódik, az nem más, mint az
emberi gyarlóság. Ezt a válságot embe-
rek okozták. Emberi gyarlóság okozta:
pénzéhség, kapzsiság, mértéktelenség
és nyerészkedés. Milliárdos vállalat- és
bankvezetõknek csak az járt a fejükben,
hogyan és miképpen lehetne újra és új-
ra, egyre csak több és több pénzt begyûj-
teni. Loptak – beszéljünk egyenesen –,
csaltak, hazudtak, adatokat hamisítot-
tak meg, és eltitkolták a valóságot. 

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
az európai kereszténydemokrata pártok
közösségéhez tartozik, ezért mi azt ja-
vasoljuk az egész világnak, de magunk-
nak is, hogy térjünk vissza az õszinte-
ség, az átláthatóság, a törvénytisztelet
és a mértéktartás erényeihez. Azt gon-
doljuk, hogy a szociális piacgazdaság,
amely egykoron Európát felemelte, al-
kalmas társadalmi és gazdasági keret le-
het ehhez. 

Azt is mindannyian tudjuk, hogy az
a válság, amelytõl a világ szenved, Ma-
gyarországot mélyebben és súlyosab-
ban érinti, mint más országokat. Ma-
gyarország ugyanis egy legyengített or-
szág. Nem volt olyan régen, amikor
még erõs, élenjáró, sikeres és tisztelet-
re méltó ország volt Magyarország. Az-
óta ezt az országot tönkretették, nya-
kig eladósították, sereghajtóvá minõsí-

tették, megbecsülését elvesztettük, le-
sajnált országgá lettünk. Mondjuk ki,
hogy nem az emberek tehetnek errõl.
Nem õk tehetnek Magyarország mai
helyzetérõl, akik becsülettel végzik a
dolgukat, és értéket teremtenek. Nem
azok, akik becsülettel nevelik a gyere-
keiket. Nem azok, akik gondoskodnak
mindennap a családjukról. És nem
azok, akik a munkájukkal a hátukon
viszik az országot. Az országot a politi-
kai vezetõk tették tönkre. Õk sodorták
bajba, elsõsorban is a kormányzásért
felelõs és sikertelen szocialisták. A fe-
lelõtlen politika vezette ide Magyaror-
szágot. Volt hat esztendõ. Építhettek
volna erõs gazdaságot, ehelyett legyen-
gítették. Csökkenthették volna az adó-
kat, ehelyett folyamatosan emelték.
Csökkenthették volna az államadóssá-
got, de az egyfolytában nõtt. Munkahe-
lyeket is teremthettek volna, de évrõl
évre nõ a munkanélküliség. Megbe-
csülhették volna a dogozó magyarokat,
ehelyett hátat fordítottak nekik, sõt
megrendítették a családok szociális
biztonságát. 

Miért ültünk hát össze, tisztelt höl-
gyeim és uraim? Beszéljünk egyenesen,
nem a világválság miatt vagyunk itt.
Nem a magyar gazdasági helyzet miatt
vagyunk itt. Hiszen más országok sem
hívtak össze ilyen furcsa gyülekezetet,
mint amilyen a mienk. Helyette felelõ-
sen, gyorsan fontos döntéseket hoztak.
Lássuk be, azért vagyunk itt, mert a ma-
gyar kisebbségi kormány tehetetlen a
válsággal szemben, és maga ez a találko-
zó ennek a ténynek a bizonyítéka. Persze
már ez is eredmény; legalább az egész or-
szág láthatja, hányadán is állunk. 

Mit várhatunk ilyen körülmények
között egy ilyen se füle, se farka tanács-
kozástól. Próbáljuk megfogalmazni az
együttlétünk értelmes céljait. Talán két
dologról tudunk beszélni. Arról, mit kell
tenni, és mi az, amit nem szabad ten-
nünk. Ha számba akarjuk venni, mi az,
amit tennünk kell, elõször is javaslom,
hogy mondjuk ki, hogy az a politika,
amely ide juttatta az országot, kudarcot
vallott; a felelõtlen kisebbségi politika

Folytatás a 4. oldalon
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Hogyan lehet ezek után újabb ál-
dozatvállalást kérni a családoktól, a
vállalkozásoktól, és újabb megszorító
csomagot varrni az emberek nyaká-
ba? Arról van szó, hogy a Magyar
Szocialista Párt 12 pontos javaslata a
jól csengõ név ellenére, valójában egy
gigantikus megszorító csomag.
Megint az emberekkel akarják megfi-
zettetni a válság árát. Nagyon sajnál-
juk, hogy a kormánynak mindenrõl
csak és kizárólag az jut eszébe, ho-
gyan lehet az emberektõl a pénzt el-
venni. Az adócsökkentés elhalasztása
és a bérbefagyasztás tovább növeli az
emberek és a vállalkozások terheit, és
ezáltal tovább csökkenti a növekedés
esélyeit.

De miért akar egyáltalán a kormány
elvenni pénzt az emberektõl? Miért
akarnak végletekig legyöngíteni min-
denkit, az amúgy is embert próbáló vál-
ság idején?  

A kormány még nem nyújtja be az
újabb költségvetési javaslatot az Or-
szággyûlésbe. Az elõzõt éppen ideje
volt visszavonni, mert semmi sem
volt igaz, ami le volt írva benne. Az új
verzió azonban még ijesztõbb. Egy
újabb brutális megszorító csomag. A
kormány ugyanis el akarja venni azt a
pénzt a családoktól és nyugdíjasoktól,
ami törvény szerint jár nekik. Az év
elején nem fogják kifizetni nekik a
nyugdíjkorrekciót és a megemelt csa-
ládi pótlékot. Na, ez az, amit nem en-
gedhetünk! Ez az, ami ellen össze kell
fognunk! Nem fogjuk hagyni, hogy a
kormány a bérbõl és fizetésbõl élõk-
kel, a családokkal és az idõs emberek-
kel fizettesse meg a saját tehetetlen-
ségének és alkalmasságának az árát!
Nincsen olyan ország, amely ilyenkor
csak megszorításokban gondolkodna.
A válság, már így is éppen eléggé meg-
szorította az embereket. Az újabb
megszorítások tragikus következmé-
nyekkel járnának.  Márpedig nekünk
meg kell védenünk az embereket, a
munkahelyeket, az emberek lakásait,
betéteit. De úgy tûnik, nemcsak a vál-
ságtól, hanem a kisebbségi kormány-
tól is! 

Fogjunk tehát össze!  Fogjunk ösz-
sze Magyarországért, a magyar embe-
rekért! Fogjunk össze a sehova sem
vezetõ megszorítások és bérbefagyasz-
tás ellen! Fogjunk össze az adócsök-
kentésért!

Forrás: kdnp.hu

AA  ppoolliittiikkaaii  vveezzeettõõkk
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Orbán Viktor „nemzeti csúcson” elmondott beszéde



Folytatás a 3. oldalról

megbukott. Másodszor mondjuk ki kö-
zösen, hogy ezt a válságot nem lehet
csak úgy megúszni. Nem lehet csak úgy
átvészelni vagy kibekkelni. Ezt a válsá-
got le kell gyõzni! Magyarországnak eb-
bõl a válságból megújulva kell kikerül-
nie. Ha mi nem gyõzzük le ezt a válsá-
got, akkor a válság gyõz majd le bennün-
ket. Miután pedig ezt a válságot a régi és
megbukott politikával nem lehet legyõz-
ni, ezért változásra, új politikára van
szüksége Magyarországnak. 

Ugyanis a válságot nem a kormány,
nem az elit, még csak nem is az efféle
találkozók gyõzik majd le. Ezt a válsá-
got legyõzni egyedül Magyarország pol-
gárai lesznek képesek. Azok az embe-
rek, akik tettrekészek, akik vállalkozni
akarnak, akik értéket akarnak teremte-
ni, vagyis a vállalkozó szellemû magya-
rok. Ezért fel kell szabadítani az ország
lefojtott energiáit! Azokat az energiá-
kat, amit a rossz kormánypolitika eddig
el- és lefojtott. El kell hárítani a munka
elõl az akadályokat és a gátakat, mert
azok torlaszolják el a sikerhez vezetõ
utat. Ez a kormány feladata, ezért kell
meggyõzõdésünk szerint egy új növeke-
dési programot meghirdetni. Mit nem
szabad tennie a kormánynak, tisztelt
Hölgyeim és Uraim, ma Magyarorszá-
gon? Meggyõzõdésem szerint elõször is

nem szabad a válság terheit az embe-
rekre, a családokra és a vállalkozásokra
hárítani. Másodszor: nem szabad felbo-
rítani a családok szociális egyensúlyát.
Fenn kell tartani a létbiztonság, az
egészséges élet és a tanulás lehetõségét
is. Harmadszor: nem szabad elvenni az
emberek maradék kedvét, hitét és erejét
abban, hogy kihúzhatják, hogy õk képe-
sek lesznek arra, hogy kihúzzák a bajból
Magyarországot. És végül nem szabad
szembemenni Európával, az európai
megoldásokkal. 

Ha körülnézünk az Európai Unió-
hoz tartozó államokban, azt látjuk,
mindenki azon dolgozik, minden kor-
mány azért feszíti meg az erejét, hogy a
pénzügyi válságból nehogy reálgazdasá-
gi válság legyen. Ezért megszorítás he-
lyett pénzt pumpálnak a gazdaságba,
élénkíteni akarnak, és adót csökken-
tenek. Ha azonban jól értettem az elõt-
tem szólók szavait, akik felelõsek Ma-
gyarország gazdaságpolitikájáért, úgy
látom, hogy Magyarországon valami
egészen más készül. Ami itt most ki-
bontakozófélben van, az egy megszorí-
tó csomag. Annak a politikának a foly-
tatása, ami ide juttatott bennünket.
Mondjuk ki egyenesen: a miniszterel-
nök azért hízeleg, azért lett hirtelen ke-
zes bárány a fasisztázó, vádaskodó,
gyûlölködõ, acsarkodó vezetõbõl, hogy

lenyelesse velünk a békát. Hogy lenye-
lesse Magyarországgal azt a békát, amit
megszorításnak neveznek. 

Az elmúlt hat évben megtanultuk,
hogy a nadrágszíjhúzás, a megszorítás a
szocialisták afféle csodafegyvere. Olyan
csodapirula, amit a zugboltocskákban le-
het vásárolni, és egyformán jó a súlyfe-
lesleg leadására meg a hajhullás megállí-
tására. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ab-
ban persze a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség minden vezetõje egyetért,
hogy összefogásra van szükség. A kérdés
csak az, hogy mi ellen kell összefognunk.
Kedves barátaim! Összefognunk a kor-
mány által tervezett megszorító csomag
ellen kell. Rá kell venni a parlamentet, a
parlamenti képviselõinket meg kell gyõz-
ni afelõl, hogy utasítsák el ezt a
készülõdõfélben lévõ csomagot, és he-
lyette lépjünk egy másik útra. Helyette
lépjünk a növekedés útjára, hirdessünk
meg közösen egy növekedési programot.
Ennek középpontjában kétségkívül az
adócsökkentés áll majd, de azt is világo-
san meg kell mondanunk Magyarország
polgárainak, hogy az adócsökkentés ön-
magában nem elegendõ. Vele együtt más
dolgoknak is meg kell történniük. Minek
is? Elõször is politikai változásnak. 

Kedves szocialista barátaink! Lássák
be végre, hogy önök évente 400 milliárd
forintjába kerülnek Magyarországnak.
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Önök minden egyes, két gyermeket
nevelõ magyar családnak évente 160 ezer
forintjába kerülnek azért, mert eljátszot-
ták a hitelüket, vele együtt Magyarország
hitelét, és ezért nekünk ennyivel maga-
sabb kamat mellett adnak csak kölcsö-
nöket, hogy finanszírozzuk a magyar
gazdaságot. Évente 400 milliárd forintba
kerülnek nekünk. Részben azért, mert
mindenkit átvertek, mindenkinek hazu-
doztak, de nemcsak ezért, kedves baráta-
im, hanem azért is, mert meghirdettek
minden héten egy-egy újabb és újabb
programot, és egyetlenegyet sem voltak
képesek végigvinni. Ez a vezetési válság.
Ennek a vezetési válságnak az árát ma
mindannyian együtt fizetjük meg. Sze-
retnék mindenkit emlékeztetni arra,
hogy a vezetési válság megoldása nem
ennek a tanácskozásnak a feladata. Ez
azoknak a feladata, lehetõsége és köteles-
sége, akik vállalkoznak az ország kor-
mányzására. Ezért nagy tisztelettel arra
kérjük a magyar szocialistákat, oldják
meg végre az ország vezetési válságát, és
takarítsanak meg évi 400 milliárd forin-
tot Magyarország polgárainak. 

Az adócsökkentéssel, tisztelt hölgye-
im és uraim – a politikai változáson túl
–, együtt kell járnia a korrupció vissza-
szorításának. Nemzetközi elemzõk sze-
rint évente mintegy 200 milliárd forin-
tot fecsérelünk el korrupció miatt a köz-
pénzekbõl. Az adócsökkentéssel együtt
csökkenteni kell az adminisztratív ter-
helést, és a bürokráciát vissza kell szorí-
tanunk! Három év alatt, mondják a
nemzetközi elemzõk, hétszázalékos nö-
vekedést érhetünk így el. Ez évi 200
milliárd forint. 

És végezetül az Európai Unióból ér-
kezõ pénzeket is át kell csoportosíta-
nunk! Ma a kis- és középvállalkozások-
nak az Európai Unióból érkezõ források
3,5 százaléka jut. Nem szégyen ez, tisz-
telt hölgyeim és uraim? 3,5 százaléka!
Hát célozzuk meg, csoportosítsuk át az
összegeket, hogy legalább 30 százaléka
az unióból érkezõ forrásoknak a magyar
kis- és középvállalkozások termelését
segítse elõ. Vagyis összefoglalóan arra a
kérdésre, hogy mit kell tenni, azt mond-
hatom önöknek: adó- és járulékreform
kell, foglalkoztatási reform kell, fejlesz-
téspolitikai reform kell, politikai és kor-
mányzati reform kell. És a Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség ezekben a re-
formkérdésekben, és csak ezekben a re-
formkérdésekben hajlandó együttmû-
ködni, és hajlandó összefogni. 

Meggyõzõdésem, hogyha ezeket a lé-
péseket megtesszük, akkor létrejönnek
egy jelentõs adócsökkentés feltételei
anélkül, hogy veszélyeztetnénk a szoci-
ális biztonságot, és fenntartsuk mind-
emellett a pénzügyi egyensúlyt. Tehát
szociális biztonság és a pénzügyi egyen-
súly fenntartása mellett is lehet adót
csökkenteni, ha végrehajtjuk az álta-
lunk javasolt lépéseket. 

Sokan teszik fel a kérdést, miért jöt-
tünk el egyáltalán ide? Tisztelt hölgye-
im és uraim, kénytelenek vagyunk
ilyen egyenesen, világosan és õszintén
fogalmazni. Hát, kedves barátaim, nem

azért jöttünk el, én személy szerint
nem azért jöttem ide, hogy egy kifáradt,
kiégett, és az emberek újabb tizedelésé-
re készülõ hatalmi elitnek nyújtsak se-
gítséget. Mi a Fideszbõl azért jöttünk el
ide, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az
országnak nyújtsunk segítséget, és erre
minden alkalmat meg is fogunk ragad-
ni. Összefogásra van szükség, hogy
megvédhessük a munkahelyeket, hogy
megvédhessük a családok megélheté-
sét. Egy nemzeti növekedési programra
van szükségünk, ami köré az összefo-
gást létre tudjuk hozni. Az is nyilván-
való ugyanakkor, hogy homlokegyenest
ellenkezõ irányba együtt elindulni nem

tudunk. Ezért szeretnék világosan fo-
galmazni, elutasítjuk a megszorítást, és
nagyon határozottan képviselünk egy
növekedési programot! 

Azért jöttünk el, hogy figyelmeztes-
sük Magyarország polgárait, még a mai
pénzügyi válságnál is nagyobb veszély
leselkedik ránk, ami nem más, mint a
kormány rossz válasza a pénzügyi vál-
ságra. Ez a rossz válasz elszegényedést,
munkanélküliséget és nélkülözõ csalá-
dokat eredményez. Azért jöttünk el ide,
hogy felhívjuk a figyelmet, hogy Ma-
gyarország minden polgára megtudhas-
sa: van más választás, van más lehetõ-

ség, van más út, van más gazdaságpoli-
tika. Olyan, amely legyõzni a válságot,
amely felszabadítja az energiákat, és új-
ra erõssé teszi Magyarországot. Arra
kérjük a kormányzókat, értsék meg vég-
re, Magyarország bizonyítani akar. Ma-
gyarország többre képes annál, mint
amit ma teljesít. 

Mi a Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ségbõl érkezünk ide; hiszünk abban,
hogy Magyarország többre képes, és biz-
tosak vagyunk abban, hogy ezt be is fog-
ja bizonyítani. Hálás szívvel köszönjük
a meghívást, és örülünk, hogy itt lehe-
tünk. 

Forrás: orbanviktor.hu
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AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eell-
nnöökkee  sszzeerriinntt  aa  „„nneemmzzeettii  ccssúúccss””  ccssaakk
aaddmmiinniisszzttrraattíívv  mmóóddoonn  ffooggttaa  áátt  aazz
eeggéésszz  nneemmzzeetteett,,  aammiitt  aazz  iiss  jjeelleezz,,
hhooggyy  aa  mmeegghhíívvoottttaakk  kköözzüüll  hhiiáánnyyoozz-
ttaakk  aa  nneemmzzeett  ffoonnttooss  sszzeerreeppllõõii,,  aa
hhaattáárroonnttúúllii  mmaaggyyaarrookk,,  aazz  eeggyyhháázzaakk
––  ffeejjtteettttee  kkii  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  aa  NNeemmzzee-
ttii  FFóórruumm  IIIIII..  OOrrsszzáággooss  GGyyûûlléésséénn..  

Az egyházak helyzetérõl szólva úgy fo-
galmazott: a mostani kormány aljas
trükkökkel próbálja megfojtani az egy-
házi intézményeket, tudatosan teszi
tönkre az egyházi iskolákat, kórházakat.

Semjén Zsolt rámutatott: a nemzeti
csúcsot összehívó Gyurcsány Ferenc el-
felejtett néhány nemzetalkotó részt
meghívni, így nem kaptak meghívást a
határon túli magyarok, akik részei a
nemzetnek, de a kormányfõ elfelejtette
meghívni kisebbségek és az egyházak
képviselõit is. 

A KDNP elnöke felszólalásában az
egyházak helyzetérõl szólva úgy fogalma-
zott: a mostani költségvetésben egymilli-

árd forinttal kevesebbet kapnak az egyhá-
zi intézmények, mint amit korábban
kaptak, de ki vannak zárva pályázatok-
ból, EU-forrásokból is, és mindenféle
számtani trükkel rövidítik meg õket. A
kereszténydemokrata politikus szerint a
kormány másodrendû állampolgárnak
tekinti a vallásos embereket. Semjén
Zsolt kijelentette: a második Orbán-kor-
mány hatalomra jutása után vissza fogják
állítani az egyházi intézmények egyenlõ
finanszírozását, a vallásos emberek min-
den diszkriminációtól való mentesítését.  

A Fidesz elnöke ugyanitt elmondta:
csak a gyors változás segít a jelenlegi vál-
ság megoldásában, legyen az akár elõre
hozott választás, egy másik kormány fel-
állítása vagy egy új miniszterelnök jelö-
lése. A politikus szerint, ha a megszorí-
tások helyett a gazdasági növekedést he-
lyeznénk a középpontba, akkor minden
százaléknyi növekedés újabb százmilli-
árd forintot hozna a költségvetésnek.

Orbán Viktor a szombati nemzeti
csúcsra utalva elmondta: a tanácskozás
közben nézte az arcokat, figyelte „õket”,

vajon mit mondanak és miért, s mi van
mindezek mögött. „Paktum, megegyezés,
elitek közötti megállapodás” – ezek a sza-
vak jutottak eszébe. Mindenrõl szó volt –
mondta a Fidesz elnöke –, ami a hatal-
mon levõk továbbélését szolgálhatja, csak
egy dologról nem esett szó: a néprõl.
Mint mondta, azt gondolta, hogy ha a te-
levízió élõben közvetíti a tanácskozást,
akkor ez a hazugságoknak is gátat szab.
Nem így volt: hazudtak arról is, hogy mit
csinál a nyugati világ a válság leküzdésé-
re. Orbán Viktor szerint ugyanis a nyuga-
ti országok mindegyike pénzt pumpál a
gazdaságba, tehát a növekedés útját jár-
ják, szemben a magyar kormánnyal,
amelyik megszorításokat alkalmazna.

Magyarország legnagyobb problémá-
ja ma nem a pénzügyi-gazdasági válság,
hanem a vezetési válság. Olyan hajón
ülünk, amelynek kapitánya tengeri be-
teg, s ez évi 400 milliárd forintjába ke-
rül az országnak. Egy négytagú család
ma 160 ezer forintot fizet évente azért,
hogy pirulákat vásároljunk a hajóskapi-
tánynak – jelentette ki Orbán Viktor. 

Az aktutális politikai helyzetrõl szóló
tájékoztató meghallgatásával kezdte
meg munkáját szombaton a KDNP
Országos Elnöksége. Semjén Zsolt
pártelnök elmondta, hogy a kormány
kalandor politizálása párosulva a
nemzetközi pénzügyi válsággal azt
eredményezte, hogy a 2009-es költ-
ségvetés tervezete már az országgyûlé-
si vita elõtt kiüresedett, a javaslatot
vissza kell vonni. 

Semjén Zsolt nyomatékosan felkérte
a KDNP összes tisztségviselõjét, legfõ-
képpen önkormányzati képviselõit a fele-
lõs politizálásra, annál is inkább, mert a
folyamatok ismeretében nem zárható ki,
hogy 2009 tavaszán nemcsak európai
parlamenti választás lesz, hanem elõre
hozott országgyûlési választások is.

Az elnöki értékelés után Rubovszky
György pártügyész tájékoztatott a KDNP
folyó ügyeirõl. Szót ejtettek az elnökségi
tagok a pártszervezés állásáról is. Megál-
lapították, hogy Észak-Magyarországon

és a dél-dunántúli térségben örvendete-
sen erõsödik a párt, más vidékeken azon-
ban bõven van még mit tenni.

Harrach Péter alelnök rámutatott,
hogy a kormány bérbefagyasztási javas-
lata a nyugdíjak értékvesztését is jelen-
ti, ami utólag igazolja, hogy amit Orbán
Viktor mondott a nyugdíjak reálértéké-
nek megõrzésérõl, az nem volt sem irre-
ális, sem rosszindulatú.

Frivaldszky Gáspár, a Szabad vasár-
nap! mozgalom koordinátora ismer-
tette az elért eredményeket, egyben
felkérte az Országos Elnökséget, hogy
segítsen minél több városban szervez-
ni rendezvényeket a szabad vasárnap
visszaállításáért tett erõfeszítéseink
bemutatására.

Az Országos Elnökség közleményben
tiltakozott a legújabb miniszterelnöki öt-
let ellen, amely szerint Gyurcsány Ferenc
befagyasztaná a béreket, továbbá törölni
tervezi a jövõre ígért adókönnyítéseket.

Forrás: kdnp.hu,  MTI

AA  bbéérrbbõõll  ééllõõkk  vvééddeellmméébbeenn

AA  kkoorrmmáánnyy  mmáássooddrreennddûû  
áállllaammppoollggáárrnnaakk  tteekkiinnttii  aa  vvaalllláássooss  eemmbbeerreekkeett
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A diszkrimináció súlyos szó, azt jelenti,
hogy elõnyös helyzetben levõk döntése-
ikkor bizonyos embereket, embercso-
portokat hátrányos megkülönböztetés-
ben részesítenek, kizárnak bizonyos ja-
vakból, ezáltal megalázó helyzetbe hoz-
zák õket. A diszkriminációt minden jó
érzésû ember elítéli, s elfogadhatatlan-
nak tartja – mondta Hoffmann Rózsa, a
Kereszténydemokrata Néppárt oktatási
szakpolitikusa. Hozzátette: az elmúlt
idõszakban a politikai közbeszédben
rendkívül gyakran elõforduló szó volt
ez, kormánypárthoz tartozó közembe-
rek, értelmiségiek alkalmazták ezt a ki-
fejezést vádként olyan esetekben, ame-
lyekben legtöbbször nem tudták bizo-
nyítani a diszkrimináció tényét. 

Hoffmann Rózsa napirend elõtti fel-
szólalásában rámutatott, hogy a kor-
mányzat fontos döntésekben súlyos
diszkriminációt alkalmaz, amely sze-
rinte elfogadhatatlan. Szemben a koráb-
biakban említettekkel, amikor is csak
sejtették, vagy vádaskodtak eme jelen-
séggel, állítását számokkal és tényekkel
bizonyítja a diszkriminációt – jelentette
ki a képviselõ.

A közelmúltban iskolafelújítások-
ra 79 382 013 056 forintot, az egysze-
rûség kedvéért kerekítve 80 milliárd
forintot osztott szét a kormányzat –
hangsúlyozta a politikus. A képviselõ

azt javasolta, nagyvonalúan tekint-
sünk el attól a ténytõl, hogy egy olyan
közoktatási rendszerben, ahol az ál-
lam felelõsséget visel az iskoláztatá-
sért és azt törvény mondja ki, termé-
szetes dolog az intézmények karban-
tartása, a kormány alkotmányos köte-
lessége az iskolák felújítása, s nem
kellene olyan sikerpropagandát kere-
kíteni köré, ahogyan az történt. Az is-
kolák több mint hatvan százaléka szo-
rul felújításra, és az elmúlt idõszak-
ban édeskeveset fordított erre a kor-
mányzat. 

A diszkrimináció tényét láttató fel-
osztási aránytalanságokról szólva
Hoffmann Rózsa elmondta, a 80 mil-
liárd forintból az egyházi közoktatási
intézmények mindössze 1 637 758
000 forinttal részesültek, ez a szétosz-
tásra került pénz 2 százaléka. 253 is-
kola kapott az összegbõl, miközben
több mint négyezer szorul felújításra,
s ebbõl a 253 iskolából mindössze 6 az
egyházi iskola. A diszkrimináció té-
nyét igazolja, hogy a magyar közokta-
tás közelítõleg 8 százalékát teszi ki az
egyházi közoktatás. Az lett volna igaz-
ságos, ha az egyházi iskolák ugyan-
ilyen arányban részesültek volna a
szétosztott pénzekbõl.  

Hatvan évvel az egyházi iskolák ál-
lamosítása után ez egy fájdalmas és

szembetûnõ tény – fogalmazott a ke-
reszténydemokrata politikus. Hozzá-
fûzte: különösen annak fényében,
hogy az Országgyûlés a tavaszi ülés-
szakon az Állami Számvevõszék (ÁSZ)
jelentését, amelyben egyértelmûen
tartalmazta,  hogy az egyházi iskolákat
2,7 milliárd forinttal rövidítette meg a
kormányzat. 

Hoffmann Rózsa emlékeztetett arra,
hogy az oktatási miniszter akkor azt
ígérte, hogy július végéig elkészül az a
rendelet, amely az igazságosságot szol-
gálja, ám az országgyûlési képviselõk
tudomása szerint a rendeletnek mai na-
pig nyoma sincs.

A diszkrimináció másik vonulata-
ként Hoffmann Rózsa megemlítette,
hogy 24 pályázó kapott 500 millió és 1
milliárd 200 millió forint közötti össze-
get, a 24 pályázó között mindössze 4
olyan van, ahol az önkormányzat Fide-
szes, vagy KDNP-és. Ugyanezt az arányt
mutatja a többi elemzés is, ha a 80 mil-
liárd forint felosztását nézzük.

A képviselõ a miniszterelnök által
az egyik chartás gyûlésen elmondot-
takat idézte: „Nem ellenfelek, és el-
lenségek, hanem honfitársak és test-
vérek vagyunk. Mi mindannyian ma-
gyarok vagyunk, ha csak egy embert
is kirekesztünk, mi leszünk keveseb-
ben. Én nem akarok ilyen Magyaror-
szágot!”

– Mi sem akarunk! – jelentette ki
Hoffmann Rózsa, s hozzátette: ugyan
ezen a döntésen már változtatni nem le-
het, azt kérjük, hogy a következõkben a
diszkriminációt mellõzzék politikai
ténykedéseikbõl.

Forrás: kdnp.hu

Egy hosszú távra gondolkodó és épít-
kezõ országban nem lehet kérdés a
kisiskolák fenntartása – jelentette ki
Soltész Miklós, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt országgyûlési képviselõje
Márokpapin, ahol a Fidesz és a KDNP
elindította a Mi lesz veletek, kisisko-
lák? elnevezésû országjáró helyzetfel-
mérési akcióját. 

Nem lehet olyan települése az or-
szágnak, ahol legalább négyosztályos is-
kola ne mûködne – hangsúlyozta a poli-
tikus. Hozzátette: 2003-tól mintegy
ezer iskolát vagy óvodát zártak be a kis-
településeken, ezeket újra kell indítani,
még ha nem is lesz könnyû.

Az országgyûlési képviselõ szerint
„az országnak áldoznia kell az iskolák

fenntartására, hiszen a tudás az élet-
esély alapja, arról nem is beszélve, hogy
ahol az oktatási intézmény megszûnik,
onnan elvándorolnak az emberek, el-
kezdõdik a falvak elnéptelenedése”.

A Fidesz-KDNP helyzetfelmérési
akciójának második állomása Tolna
megye lesz.

Forrás: kdnp.hu,  MTI

DDiisszzkkrriimmiinnááll  aa  kkoorrmmáánnyy
Az egyházi intézmények csekély mértékben részesültek a támogatásokból

NNeemm  lleehheett  kkéérrddééss  aa  kkiissiisskkoolláákk  ffeennnnttaarrttáássaa

HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviissee-
llõõjjee,,  aazz  OOkkttaattáássii  ééss  ttuuddoommáánnyyooss  bbiizzoottttssáágg  ttaaggjjaa  aa  kkoorrmmáánnyy  ddiisszzkkrriimmiinnaattíívv
iinnttéézzkkeeddéésseeii  eelllleenn  eemmeelltt  sszzóótt  aazz  iisskkoollaa-ffeellúújjííttáássrraa  ffoorrddííttootttt  ppéénnzzeekk  eelloosszzttáássaa
kkaappccssáánn  nnaappiirreennddeellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann..  AA  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  sszzaakkppoolliittii-
kkuuss  ttéénnyyeekkkkeell  ééss  sszzáámmookkkkaall  iiggaazzoollttaa,,  hhooggyy  mmiinndd  aazz  eeggyyhháázzii  iinnttéézzmméénnyyeekk,,
mmiinndd  aazz  eelllleennzzéékkii  ttööbbbbssééggûû  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ssúúllyyuukknnááll,,  sszzáámmuukknnááll  aarráánnyy-
ttaallaannuull  ccsseekkééllyy  mméérrttéékkbbeenn  rréésszzeessüülltteekk  aazz  iiggéénnyybbee  vveehheettõõ  ttáámmooggaattáássbbóóll..
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A politikus szerint, akik egyház nélküli
társadalomban gondolkodnak, az egy-
házi intézmények normatíváját vissza-
tartják, azok egy olyan szellemiséget
erõsítenek, melyek ilyen, és ehhez ha-
sonló cselekményekre biztatnak devi-
áns embereket. 

Harrach Péter, arra reagálva, hogy is-
meretlen tettesek darabokra törték a
kiskunhalasi fõplébániatemplom kertjé-
ben álló Mária-szobrot, kijelentette, e
kultúra-, közösség-, és vallásellenes cse-
lekedet, ha elszigetelt jelenség lenne,
nem kívánkozna a parlamenti nyilvá-
nosság elé, de mivel nem egyedi esetrõl,
hanem egy súlyos társadalmi probléma
megnyilvánulásáról van szó, ezért be-
szélni kell róla.

A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta, a rongálás kultúraelle-
nes volt, mert a szóban forgó szobor
mûemlék volt, közösségellenes, mert

a közösség maga adta össze a pénzt a
korábban megrongált szobor helyreál-
lításához és vallásellenes, mert a hívõ
közösség vallási tiszteletét gyalázta
meg. Mint mondta, a cselekedet az
értékõrzõ, a társadalmi normákat be-
tartó, a másik embert tisztelõ, önma-
ga és a társadalom iránt felelõsséget
érzõ és a velük szemben álló, normá-
kat, embertársaikat nem tisztelõ, fe-
lelõtlen csoportok között feszülõ sú-
lyos társadalmi ellentét megnyilvánu-
lása. 

Harrach Péter szerint az egyre in-
kább terjedõ deviáns magatartást elsõ-
sorban a család lenne hívatott megfé-
kezni, s abban, hogy ennek a feladatá-
nak a család nem tud eleget tenni, je-
lentõs szerepe van a házasság, a család
intézménye elleni támadásoknak, s ez
ügyben a média, és a politika sem
vétlen..

„Akkor, amikor a normák megtartá-
sában pont a politika csúcsán állók nem
vitézkednek, amikor az igazmondás,
más tulajdonának tisztelete nem válik
betartandó normává, sõt ennek ellenke-
zõje, a manipuláció erõsödik fel, akkor
a politika felelõsségérõl is szólni kell” –
hangsúlyozta a képviselõ. Hozzátette:
„akik egyház nélküli társadalomban
gondolkodnak, az egyházi intézmények
normatíváját visszatartják, azok egy
olyan szellemiséget erõsítenek, melyek
ilyen, és ehhez hasonló cselekményekre
biztatnak deviáns embereket”.

Ha a társadalmat befolyásolni akar-
juk, javítani szeretnénk annak állapo-
tát, azokat a normákat kell példával és
intézkedésekkel megerõsítenünk, ami
az egyéni életet boldogabbá, és emberib-
bé, a társadalmat pedig mûködõképes-
ebbé teszik, és meg kell erõsítenünk
azokat a közösségeket, amelyek képesek
olyan embereket szocializálni, akik a
társadalom tisztességes és hasznos tag-
jai lesznek.

Ez a mi feladatunk, ezt kell erõsíte-
nünk – mondta Harrach Péter végezetül.

Forrás: kdnp.hu

AA  ddeevviiáánnss  mmaaggaattaarrttááss  tteerrjjeeddéésséééérrtt  
aa  ppoolliittiikkaa  iiss  ffeelleellõõss

A szabad demokrata politikus a nyilvá-
nosság elõtt gyalázta meg Prohászka
Ottokár emlékét – reagáltak az érintett
képviselõk. Közös közleményükben ar-
ra szólították fel Gusztost, vonja vissza
felszólalását, és kövesse meg a püspök
emlékét tisztelõket, valamint a nevét
viselõ intézményeket, iskolákat. 

Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök hangsúlyozta: „Akinek minden
rezdülése a szociális érzékenységrõl, a fe-
lebaráti szeretetrõl szólt, nem vádolható
olyan bûnökkel, amelyeket csaknem húsz

évvel a halála után követtek el.”  Hozzá-
tette: történelmi tény, hogy Prohászka hí-
resen jó viszonyt ápolt a zsidósággal, az
országos fõrabbi például rendszeresen
meghallgatta elõadásait, s a Tanácsköztár-
saság bukását követõen pedig, a kereszté-
nyi megbocsátásra hivatkozva, a püspök
maga járt közben azokért, akiket a népha-
rag fel akart akasztani. 

„Egy hazugság attól még nem lesz igaz-
ság, hogy sokat ismételgetik” – mondta a
liberális politikus felháborító szavaira rea-
gálva Semjén Zsolt, a KDNP elnöke. Le-

szögezte: Prohászka Ottokár püspök a
modern keresztényszociális gondolkodás
meghatározó személyisége. „Hogy meny-
nyire nem volt antiszemita, bizonyítja az
is, hogy a nyilasok által a Dunába lõtt bol-
dog Salkaházi Sára az õ szellemi hatására
alapított rendnek volt a tagja. Ezért is el-
fogadhatatlan, hogy Prohászka képe a
Holokauszt Múzeumban antiszemita-
ként szerepel” – mondta, majd hozzátette:
úgy tûnik, Gusztos Péter elháríthatatlan
tudatlanságban szenved. 

„Gyalázatosan pimasz, ráadásul egy-
házellenes Gusztos Péter megnyilvánu-
lása” – jelentette ki Harrach Péter, a
KDNP alelnöke. Mint mondta, „min-
den Prohászka Ottokár püspököt tiszte-
lõ állampolgár nevében kikéri magának
a liberális képviselõ Országházban el-
hangzott mondatait." 

Forrás: kdnp.hu,  magyarhirlap.hu

HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii
ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  aa  kkiisskkuunnhhaallaassii  ffõõpplléébbáánniiaa  tteemmpplloommkkeerrttjjéébbeenn  áállllóó  MMáárriiaa
sszzoobboorr  mmeeggrroonnggáálláássaa  kkaappccssáánn  aarrrraa  aa  mmiinndd  ggyyaakkrraabbbbaann  ttaappaasszzttaallhhaattóó  ddee-
vviiáánnss  mmaaggaattaarrttáássrraa  hhíívvttaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett,,  aammiinneekk  hháátttteerréébbeenn  aa  mmééddiiaa  ééss  aa
ppoolliittiikkaa  éérrttéékkrroommbboollóó,,  éérrttéékkeekkeett  ttáámmaaddóó  tteevvéékkeennyyssééggee  áállll..  

GGyyaalláázzaattoossaann  ppiimmaasszz,,  rrááaaddáássuull  eeggyyhháázzeelllleenneess  
GGuusszzttooss  PPéétteerr  mmeeggnnyyiillvváánnuulláássaa

GGuusszzttooss  PPéétteerr  ((SSZZDDSSZZ))  aa  ppaarrllaammeennttbbeenn  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann,,  aa
GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  kkoorrmmáánnyyffõõ  áállttaall  kkiiööttllöötttt  MMaaggyyaarr  DDeemmookkrraattiikkuuss  CChhaarrttaa
sszzóóvviivvõõii  ppeeddiigg  kköözzlleemméénnyybbeenn  nneehheezzmméénnyyeezzttéékk,,  hhooggyy  BBaalloogg  ZZoollttáánn,,  aazz  eemm-
bbeerrii  jjooggii  bbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee  ééss  LLeezzssáákk  SSáánnddoorr,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  uuggyyaannccssaakk
ffiiddeesszzeess  aalleellnnöökkee  rréésszztt  vveetttt  PPrroohháásszzkkaa  OOttttookkáárr  ppüüssppöökk  llaakkiitteelleekkii  sszzoobboorraavvaa-
ttóójjáánn..  SSzzeerriinnttüükk  uuggyyaanniiss  eezzzzeell  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  eelllleennzzéékkii  ppáárrtt  ssoorraaiibbaann  üüllõõ  ppoo-
lliittiikkuussookk  sszzaalloonnkkééppeesssséé  tteettttéékk  aazz  aannttiisszzeemmiittiizzmmuusstt..
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Újra kell tervezni a jövõ évi egészség-
ügyi költségvetést is – jelentette ki  Szé-
kely Tamás, egészségügyi miniszter az
Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egye-
sülete (EGVE) háromnapos konferenci-
ájának pénteki zárónapján. A miniszter
szavaira reagálva Nagy Kálmán, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt szakpoliti-
kusa elmondta: az egészségügyi költség-
vetés újratervezésekor figyelembe kell
venni, hogy a kórházak igen nehéz hely-
zetben vannak. 

Nagy Kálmán hangsúlyozta, az ágazat
finanszírozásából 60 milliárd forint hi-
ányzik, a kialakult helyzet enyhítésére az
egészségügyi kassza tavalyi 27,4 milliárd
forintos maradványát kellene visszafor-
gatni a kórházak finanszírozására.

A szakpolitikus az érintettektõl
szerzett információra hivatkozva ki-
fejtette: a magyar kórházigazgatók
mintegy 40 százaléka nem kórházat
irányít, hanem csõdöt kezel, és félõ,
hogy ha nem változik a finanszírozás,

akkor jövõre a kórházak 20-30 száza-
léka tönkremegy.  

Székely Tamás egészségügyi miniszter
a fórumon azokról a várható fõbb jogsza-
bályi változásokról is tájékoztatott, ame-
lyek a kormány Biztonság és partnerség el-
nevezésû programjának az alapját képezik.

Szerinte mindenképpen módosítani szük-
séges még idén az egészségügyi törvényt,
továbbá a kötelezõ egészségbiztosítási ellá-
tásról szólót, a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellá-
tásról, valamint az egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztésérõl szóló törvényeket.

Nagy Kálmán ezzel kapcsolatban el-
mondta, szkeptikus a törvénymódosítá-
sokkal kapcsolatban, mert már nagyon
kevés az idõ az egyeztetésre. Szerinte arra
sincs elég idõ, hogy ezeket a módosításo-
kat végigvigyék az ülésszak befejezéséig.
A politikus emlékeztetett arra, hogy Szé-
kely Tamás több alkalommal jelezte: lé-
nyeges számára az ágazat szereplõivel va-
ló egyeztetés. Ennek ellenére nincs tudo-
mása arról, hogy a törvénymódosítások
kapcsán egyeztetés történt volna a szak-
mával. Szerinte félõ, hogy ismét erõltetett
ütemben kerülnek e módosítások a Ház
elé, és ezzel a kormány csak még jobban
elmélyíti az egészségügy válságát. 

Forrás: kdnp.hu,  MTI

MMeeggbbuukkootttt  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc
sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  pprrooggrraammjjaa

AAkkáárr  aa  kkóórrhháázzaakk  3300  sszzáázzaalléékkaa  iiss  ccssõõddbbee  jjuutthhaatt

A legfrissebb kutatások szerint 2005–
2006-tól egyre több család csúszott le a
mélyszegénységbe és a gyermekvállalás
azonos lett a szegénységgel – hívta fel a
figyelmet az aggasztó tényre Soltész
Miklós. Hozzátette: a szegénység mér-
téke és mélysége is nõtt Magyarorszá-
gon. Szerinte elszegényedéshez vezet az
energia, a távhõ, a gáz és a villany árá-
nak emelése, a kormányzat elhibázott
intézkedései miatt a családok tízezrei
nem fogják tudni számláikat kifizetni.

A politikus kijelentése indoklásaként
emlékeztetett rá, hogy a kormány a reál-
bérek befagyasztására készül jövõre, eb-
bõl következik, hogy a nyugdíjak sem

fogják megõrizni reálértéküket, egyes in-
formációk szerint jövõre csak 2,6 száza-
lékos nyugdíjemelésre lehet számítani.

Soltész Miklós megjegyezte, hogy
Gyurcsány Ferenc vagyona 4 milliárd fo-
rintról 4,9 milliárdra gyarapodott, jelen-
leg 120-ik helyen áll az ország leggazda-
gabbjainak listáján. Ez önmagában nem
baj – jelentette ki –, az viszont igen, hogy
a miniszterelnök hatéves kormányzása
alatt a magyar gazdaság emelkedése el-
maradt, s míg az elmúlt években a kör-
nyezõ országok gazdasága növekedett, ad-
dig Magyarországon a szegénység nõtt. 

A politikus szerint a számok is azt
bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferenc al-

kalmatlan posztja betöltésére. Mint
mondta: a kedvezõtlen folyamatot csak
a Fidesz–KDNP javaslata, a növekedési
csomag, az azonnali adó- és járulék-
csökkentés, a munkahelyteremtés, és
ezen belül a kis- és középvállalkozások
támogatása tudja megállítani. Ez jelent-
heti a kivezetõ utat a gazdasági-pénz-
ügyi összeomlással fenyegetõ válságból.

GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  22000055––22000066-bbaann  mmeegghhiirrddeetteetttt  sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  pprroogg-
rraammjjaa  nneemm  vvaallóóssuulltt  mmeegg,,  hhiisszzeenn  aazz  aaddaattookk  sszzeerriinntt  mmaa  mmiinntteeggyy  hháárroommmmiill-
lliióó  eemmbbeerr,,  kköözzttüükk  884400  eezzeerr  ggyyeerrmmeekk  ééll  mmééllyysszzeeggéénnyyssééggbbeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáá-
ggoonn  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorr-
sszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg  nnééppjjóóllééttii  kkaabbiinneett-
jjéénneekk  vveezzeettõõjjee  aa  sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  vviilláággnnaappjjáánn..  MMiinntt  mmoonnddttaa::  aa
kkeeddvveezzõõttlleenn  ffoollyyaammaattoott  ccssaakk  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  jjaavvaassllaattaa,,  aa  nnöövveekkeeddééssii  ccssoo-
mmaagg,,  aazz  aazzoonnnnaallii  aaddóó-  ééss  jjáárruulléékkccssöökkkkeennttééss,,  aa  mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss,,  ééss  eezzeenn
bbeellüüll  aa  kkiiss-  ééss  kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookk  ttáámmooggaattáássaa  ttuuddjjaa  mmeeggáállllííttaannii..  
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I.

A hatályos jogszabályi környezet nem
ösztönöz munkavállalásra. Gyakran nem
jelent több pénzt a munkából megszer-
zett jövedelem, mint a segély. 

A segélyezési rendszer a falvakban,
községekben már mindennapos konf-
liktusokat eredményez. 

Hazánkban a legszerényebb számítá-
sok szerint is a segélyezettek egyharmada
jogosulatlanul veszi igénybe az ellátást. A
demográfiai és foglalkoztatási mutatók
egyértelmûen alátámasztják a szakembe-

rek és a politikusok által hangoztatott té-
telt, miszerint a segélyezési rendszer a je-
lenlegi formájában nem tartható fenn.

II.

Van megoldás: a segélyezetteket képessé
és érdekeltté kell tenni a munkaerõpiaci
elhelyezkedésre. Az ivádi vitaanyag erre
ad alternatívákat.Azon segélyezettek
számára, akik nem végezték el az általá-
nos iskolát sem, a közoktatásban való
részvétel jelentené a törvényben megkö-
vetelt együttmûködési kötelezettséget.

A segély és bér közötti különbséget nö-
velnünk kell. Mivel minimálbér jelentõs
emelésére nincs lehetõség, indokolt a
rendszeres szociális segély átalakítása.

Több egzakt vizsgálattal ki kell szûrni
a segélyt jogosulatlanul igénybevevõket.

Le kell választani a segélyezettekrõl
azokat, akik fizikai vagy mentális okok-
ból nem képesek dolgozni és õket jára-
dékban kell részesíteni. 

Az így felszabaduló forrásokat a köz-
foglalkoztatás fejlesztésére, kibõvítésére
kell fordítani. 

III.

Mindezen tényeket figyelembe véve a
problémák mielõbbi rendezése érdeké-
ben az Ivád község önkormányzata által
elõterjesztett vitaanyagról ellenzéki
egyeztetést kezdeményezek.

Harrach  Péter

SSeeggééllyy  vvaaggyy  bbéérr??  
––  EElllleennzzéékkii  eeggyyeezztteettééss  kkeezzddeemméénnyyeezzééssee

MMuullttiikk  kkeezzéérree  jjááttsszzootttt  üünnnneeppeekk  

A kormány a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény módosításáról szóló
törvénybe bújtatva, mintegy salátatör-
vényként, elõzetes társadalmi vita nél-
kül vitte át a Munka Törvénykönyve
fenti módosítását.

A Kereszténydemokrata Néppárt
tisztában van a szolgáltató szektor ha-
zai gazdaságban betöltött fontos szere-
pével. Alapvetõ fontosságúnak tartjuk
ezért a magyarországi szolgáltató szek-
tor versenyképességének növelését. 

A kormány a versenyképesség növelé-
sének – a jelek szerint – egyetlen útját is-
meri: a munkavállalók munkaterheinek
további növelését. Ez különösen elfogad-
hatatlan annak tükrében, hogy éves szin-
ten Európában csak az észtek és a lettek
dolgoznak többet, mint a magyarok. Ma-
gyarországon ráadásul kevesebb munka-
szüneti nap van, mint Európa más tagál-

lamaiban. A jelenlegi jelentõs munkate-
her ellenére mégsem vagyunk versenyké-
pesebbek, mint Európa más államai, sõt
minden gazdasági mutató tekintetben
Európa sereghajtói közé tartozunk.

A versenyképesség növelésének való-
di eszközeirõl a kormány nem vesz tu-
domást. A szolgáltatási szektorban a va-
lódi versenyhátrányt ma Magyarország
számára ugyanis az jelenti, hogy ha-
zánkban példátlanul magasak a munkát
terhelõ adók. Az OECD tegnapi, Párizs-
ban kiadott jelentése szerint ráadásul a
tavalyi évben egyetlen országban sem
növekedtek olyan mértékben az adóter-
hek, mint hazánkban. A versenyhátrá-
nyunk ezzel tovább nõtt.

Álláspontunk szerint az éjjel-nappali
szolgáltatások jelenlegi ütemû terjedése,
avagy az, hogy minden szolgáltatás a hét
7 napján, a nap 24 órájában elérhetõ,

társadalmilag nem fenntartható. Az éj-
jel-nappali társadalom szükségszerûen
vonja magával a munkavállalók egyre
hosszabb heti munkaidejét, és a hagyo-
mányostól eltérõ munkaidõ beosztását. 

Meggyõzõdésünk, hogy ha a nagyválla-
latok haszonmaximalizálási szándéka  üt-
közik az európai és a magyar társadalom
olyan történelmi vívmányaival, mint a
karácsonyi, húsvéti vagy az október 23-ai,
a március 15-ei munkaszüneti nap, akkor
a modern államnak kötelessége felvállalni
a munkavállalók multinacionális cégek-
kel szembeni védelmét.

A nemzeti, családi, egyházi ünnepek a
társadalom alapvetõ kötõerejét adják. Ün-
nepek nélkül széthullik minden közösség,
legyen az egy család, vagy egy nemzet.

Meggyõzõdésünk, hogy gazdaságilag
elhanyagolható elõnyt jelent az évi 10
munkaszüneti napon való munkavégzés,
társadalmilag viszont ez komoly károkat
okoz. Csak a jövõ fogja megmondani,
hogy milyen árat fog a magyar társadalom
ezért hosszú távon fizetni.

Kereszténydemokrata  Néppárt
Frivaldszky  Gáspár

a Szabad vasárnap kampány koordinátora

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ttiillttaakkoozziikk  aazz  eelllleenn,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  mmuull-
ttiinnaacciioonnáálliiss  ccééggeekk  nnyyoommáássáánnaakk  eennggeeddvvee  kkeerreesszzttüüllvviittttee  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééssbbeenn
aa  MMuunnkkaa  TTöörrvvéénnyykköönnyyvvéénneekk  aazztt  aa  mmóóddoossííttáássáátt,,  aammiinneekk  éérrtteellmméébbeenn  aa  kküüll-
ffööllddrree  iirráánnyyuullóó  sszzoollggáállttaattáásstt  vvééggzzõõ  ccééggeekk  mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaappookkoonn  iiss  ddoollggoozz-
ttaatthhaattjjáákk  aa  mmuunnkkaavváállllaallóóiikkaatt..  AA  mmóóddoossííttááss  ttööbbbb  ttíízzeezzeerr  ccssaallááddoott  éérriinntt  hháátt-
rráánnyyoossaann..

HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  aa  sszzoocciiáálliiss  ssee-
ggééllyyeezzééssrrõõll  ffoollyyttaattootttt  eeggyyeezztteettéésstt  IIvvááddyy  GGáábboorrrraall,,  IIvváádd  kköözzsséégg  ppoollggáárrmmeess-
tteerréévveell,,  aakkii  ttööbbbb  mmiinntt  kkééttsszzáázz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áálllláássppoonnttjjáátt  kköözzvveettíítteettttee..  AAzz
OOrrsszzáággggyyûûllééss  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  aalleellnnöökkee  sszzeerriinntt  aazz  iissmmeerrtteetteetttt  vviittaa-
aannyyaagg  mmeeggáállllaappííttáássaaii  nnaaggyyrréésszztt  hheellyyttáállllóóaakk,,  jjaavvaassllaattaaii  ttáámmooggaattáássrraa  éérrddee-
mmeesseekk  aakkkkoorr  iiss,,  hhaa  aazz  aannyyaagg  aa  sszzoocciiáálliiss  pprroobblléémmáákknnaakk  ccssuuppáánn  eeggyy  sszzeellee-
ttéétt  éérriinnttii..  
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A  holnaputáni  nyugdíjak  védelmében

Tájékozatlanság  vagy  átverés?
kormány saját hatáskörében dönthetne a kis- és középvállalkozások
esetében arról, hogy az EU-s pályázati önrészt a jelenlegi 60–70 szá-
zalék helyett csak 30–40 százalék legyen –  mondta Surján László, a
Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke sajtótájékoztatóján. 

Gyurcsány Ferenc négypontos javaslatának elsõ pontja támo-
gatandó, hiszen a kis- és középvállalkozások számára kezelhetet-
len az elõírt önrész – közölte a Kereszténydemokrata Néppárt al-
elnöke, európai parlamenti képviselõ. Hozzátette: az önrész mér-
séklésének lehetõsége azonban most is a magyar kormány rendel-
kezésére áll, ám ezt nem teszi meg. A vállalkozói szférára vonat-
kozó uniós szabályok figyelembe veszik a vállalkozások anyagi
erejét és a térséget, ahol az adott vállalkozás mûködik. Magyaror-
szágon a központi régió kivételével a maximális támogatás adha-
tó az ország egész területén – fejtette ki a képviselõ. A nagyvállal-
kozások esetében ez 50, a közepeseknél 60, míg a kisvállalkozás-
oknál 70 százalékos támogatást jelent. Ennek ellenére a kormány
a 2007-es pályázatokban csak 30 százalékos támogatást biztosí-
tott, és azóta is ekkora támogatást nyújtanak – mutatott rá a

problémára Surján László. „Elképesztõ tudatlanság vagy elképesz-
tõ pimaszság az EU-tól kérni számon a támogatási határokat,
amikor a magyar kormány a saját hatáskörében mesterségesen
felemeli a vállalkozások terheit” – fogalmazott a politikus.

A helyzet javítása érdekében a KDNP hárompontos javasla-
tot fogalmazott meg a kormány, illetve a kormányfõ számára. 

1. A kormány azonnal csökkentse a kis- és középvállalkozá-
sok EU pályázataiban az önrész mértékét az unió által megha-
tározott minimumszintre, azaz kisvállalkozások esetében 30,
közepes vállalkozásoknál pedig 40 százalékra. 

2. Pályázni munkahelyteremtéssel és/vagy GDP-növekedés-
sel járó tervezetekkel lehessen, de ezekhez további, az uniós sza-
bályokon túlmutató feltételeket – mint például az árbevétel-nö-
vekedés – ne kössenek. 

3. A KDNP fontosnak tartja, hogy a nem vállalkozói szférá-
hoz tartozó pályázatok esetében minden esetben érvényesítsék
a támogatás maximális mértékét, a 85 százalékot.

Forrás: kdnp.hu,  MTI

Mészáros József hangsúlyozta: a pénzpi-
aci válság súlyosan érintheti a magán-
nyugdíjpénztárakban lévõ, a késõbbi
nyugdíjak alapjául szolgáló vagyont.
Hozzátette: készítsenek forgatókönyvet
a kárenyhítésre, valamint, ha kell, minél
elõbb hozzák meg a szükséges lépéseket.

A kereszténydemokrata politikus
szerint a kormánynak hosszú távon át
kell gondolnia a magánnyugdíj-pénztá-
ri rendszer jelenlegi szabályozását,
mert a jelenlegi sajnos – mint fogalma-
zott – ezer sebbõl vérzik. Ezek között
említette a szervezeti rend szabályai-

nak és a garanciás elemek hiányossá-
gait. 

Mészáros József kiemelte: jelenleg még
nem látjuk azt sem, hogy az állami garan-
ciaalap elégséges-e egy esetleges kárenyhí-
tésre. Kérdésre válaszolva a lehetséges meg-
oldások között említette a garanciaalap
összegének megemelését, valamint a köz-
vetlenül a nyugdíjkorhatár elõtt lévõk visz-
szalépésének a megnyitását. Ez utóbbival
azonban óvatosan kell bánni, hiszen az adó-
fizetõk már így is jelentõs áldozatokat hoz-
nak a rendszer fenntartásáért – tette hozzá.  

A politikus hangsúlyozta, hogy a jelen-
legi tõkepiaci válság kapcsán a bankrend-
szer ügyében intézkedések történnek, és
ugyanilyen lépéseket vár el a magánnyug-
díj-pénztári vagyon tekintetében is. 

+ 

Az 1997-es nyugdíjreform vezette be a
kötelezõ nyugdíjpénztári tagságot, ez ké-
sõbb megszûnt, azonban 2002-tõl a szo-
ciáliberális kormány újra kötelezõvé tet-
te. Jelenleg a magánnyugdíj-pénztári belé-
pés a fiatalok számára kötelezõ, a pénztá-
rak tagsága – az önkéntes belépõket is
számolva – eléri a 2,5 millió fõt. A pénz-
piaci válság az USA-ban és Nyugat-Euró-
pában már a nyugdíjalapok vagyonát is
veszélyezteti, a reménybeli járadékok ösz-
szege jelentõs mértékben csökkent.

Forrás: kdnp.hu

AA  kkoorrmmáánnyy  tteeggyyeenn  mmeeggffeelleellõõ  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  aa  mmaaggáánnnnyyuuggddííjj-ppéénnzzttáárrii  rreenndd-
sszzeerr  vvééddeellmmee  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  ttõõkkeeppiiaaccii  vváállssáágg  mmiinnééll  kkeevvééssbbéé  éérriinnttssee  aa
ppéénnzzttáárrii  ttaaggookkaatt  ––  kköözzööllttee  MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeff,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöökkee,,  aa  BBaarraannkkoovviiccss
IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  kkuurraattóórriiuummáánnaakk  eellnnöökkee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  ppoolliittiikkuuss  aa
KKDDNNPP  nneevvéébbeenn  ffeellsszzóóllííttoottttaa  aa  kkoorrmmáánnyytt,,  vviizzssggáálljjaa  ééss  bbeeccssüülljjee  mmeegg,,  hhooggyy  aa  ttõõ-
kkeeppiiaaccii  vváállssáágg  kköövveettkkeezzttéébbeenn  mmeekkkkoorraa  aa  vvaaggyyoonnvveesszzttééss  mméérrttéékkee  aa  mmaaggáánn-
nnyyuuggddííjjppéénnzzttáárraakknnááll..  
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Molnár Béla a jelenlegi gondok gyöke-
reként jelölte meg, hogy a Horn-kor-
mány 1995-96-ban privatizálta az
energiaszektort. Mint mondta: ezzel a
lépéssel „Robin Hood eladta a sher-
woodi erdõt”. 

Megjegyezte: napjainkban egész Eu-
rópa a liberalizáció lázában ég, ebben
jeleskedik a magyar kormány is, an-
nak ellenére, hogy az energialiberali-
zációval láthatóan komoly gondok
vannak. Az Európát és különösen Ma-
gyarországot jellemzõ energiaszegény-
ség miatt a liberalizált piacon nem
alakult ki valódi verseny, így a szektor
liberalizációja árcsökkenés helyett, ár-
felhajtó hatással járt.  

A politikus kijelentette, az energia-
liberalizáció csõdje mára Magyaror-
szágon egyértelmûvé vált, ezt mutat-
ják az emelkedõ energia- és táv-
hõárak. Molnár Béla szerint a kiala-
kult helyzetre a magyar kormányzati
reakciója nem más, mint egy válasz-
tásra készülõ párt marketing akciója,
aminek semmilyen szakmai alapja
nincs. Mint mondta, a Robin Hood
adó csupán egy közérzet javító intéz-
kedés. „Nyilván rendkívül népszerû
megsarcolni a gazdagabbat, s ezt a
sarcot odaígérni a szegényeknek, de
lássuk be, nem történik más, mint
hogy miután Robin Hood eladta a
sherwoodi erdõt, most részt kér a szé-
pen termõ makkból!” – tette hozzá.

A kereszténydemokrata szakpoliti-
kus kijelentette, a kormány elõkészítet-
lenül és meggondolatlanul liberalizálta
az energiapiacot, aminek eredménye-
ként az energiaiparban 2008 elsõ félév-
ében a szereplõk kétszer akkora hasznot
realizáltak, mint 2007-es esztendõ azo-
nos idõszakában. Szerinte a távhõ árá-
nak megfékezésére hozott kormányzati
tervet is ugyanez az átgondolatlanság
jellemzi. 

Mint mondta, a Robin Hood névre
keresztelt adótörvény-javaslatban ren-

geteg hiba van: csorbítja az ágazatsem-
legességet, diszkriminatív, mert csak
az energiaszektort érinti, torzítja a pi-
aci versenyt, duplán adóztatja az ener-
giaár növekedést, bünteti a hatékony-
ságnövelést, permanens áremelésbe
viszi a távhõszolgáltatókat, és nem
ösztönzi a fogyasztót, hogy kevesebbet
fogyasszon – sorolta. Hozzátette: a ja-
vaslat pénzügyileg sem lett megfelelõ-
en elõkészítve, hiszen a kormány 30
milliárdos bevételrõl beszél, de valójá-
ban 60–70 milliárd forintról van szó,
ha az új adó terheit a cégek áthárítják
a lakosságra, akkor ennyivel emelked-
nek majd az árak. A 30–40 milliárd és
a 60–70 milliárd forintos bevétel kö-
zötti különbség abból adódik, hogy a
kormány „számol az erõmûvek 46
milliárdos nyereségével, a villamos
energia kereskedõk 65 milliárdos nye-
reségével, a gázenergia-szektor 348
milliárdos nyereségével, de nem szá-
mol az olajipar, a MOL 400 milliárd
fölötti nyereségével” – jegyezte meg. 

Molnár Béla logikátlannak nevezte a
kormány gondolkodását. Kijelentését
indokolva felidézte, hogy a kormány
azért söpörte le a távhõ áfájának csök-

kentésére irányuló ellenzéki javaslatot,
mert szerinte az áfacsökkentés után a
szolgáltatók azonnal árat emelnének,
így a fogyasztók terhei nem csökkenné-
nek. E logika mentén miért gondolja a
kormány azt, hogy a 8 százalékos kü-
lönadót nem fogják áraikba beépíteni az
érintett cégek? – tette fel a kérdést a po-
litikus. Megítélése szerint éppen a kü-
lönadó bevezetése az, ami egy belátha-
tatlan következményekkel járó, perma-
nens távhõár-emelkedést indítana el.

A politikus új szempontként arra is
felhívta a figyelmet, hogy a különadó
bevezetése a csõd szélén táncoló önkor-
mányzatokat is súlyosan érintené, hi-
szen a 8 százalékos adót az önkormány-
zatok által fenntartott és mûködtetett,
önkormányzati tulajdonban lévõ táv-
hõszolgáltatóknak is meg kellene fizet-
niük. A politikus szerint, az önkor-
mányzatok vagy beépítenék a szolgálta-
tás árába a 8 százalékos adót, vagy je-
lentõs veszteséget szenvednének el.

„A KDNP valódi megoldást szeretne,
ezért a liberalizációval szemben az ön-
költségen alapuló hatósági ármegállapí-
tást követeli. Az energiatermelés ex-
ternális költségeinek figyelembevételé-
vel kialakított energiaadónak komoly
szerepet kellene betöltenie az energia-
termelés struktúrájának a társadalmi
érdekek és értékek szerinti befolyásolá-
sában, például a távfûtés környezeti elõ-
nyeinek elismerésében. Vagyis az adó
komoly dolog, csak kiérlelt, integrált,
stabil adórendszer szolgálja a közösség
említett érdekeit. Nem szabadna
aktuálpolitikai ötletek mentén módo-
sítgatni, idõszakos, majd állandósuló
adókat kivetni. Egy adómódosítás is
csak akkor lehet indokolt, ha társadal-
milag hasznos, találkozik a közösség
igazságérzetével. A tervezett Robin
Hood-adó nem felel meg ezeknek a kö-
vetelményeknek, ezért a KDNP a tör-
vényjavaslatot elutasítja” – jelentette ki
a párt alelnöke. 

Molnár Béla satótájékoztatójának vé-
gén úgy fogalmazott: „Ma nem Robin
Hoodra, hanem Oroszlánszívû Richárd-
ra van szükség, aki kiveri a hatalomból
a fosztogatókat, és aki kapkodás helyett
igazságos törvényeket hoz”. 

Forrás: kdnp.hu

NNeemm  RRoobbiinn  HHooooddrraa,,  
hhaanneemm  OOrroosszzlláánnsszzíívvûû  RRiicchháárrddrraa  lleennnnee  sszzüükksséégg

AA  kkoorrmmáánnyy  RRoobbiinn  HHoooodd  aaddóójjaa  nneemm  ttuuddjjaa,,  ss  nneemm  iiss  aakkaarrjjaa  mmeeggoollddaannii  aa
ttáávvffûûttéésseess  llaakkáássookkbbaann  ééllõõkk  pprroobblléémmááiitt  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  MMoollnnáárr  BBééllaa  aa  KKee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  ppoolliittiikkuuss  sszzee-
rriinntt  aa  ttáávvhhõõ  áárráánnaakk  eellsszzaabbaadduulláássáárraa  aaddootttt  kkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszz  ccssaakk  eeggyy  vváá-
llaasszzttáássrraa  kkéésszzüüllõõ  ppáárrtt  mmaarrkkeettiinngg  aakkcciióójjaa,,  aammiinneekk  sseemmmmiillyyeenn  sszzaakkmmaaii
aallaappjjaa  nniinnccss..
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Az akadémia alapító küldetésnyilatkozata szerint: „Hisszük,
hogy a civil kezdeményezéseken és közmegegyezésen alapuló
közös értékek megvallása arra szolgál, hogy a miskolci polgárok
felismerjék és tudatosan vállalják a számukra jövõt jelentõ he-
lyes értékeket és elutasítsák a hamis és hazug jelszavakat. Eb-
bõl a célból a város nemzeti és keresztény értékrendet valló ci-
vil szervezeti, valamint közéleti szereplõi létrehozták a Miskol-
ci Közéleti Akadémiát, hogy rendszeres és nyilvános együttlé-
tek alkalmával segítsenek tájékozódni az összezavarodott világ
és helyi ügyeink dolgaiban.”

Az akadémia elsõ, nagyon jól sikerült rendezvényére
2008. szeptember 26-án került sor a Kossuth utcai refor-
mátus templomban, melyen Tõkés László Európa parla-
menti képviselõ, a Királyhágó-melléki Református Egyház-
kerület püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
tartott elõadást „A nemzeti kisebbségek a Kárpát-medencé-
ben, európai kitekintésben” címmel.

Tõkés László gratulált a Miskolci Közéleti Akadémia létre-
jöttéhez. Véleménye szerint ez a „szervezet” is hozzájárul ah-
hoz, hogy cselekvõ módon vegyük ki részünket a közéletbõl.
Elmondta, hogy Erdélyben három részre oszlik a civil szféra:
elsõ a politikum, második a civil szféra és a harmadik az egy-
ház, az egyházak. 

Kesetû szájízzel azt a szomorú megállapítást tette a képviselõ
úr, hogy a 18 évvel ezelõtti lelkesedés visszaesett. „Ethoszra lenne

szükség!” Amirõl Kós Károly „A kiáltó szó” címû írása szól. Rá-
mutatott: a helyzet megváltoztatása érdekében ténykednünk kell,
mindent meg kell tenni a nemes célok elérése érdekében.

Feltette a kérdést Tõkés László: politizáljon-e az egyház, vagy
sem? Szerinte az egyház nem a szó szoros értelmében politizál,
hanem erkölcspolitizál. Erre példa az oktatással, az egészségüg-
gyel, vagy a határon túli magyarsággal való aktív foglalkozás,
odafigyelés. Fontos szerepe van az egyháznak a nemzetpolitika,
az erkölcspolitika terén. „Az egyház a politikából, a közéletbõl
nem vonhatja ki magát” – mondta Tõkés László. A helyes
irányvonalat meg kell találnia az egyháznak. 1921-ben a Kós
Károly által írott kiáltvány szerint is az egyháznak kiáltó szóvá
kell válnia. A kutyát azért tartjuk, hogy ugasson, a papokat,
hogy hirdessék az igét. Az egyház nem tölti be Tõkés szerint a
hivatását, ha néma marad. Vannak ilyen szempontból nagyon
pozitív példaképek: Márton Áron, Mindszenty József, II. János
Pál pápa. 

Tõkés László szerint az országától megfosztott magyar kö-
zösségeket más szemmel kell nézni, s arra hívta fel a figyelmet,
hogy Európában kezdik összemosni a kisebbségeket, a homo-
szexuálisokat, fogyatékosokat, cigányokat, afrikai bevándorló-
kat, a nemzeti kisebbségeket egyaránt csak a „kisebbségként”
kezelik. 

Azzal folytatta Tõkés László az elõadást, hogy elmondta, az
EU-nak nincs kisebbségvédelmi szabályrendszere. Több gond-
juk van a lábas jószágokra, mint a kisebbségekre. Az Európa
Tanácsnak van, amit át kellene venni, továbbfejleszteni, s al-
kalmazni. Ha az EU-ban a kisebbség meghatározásáról beszél-
nek, elsõre az európai politikusok nyugaton a bevándorlókra
gondolnak. Õk nem értik a trianoni széttagolt magyarság prob-
lematikáját. Nem értik, hogy mi az a beolvasztás, az erõszakos
beolvasztás.

Nehéz ilyen közegben a célokért dolgozni – mondta Tõkés
László. Különösen úgy, hogy sajnos ma Magyarországon a mi
ügyünk is kisebbségben van. „Én az autonómiáért harcolok” –
nyomatékosította korábbi kijelentését Tõkés László. Viszont
ma még a magyar politikai elitben sincs egységes, összefogott
magyar érdek, érdekegyesítés. Nemzeti kérdésben pedig nincs
helye a nemzet érdekeit sértõ politizálásnak. Itt felidézte a ha-
táron túli magyarok számára oly fájdalmas 2004. december 5-
i népszavazást… 

Tõkés László hangsúlyozta, hogy szerinte két fontos cél van.
Az egyik a határokon átívelõ nemzeti újraegyesítés. A másik az
autonómia, az elszakított magyarság részére. Ez a jövõ útja. Rá-
mutatott arra a fájdalmas tényre is, hogy a szemünk elõtt szá-
molják fel Romániában a 250 ezer fõt számláló csángók azonos-
ságtudatát. „Nem tûrhetjük a csángók mint magyar közösség
felszámolását, teljes beolvasztását.” A székelyföli autonómia el-
érése pedig fontos cél lenne.

De itt a cigánykérdés is – mondta elõadása végén Tõkés Lász-
ló. Ez is súlyos probléma, olyan, amelyik magyar nemzetstratégi-
ai kérdés. „Meg kell oldani, mert ez halálos veszély.” Tehát ma-
gyar nemzeti érdek is a cigánykérdés megoldása.

Azzal zárta mondandóját Tõkés László, hogy õ látja: érik
Magyarországon és Erdélyben is a változás.

Molnár  Péter
miskolci KDNP elnök-frakcióvezetõ

Színre  lépett  a  Miskolci  Közéleti  Akadémia
AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  mmiisskkoollccii  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  ééss  kköözzéélleettii  sszzee-
mmééllyyeekk  kkeezzddeemméénnyyeezzééssee  nnyyoommáánn  mmeeggaallaakkuulltt  aa  MMiisskkooll-
ccii  KKöözzéélleettii  AAkkaaddéémmiiaa,,  mmeellyynneekk  kkeezzddeemméénnyyeezzõõjjee  FFoorrrraaii
TTaammááss  aattyyaa,,  aa  FFéénnyyii  GGyyuullaa  JJeezzssuuiittaa  GGiimmnnáázziiuumm  iiggaazzggaa-
ttóójjaa  vvoolltt..  AAzz  „„aallaappííttóókk””  kköözzöötttt  vvaann  mméégg  aa  KKeerreesszzttéénnyy  ÉÉrr-
tteellmmiissééggiieekk  SSzzöövveettssééggee  ((KKÉÉSSZZ))  eeggyyiikk  vveezzeettõõjjee,,  MMeezzeeii
IIssttvváánn,,  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr  bbeellvváárroossii  rreeffoorrmmááttuuss  ttiisszztteelleetteess,,
vvaallaammiinntt  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  rréésszzéérrõõll  NNaaggyy
KKáállmmáánn  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ  ééss  MMoollnnáárr  PPéétteerr  mmiisskkooll-
ccii  KKDDNNPP  eellnnöökk-ffrraakkcciióóvveezzeettõõ..  
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JJeelleennttõõss  mméérrttéékkbbeenn  nnõõ  aa  KKDDNNPP  llééttsszzáámmaa
Kiemelkedõ a bõvülés az dél-dunántúli és az észak-magyarországi régióban

Kísérleti jelleggel 2006 utolsó ne-
gyedévében beállt 8 régiószervezõ,
hogy a pártépítés vonatkozásában
történjen valami elõrelépés. A kísér-
let sikeresnek mondható, azonban az
igazsághoz tartozik, hogy ebben az
idõszakban látványos fellendülés
nem volt, a tevékenységük elsõsorban
a tisztújítás során adódó feladatok-
ban merült ki.

Ezen elõzmények után, idén április
1-tõl elindult a munka.

A 2006-os decemberi tisztújítás óta,
részben a régiószervezõk munkájának
is köszönhetõen, 22 új szervezet alakult
és majdnem ugyanannyi újult meg. Ez

több mint 15 százalékos növekedést je-
lent, s hasonló nagyságrendet jelente-
nek a még szervezés alatt álló szerveze-
tek is.

Természetesen a taglétszám vonat-
kozásában is mérhetõ a fejlõdés, több
mint ezerrel gyarapodott a Keresztény-
demokrata Néppárt tagsága.

A sikerekrõl szólva a gondokról sem
szabad elfelejtkezni. A hatékonyabb fej-
lõdés elengedhetetlen kelléke a megyei
elnökök aktív, segítõ közremûködése.
Azt is el kell mondani, hogy a bõvülés
nem egyenletes, kiemelkedõ a dél-du-
nántúli, ill. az észak-magyarországi ré-
gió, összességében 14, ill. 18 szervezeté-

vel. „Életet kell lehelni” az „alvó” szer-
vezetekbe, korábban például Abasáron
vagy Szerencsen 141, ill. 218 tagunk
volt, ám ezek ma sajnos gyakorlatilag
nem mûködõ szervezetek! 

Meg kell azonban jegyezni, ez a tevé-
kenység nem „sztahanovista akció”,
nem a számok bûvöletérõl szól. Arra tö-
rekszünk, hogy minél több hiteles helyi
ember bevonásával és aktivizálásával a
Kereszténydemokrata Néppárt társadal-
mi beágyazódottságát és súlyát növel-
jük. Ehhez nemcsak a régiószervezõk
munkájára, hanem valamennyiünk erõ-
feszítésére szükség van.

Csorba  Béla

AAzz  eelllleennzzéékk  
kkéésszzeenn  áállll  

aa  kkoorrmmáánnyyzzáássrraa
Készen áll a kormányzásra a Fidesz és a
kereszténydemokraták szövetsége, vá-
lasztási gyõzelmük esetén a KDNP
egyik legfõbb célja a családi adózás be-
vezetése – jelentette ki Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
Szentesen. 

A családi jövedelemadózásról szól-
va a pártelnök a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, a kereszténydemokra-
ták által kidolgozott törvényjavaslat
lényege az, hogy nem magát a jöve-
delmet, hanem az adott jövedelem-
bõl az eltartottak számát tekintik
alapnak.

A regionális vízmûvek privatizáci-
ója kapcsán Semjén Zsolt elmondta:
a víz napjainkban  fontosabb, mint az
olaj, a felelõsen gazdálkodó állam pe-
dig minden magánbefektetõnél jobb
tulajdonos, mert nem a profitmaxi-
malizálását, hanem a lakosság érde-
keinek érvényesítését tartja legfõbb
feladatának. A költségvetési törvény-
tervezetrõl is szólt a pártelnök, sze-
rinte a dokumentum fiktív számokat
tartalmaz. 

Halmai István, a Kereszténydemok-
rata Néppárt szentesi képviselõje úgy
fogalmazott, ma Magyarországon nincs
olyan intézmény, amely megfelelõen
mûködne.

IIssmméétt  eeggyy  nneemm  kkíívváánnaattooss  
„„hhuunnggaarriikkuumm””??

Puskás Tivadar gyakorló mentõorvos-
ként, megfontolandó példáit a parla-
mentbe is az életbõl hozza. Egy Vas me-
gyei kis település gondjával-bajával
szembesítette az Országgyûlést, a kor-
mányt, s annak egészségügyi miniszte-
rét (Székely Tamás), mert tudta, tudja:
ezernél több település küzd hasonlók-
kal. Az orvoslás reményében szólt Pin-
kamindszent egyre reménytelenebb
küzdelmérõl: 

„A körjegyzõséghez tartozó 4 tele-
pülés közösen tartja fenn a védõdõi
szolgálatot. A finanszírozás összege
évek óta nem változik, a szolgálat
évek óta egyre nagyobb deficittel zár-
ja a pénzügyi évet. A hiányzó össze-
get a fenntartó önkormányzatoknak
kell utólag kifizetniük. A fenntartás
az alacsony születésszám miatt nem
gazdaságos, de kötelezõ feladat.  A vé-
dõnõi körzetek állandóak. Az önkor-
mányzatok esetleges többletfeladat
ellátása esetén sem kapnak pótnor-
matívát” – sorolta a gondokat a kép-
viselõ. 

„Ugye nem lesz ismét az egészség-
ügyünkben is egy újabb »hungarikum«,
amely jól fogalmazott, esetleg bõvített
feladataival, de megfelelõ finanszírozás
hiányában biztosan nem tud hozzájá-
rulni az egészségkultúra növekedésé-
hez, a katasztrofális demográfiai helyze-

tünk javulásához, az átlagéletkor emel-
kedéséhez?

Ugye a »születés körüli egészségügyi
és szociális teendõk« biztosítása tovább-
ra is fontos egészségpolitikai cél?

Ugye járható útnak látszik – minisz-
ter úr számára is –  az, hogy a kistelepü-
lések finanszírozásának változtatásával,
esetleg megfelelõ »szorzóval«, az utazá-
si költségek központi térítésével teszik
eltarthatóvá a kistelepülések védõnõi
hálózatának fenntartását?

Ugye nem a védõnõi hálózat elsor-
vasztása a cél, és végre emelik az évek
óta változatlan normatív támogatás
összegét is?” – kérdezte az egészségügyi
minisztert a kereszténydemokrata poli-
tikus.

A kapott válasz azonban nem
nyugtatta meg, így viszontválaszában
Puskás Tivadar kijelentette: a kistele-
püléseknél a védõnõi hálózat fenntar-
tása országosan gondban van. Plusz-
feladatot kaptak, a pluszfeladathoz
pluszpénz kéne. A pluszpénzt azon-
ban eddig nem kapott a hálózat. Így
az a szomorú helyzet körvonalazódik,
hogy az a védõnõi hálózat, amely
1915 óta a világon szinte egyedülálló-
an jó példát mutatva szinte folyama-
tosan fejlõdött, az utóbbi idõben ép-
pen az átalakulás kapcsán megtor-
pant. 
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Medgyasszay László közölte: ha ismét
többségi kormány lesz, akkor annak szí-
ve joga, hogy feloldja ezt a moratóriu-
mot. A politikus szerint ebben a politikai
helyzetben nagyobb esélye van a „zava-
rosban való halászásnak”, ezért a nemze-
ti termõföld vagyon eladását le kell állíta-
ni. A politikus „törvényes visszaélésnek”

nevezte azokat a tavalyi botrányos esete-
ket, amikor a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet hatalmas állami területeket
egyben, horribilis összegért értékesített
tõkebefektetõknek. Medgyasszay László
szerint Bábolna környékén jelenleg is ha-
sonló „törvényes visszaélés” zajlik, egyes
sajtóhírek szerint a szocialista párthoz

közel álló, komoly tõkés csoportok érde-
keltek az eladásban. Törvényjavaslatá-
ban a KDNP a földeladási moratórium
mellett azt is javasolja, hogy az állami
földeket átmenetileg csak három évre
lehessen bérbe adni, a jelenlegi 20–50
év helyett. Egy másik törvényjavaslat-
ban két technikai jellegû módosítást is
kezdeményez a képviselõ. Egyrészt hogy
a földalapú támogatások miatt legalizál-
ják a mûvelési cseréket (amikor kis par-
cellák bérlõi földet cserélnek), másrészt
hogy a miniparcellák összevonásának
adminisztrációs költségét – ami jelenleg
100 ezer forintos nagyságrendet is elér-
heti – töröljék el.

MMeegg  kkeellll  ttiillttaannii,,  hhooggyy  aa  kkiisseebbbbssééggii  kkoorrmmáánnyy  
kkiiáárruussíítthhaassssaa  aazz  áállllaammii  ffööllddeekkeett

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aa  jjeelleennlleeggii  „„kkuusszzaa  ppoolliittiikkaaii  hheellyyzzeettbbeenn””
ffööllddeellaaddáássii  mmoorraattóórriiuummoott  vveezzeettnnee  bbee,,  ííggyy  nneemm  lleehheettnnee  éérrttéékkeessíítteennii  aa  nneemm-
zzeettii  ffööllddaallaappbbaa  ttaarrttoozzóó  áállllaammii  ttuullaajjddoonnúú  tteerrüülleetteekkeett  ––  kköözzööllttee  MMeeddggyyaasssszzaayy
LLáásszzllóó  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  aa  ttöörrvvéénnyyjjaa-
vvaassllaattoott  aazzzzaall  iinnddookkoollttaa,,  hhooggyy  jjeelleennlleegg  kkiisseebbbbssééggii  kkoorrmmáánnyy  mmûûkkööddiikk,,  mmíígg  aa
rreennddsszzeerrvváállttááss  óóttaa  vvééggrreehhaajjttootttt  pprriivvaattiizzáácciióóss  üüggyylleetteekk  mmiinnddiigg  ttööbbbbssééggii  ppaarr-
llaammeennttii  aakkaarraattoott  ttüükkrröözztteekk..

Hiába a törvény, hiába a rendelet! A
munkavállalók attól való félelmükben,
hogy elveszítik a megélhetésüket, az ese-
tek többségében nem mernek a hatósá-
gokhoz fordulni a munkába járást szolgá-
ló költségeik megtérítésének érdekében.

Ki védi meg a munkavállalók jogait?
– kérdezte a szociális és munkaügyi ál-
lamtitkárt Szászfalvi László. A keresz-
ténydemokrata politikus kormánya ren-
deletével szembesítette az államtitkárt.

„A munkáltató köteles a munkavál-
lalónak megtéríteni a munkába járást
szolgáló bérlettel vagy teljes árú menet-
jeggyel való elszámolás ellenében azok
díjának 86 százalékát, ha országos köz-
forgalmú vasút 2. kocsiosztályon, 80
százalékát, ha elõvárosi vasúton, vala-
mint helyközi díjszabással közlekedõ
helyi és távolsági autóbuszon utazik.” –
(78/1993. számú kormányrendelet.)

A kereszténydemokrata politikus el-
mondta: körzetébõl, „Somogy megye 5.
választókerületébõl sokan járnak be a kör-
nyezõ kistelepülésekrõl dolgozni a közeli
nagyobb városokba, például Nagykanizsá-
ra. Sajnálatos tény: az évrõl évre növekvõ
adó- és járulékterhektõl agyonsarcolt
munkaadók nem képesek, illetõleg nem
hajlandók eleget tenni a kormányrendelet
által elõírt kötelezettségeiknek. És bizony
nagyon sokszor, nagyon sok helyen nem
térítik meg a munkavállalók utazási költ-
ségeit. Az elmaradott, hátrányos helyzetû

térségek közös jellemzõje az alacsony fog-
lalkoztatottság, a növekvõ munkanélküli-
ség. A munkavállalók attól való félelmük-
ben, hogy elveszítik a megélhetésüket, az
esetek többségében nem mernek a hatósá-
gokhoz fordulni a munkába járást szolgá-
ló költségeik megtérítésének ügyében”. 

„Milyen eszközökkel kíván fellépni a
kormány a visszaélések visszaszorítása
érdekében?

Megvédi-e a szocialista kormány a
munkavállalók jogait? 

Tervezik-e a hátrányos helyzetû tér-
ségek munkaadói számára az adók, ille-
tõleg a járulékok csökkentését? 

Van-e arra lehetõség, hogy az Egyen-
lõ Bánásmód Hatóság hivatalból tartson
ellenõrzéseket az ilyen és hasonló ese-
tek felderítésére, megakadályozására?” –
tette fel kérdéseit Szászfalvi László.

Érdemi válasz helyett azonban a munka-
ügyi tárca államtitkára válaszában egyebek
közt azt mondta, minden megyére vagy
minden településre nem tudnak külön jog-
szabályokat alkotni. A helyi érdekvédelmi
szervezeteket nem tudja helyettesíteni a
kormányzat. Nagyon nagy szerep hárul a
szakszervezetekre, a civil szervezetekre a
kistérségekben, így Somogy megyében is.

Azt ugyan a képviselõ nem tudta
meg, hogy ki védi meg a kiszolgáltatott
helyzetben lévõ munkavállalókat, vi-
szont az egyértelmûvé vált, hogy a kor-
mány biztosan nem.

Ingyenes  segélyszolgálat
–  Követésre  méltó  
kezdeményezés

Lanczendorfer Erzsébet, Gyõr volt belvá-
rosi háziorvosa személyes elbeszélgetés
alapján ingyenes egészségügyi tanács-
adásra várja az érdeklõdõket a Keresz-
ténydemokrata Néppárt (KDNP) irodájá-
ba (cím: Gyõr, Bartók Béla u.8.), minden
hónap elsõ szombatján (2008.október
04-én) 10:00–12:00 óra között. 

Minden hónap elsõ keddjén (2008. ok-
tóber 07-én) pedig ugyanott 15:00–17:00
óra között Pergel Elza ügyvéd tart ingyenes
jogsegélyszolgálatot a rászorulóknak.
Mindkét ingyenes szolgáltatásra telefonon
történõ elõzetes jelentkezés szükséges: erre
a szolgáltatás hetében, hétfõtõl, naponta
08:00–12:00 óra között a 96/519-255 és
519-256-os telefonszámon van lehetõség.  

KKii  vvééddii  mmeegg  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt??

15Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. október



Kiadja:
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Felelõs kiadó: 
Harrach  Péter

A lap kiadását támogatja
a Kereszténydemokrata Néppárt és

a Barankovics István Alapítvány

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

A szerkesztõbizottság elnöke: 
Dobi  Ágnes  

Telefon: 06-30/523-02-56

Elõkészítés:
Ubipressz Bt., Brém-NNagy  Ferenc

Nyomda: 
Onix Nyomda Kft. 

4030 Debrecen Rigó u. 35-39. 

ISSN 1788-7690

Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

Emberi jogvédõkként gyakran eltöpren-
günk azon, hogy mit érezne, ha feltá-
madna a XXI. század elején egy olyan
zsidó származású ember, aki túlélte a
holocaust borzalmait, majd elpusztítot-
ta a vörös iszonyat. Mit szólna a kettõs
mérce alkalmazásához a nemzetiszocia-
lizmus és a kommunista diktatúra rém-
tetteit illetõen?

E kérdés felvetéskor hivatkozunk
az Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyûlésének 1481/2006 számú, „A
totalitárius kommunista rezsimek
által elkövetett bûnök nemzetközi
elítélésének szükségessége” címû
határozatára. Ennek egyik pontja ki-
mondja, hogy a nemzetközi közös-
ség még mindig nem ítélte el a kom-
munista diktatúra bûntetteit, míg a
nemzetiszocializmusét igen. Mivel a
joganyagban leírtak mély megvetést
fejeznek ki az önkényuralmi rend-
szereket illetõen, érthetetlen szá-
munkra a vörös csillag, mint jelkép
használatának nemzetközi elfoga-
dottsága, ugyanakkor helyesnek
tartjuk, hogy a horogkereszt tiltott
szimbólum.

Ezért a Barankovics István Alapít-
vány Izraelita Mûhelye és az Október
23. Bizottság Alapítvány közösen

kezdeményezi a „XX. századi nem-
zetközi népirtások és diktatúrák elle-
ni világnapot”. E nap bevezetésével
elhatárolódunk a nemzetiszocializ-
mus és a kommunista diktatúra ket-
tõs mércével való megítélésétõl.
Ugyanakkor mindkét alapítvány
visszautasítja a kétféle önkényuralmi
rendszer bûntetteinek bárminemû
bagatellizálását, a holokauszt és a
kommunista diktatúra rémtetteinek
a tagadását.

Álláspontunk szerint az utódpártok-
nak nem csak – az idézett határozatban
leírt módon –, elhatárolódniuk kell elõ-

deik bûntetteitõl, hanem eleve elfogad-
hatatlan, hogy az önkényuralmi rend-
szerek utódpártot hozzanak létre.
Ahogy Magyarországon – helyesen – a
nyilaskeresztes párt bárminemû utóéle-
te tilos, úgy a kommunizmus eszméjé-
nek utánérzésére sincs szükség.

A jelenleg érzékelhetõ erkölcsi válság
és morális pánik-jelenség alapja, hogy
az emberek még mindig küszködnek a
vörös devianciára való válaszadással.
Ezen kívül, az ET-határozat által is kifo-
gásolt átfogó nemzetközi kutatások hiá-
nyában nehezen értelmezhetõ a volt
szocialista országok neoliberalizmusba
való átmenete.

Ezért a Barankovics István Alapít-
vány Izraelita Mûhelye és az Október
23. Bizottság Alapítvány e világnap kez-
deményezésével mozgalmat indít el.
Ennek célja, hogy az utókor egyforma
kegyelettel adózzon a holokauszt és a
vörös diktatúra áldozatai elõtt, vala-
mint hogy a kommunista utódpárt el-
sorvasztásával végre Magyarországon is
megvalósuljon az igazi rendszerváltás.

Szöõr  Anna  
elnök, Október 23. Bizottság Alapítvány

Weisz  Péter  
elnök, Barankovics Alapítvány 

Izraelita Mûhely

VViilláággnnaapp  aa  nnééppiirrttáássookk  ééss  aa  ddiikkttaattúúrráákk  eelllleenn
A Barankovics István Alapítvány Izraelita Mûhelye és az Október 23. 

Bizottság Alapítvány közös felhívása a magyar nemzethez

A  kormánynak  könnyebb  megszüntetni,
mint  felújítani?

A Balf és Fertõrákos közötti út állapota „eredeti” ötletet adott a magyar kormány-
nak. Legalábbis Puch László államtitkár szerint – az esedékes felújítás helyett –
bicikliúttá minõsítenék át a két település közötti utat, hogy aztán – ki tudja, mikor
és mibõl – egy új nyomvonalon egy új utat tervezzenek.

Az itt lakók a legutóbb megdöbbenten szembesülhettek azzal, hogy a szaktárca
így értelmezi, azaz magyarán: egyáltalán nem érti a balfiak, a fertõrákosiak gond-
ját, akik az út felújítása helyett annak a megszüntetését is megérhetik. Meg azt,
hogy bicikliúttá felfestik, és aztán akként felavatják a jelenlegi keskeny, kátyús,
balesetveszélyes utat.

A minisztérium így oldja meg a településközi utak problémáját: Balfról Fertõrákosra
menjenek csak a lakosok, a szõlõsgazdák, a vállalkozók Sopron, Sopronkõhida kerülõv-
el, vagy – ha úgy tetszik – biciklivel, addig is a Páneurópai piknik 20. évfordulóján az
1989-es állapotnál is gyatrább út fogadja majd az ideérkezõket.

Mindez Firtl Mátyásnak, a térség országgyûlési képviselõjének a Parlamentben
elhangzott felszólalásakor derült ki. A képviselõnek arra a kérdésére, hogy mit
kíván tenni a tárca az út korszerûsítése érdekében, a kapott válasz röviden így
foglalható össze: megszüntetni.

Forrás: firtl.sopron.hu
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