
Hazánk
Kordonok mögé bújva, erõfitogtató rend-
õrségi készültség mellett Bajnai Gordont
az elõdjével szemben benyújtott bizal-
matlansági indítvány megszavazásával
miniszterelnökké választották – miköz-
ben civilek ezrei tüntettek a Parlament
épülete elõtt, petíciót fogalmazva. Azóta a
kormány tagjainak névsora, és az MSZP
brutális megszorító csomagja nyilvános-
ságra került. Az ország polgárai számára
nyilvánvalóvá vált, hogy az MSZP és az
SZDSZ kormány 2002 óta tartó ámokfu-
tásának árát ismételten a legkiszolgálta-
tottabbakkal fizetetteik meg, s e dicstelen
korszak haszonélvezõi a kormányban, il-
letve a kormány mögött felsorakozva to-
vábbra is háborítatlanul élvezik kiváltsá-
gaikat. Folytatódik a nemzeti vagyon és
hazánk gazdasági felzárkóztatására szánt
uniós pénzek lenyúlása. 

Június 7-én a döntés joga azonban is-
mét a választópolgárok kezébe kerül,
amikor is szavazataikkal megüzenhetik
a hatalomban lévõknek, hogy elég volt
országromboló kormányzásukból, egy-
értelmûvé tehetik, hogy új választást, új
irányt akarnak.  

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke a honlapján heti rend-
szerességgel megjelenõ interjúban – arra a
kérdésre, hogy miiért távozott Gyurcsány
Ferenc kormányfõ és milyen örökséget
hagy utódja, utódjai számára? – elmond-
ta: „A Gyurcsány-kormány államcsõd és
ország csõd közeli állapotba sodorta az or-
szágot. Az államcsõd azt jelenti, hogy az
ország nem tudja fizetni az adósságát, az
országcsõd pedig azt, hogy összeomlik a
gazdaság, egymás után bedõlnek az ön-
kormányzatok, és a végén ott van a szoci-
ális robbanás. A Gyurcsány-kormány tör-
ténete kudarcok története: ezekbe a ku-
darcokba bukott bele Gyurcsány Ferenc.
Az MSZP azonban nem akarja kiengedni
markából a hatalmat, részint azért, mert

van még mit eltüntetni az állami és nem-
zeti tulajdonból, részint pedig azért, mert
õk sem számítottak ilyen gyors összeom-
lásra. A Gyurcsány-kormánynak – pestie-
sen szólva – vannak még dolgai amiket el
kell sikálni, ezért viselkedtek pártjanicsá-
rokként, nem pedig honatyaként az
MSZP-s és SZDSZ-es képviselõk. A szé-
gyenletes trükk az volt, hogy a konstruk-
tív bizalmatlansági indítványt az eredeti
céljával ellentétesen, egyfajta destruktív
bizalmatlansági indítvánnyá torzították,
aminek a lényege az volt, hogy kijátsz-
szák és kikerüljék a köztársasági elnököt,
kijátsszák és kikerüljék az embereket.
Ezért ez a lépés erkölcsi értelemben illegi-
tim, következésképpen az illegitim eszkö-
zökkel megválasztott Bajnai Gordon mi-
niszterelnöksége is illegitim. Nem pusz-
tán azért mert soha senki, semmire nem
választotta meg, hanem azért, mert az or-
szágot a válságból csak egy erõs parla-
ment, mögötte pedig erõs társadalmi tá-
mogatottság képes kivezetni. Ezt pedig
csak és kizárólag egyetlen módon lehet el-
érni: új választásokkal.” 

Folytatás a 2. oldalon

Magyarország  egyetlen  esélye  
az  új  választás
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Az  MSZP  csomagja
család-  és

gyermekellenes
„Egy átlagos, lakótelepen élõ
kétgyermekes fiatal család
esetében – ahol a két szülõ
közalkalmazott, és jövedel-
mük nettó 100 ezer forint kö-
rül alakul – a tervezett lépé-
sek miatt körülbelül havi 30
ezer forint eshet ki, hiszen
érintheti õket a 13 havi bér
befagyasztása, a családi pót-
lék és a távhõtámogatás meg-
vonása, a szocpol megszünte-
tése és az ÁFA növelése is.”

77..  oollddaall  

Magyarország  is
lemondást  kér

Bajnai  Gordontól
„Bajnai Gordon a válságra
való tekintettel lemondást
kért Magyarországtól. Ma-
gyarország a válság és a meg-
roppant bizalom okán le-
mondást kér Bajnai Gordon-
tól, akit soha senki, semmire
nem választott meg.”

66..  oollddaall  

Több  tízezer  család
áll  a  csõd  szélén

„42 ezer háztartás van ma
Magyarországon, amelyben
már kikapcsolták valamelyik
közmûvet, és 160 ezer ház-
tartásnak 180 napnál régeb-
bi tartozása van valamelyik
közmûszolgáltató felé. Csak
Budapesten és Pest megyé-
ben hétezer háztartást kap-
csoltak ki az áramszolgálta-
tásból.” 

1133..  oollddaall



Folytatás az 1.oldalról

– Bajnai Gordon MSZP kongresszusi
beszédében még olyan szakértõi kor-
mányról beszélt, amely a pártoktól és a
szocialista párttól is egyfajta távolságot
tart. Miniszterelnök-jelölti felszólalásá-
ban szintén leendõ kormánya szakértõi
státuszát hangsúlyozta, noha kiderült
az MSZP-prominensekkel teletûzdelt
kormánytagok névsora. Kommunikáci-
ós fogás, porhintés volt a szakértõi kabi-
net, vagy a szocialista párt visszavágott
azért a nyilatkozatért, amelyet Bajnai
Gordon velük aláíratott? Ez egy kisebb-
ségi szocialista kormány, vagy – figye-
lemmel szavazás eredményére – egy
MSZP–SZDSZ koalíciós kabinet?

– Szerintem ez annak a következ-
ménye volt, hogy más egy kávéházi
asztalnál, politológusok agyából kipat-
tanó koncepció, és más dolog egy párt-
nak a nyers érdekekre épülõ realitása.
Politológiailag nyilván az lett volna a
racionális a szocialista párt részérõl,
ha állít egy független, „kvázi” szakér-
tõt, akinek nincs pártkötõdése, leg-
alábbis látható pártkötõdése nincs,
akit körülraknak egy szûk, olyan kabi-
nettel, ahol a miniszterek szintén nem
pártemberek. Akkor el lehetett volna
játszani azt, hogy ezek a szakértõk,
akik szakmai kényszerbõl kifolyólag
ilyen és olyan kemény lépésekre kény-
szerülnek, velük szemben egyfajta szo-
ciális ellenzékbe vonul maga a szocia-
lista párt. Tehát, mintegy a saját kor-
mányának az ellenzékeként. Ez egy po-
litológiai racionalitás lehetett volna, de
nyilvánvalóvá vált, hogy a koncot a
szocialista párt nem fogja kiengedni a
foga közül. Következésképpen, miután
még van mit eltüntetni az állami és a
nemzeti tulajdonból – például az or-
szág vízkészletét –, és miután nyilván
számos dolognak a nyomát kell még
eltüntetniük, ezért pártkatonákból álló
kormány jött létre, ami politológiailag
irracionális, de a zsákmányszerzés
szempontjából racionális, az ország
számára pedig katasztrófa.

Bajnai Gordon esetében nevetséges
szakértelemrõl beszélni, ezért is mond-
tam azt a parlamentben, hogy Bajnai
Gordon alkalmatlan és méltatlan. Al-
kalmatlan azért, mert a mostani csõd

az õ nevéhez is kötõdik, õ is az egyik fõ
felelõse annak, hogy ide jutott az or-
szág. Ráadásul a mindent elborító kor-
rupció tekintetében sem mondható
érintetlennek. Méltatlan pedig azért,
mert saját frakciótársa tanúsága szerint
emberi életek száradnak a lelkén, kira-
bolt, és nyomorba döntött családok szá-
zai. Ezek után kénytelen voltam azt
mondani a Parlamentben, hogy Bajnai
Gordon miniszterelnökké választása
egész egyszerûen provokáció az erkölcsi
renddel szemben.

Ez ugyanaz az MSZP–SZDSZ kor-
mány, mint ami 2002 óta országol,
pontosan ugyanaz az MSZP–SZDSZ
kormány, sõt megfogalmazhatom úgy
is, hogy pontosan ugyannak a titkos-
szolgálati és ugyanannak a pénzügyi ér-
dekcsoportnak a kormánya.

– Miként értékeli azt, hogy a parla-
ment elõtt tüntetõk Önhöz fordultak,
hogy Ön olvassa fel a Házban a petíció-
jukat?  

– Büszke vagyok rá, és számomra na-
gyon megtisztelõ volt, hogy a szervezõk
engem kértek fel arra, hogy több mint
ötszáz civil szervezetnek, és a mögöttük
álló népnek a politikai akaratát képvi-
selhessem a Magyar Országgyûlésben.
Azt gondolom, hogy a népképviseletnek
éppen az a lényege, hogy a nép jogos
akaratát kell képviselni, és a nép szavá-
nak kell hangot adni az országgyûlés-

ben. Megjegyzem egyébként, hogy ez a
népakarat minden szociológiai kutatás
szerint megfelel a magyar nép többségi
politikai akaratának, és egyébként alap-
vetõen egybeesik a Kereszténydemokra-
ta Néppárt, és az én személyes állás-
pontommal, felfogásommal is. Fontos
volt, hogy a civil szervezeteknek a nyi-
latkozata kiemelt figyelemtõl kísérve,
vezérszónoklat keretében hangozhasson
el. Gondolom, az is belejátszott a szerve-
zõk felkérésébe, hogy Szili Katalin házel-
nökként nem fogja tudni belém fojtani a
szót. Szili Katalin többször kinyilvánítot-
ta, hogy rosszallja azt, hogy a civilek nyi-
latkozata elhangozzék az Országgyûlés-
ben. Világossá tettem, hogy úgy is, mint
Kalocsa egyéni képviselõje, a választóke-
rületem polgárai akaratából kifolyólag is
el fogom mondani, és úgy is, mint a Ke-
reszténydemokrata Néppárt frakcióveze-
tõje, parlamenti képviselõje. Közöltem,
ha mégis megpróbálja megakadályozni,
akkor is el fogom mondani, sõt azt is
megüzentem a házelnök asszonynak,
hogyha kikapcsoltatja a mikrofonomat,
akkor mikrofon nélkül fogom elmonda-
ni. És miután hála Istennek, nem tud
kordont vonni a parlament üléstermén
belül, és nincs lehetõsége arra, hogy
rendõröket hívjon az ülésterembe, ezért
meg sem kísérelte azt, hogy ezt a felszó-
lalásomat megakadályozza.

Forrás: semjenzsolt.hu
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Egyetlen  esély:  az  új  választás
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A népképviselet a nép jogos akaratának
képviselete – mondta felszólalásában
Semjén Zsolt. A KDNP frakcióvezetõje
szerint hangot kell adni a nemzet szavá-
nak, ezért felolvasta a parlament elõtt
tiltakozó civil szervezetek nyilatkozatát,
amely megegyezik a KDNP álláspontjá-
val. Eszerint a nép közfelkiáltással meg-
vonta a bizalmat a kormánytól, közfel-
kiáltással elõrehozott választásokról
döntött. Döntsön a nép, a nemzet, a vá-
lasztók – hangsúlyozták. A civilek köve-
telik, hogy fejezzék be a nép feje feletti
mutyizást, valamint, hogy az ország-
gyûlés mondja ki a feloszlatását. Hozzá-
tette: a civil szervezetek azt követelik a
hatalomhoz görcsösen ragaszkodó ma-
roknyi, alig kétszáz fõs csoporttól, hogy
ne akadályozzák meg a szabad választá-
sokat, ne ültessenek a nyakunkra a nép
akarata ellenében Bajnai Gordonokat.

Semjén Zsolt elmondta: az ülés ide-
jén folyamatosan 150 polgármester élõ-
láncban fog össze a Parlament elõtt,
akik azt követelik, a parlamenti képvi-
selõk legyenek hazában gondolkodó,
bölcs honatyák. A követelésekbõl idézve
hangsúlyozta: a civilek fegyelmezettek,
de a végsõkig elszántak.

Semjén Zsolt szerint amit itt mûvel-
nek, az morálisan illegitim, ezért Baj-
naiék is illegitimek. Ez nem konstruk-
tív, hanem destruktív bizalmatlansági
indítvány lesz, mert kijátsszák a köztár-
sasági elnököt és a népet. A frakcióveze-
tõ szerint Bajnai alkalmatlan és méltat-
lan, jelölése provokáció az erkölcsi rend
ellen. Alkalmatlan, mert felelõs a kiter-
jedt kormányzati korrupcióért, és mél-
tatlan, mert családok százainak csõdbe
juttatásáért és emberéletekért terheli fe-
lelõsség. A KDNP nem tárgyal Bajnai

Gordonnal, mert a válságból csak új vá-
lasztásokkal lehet kilábalni. Ezt azzal
indokolta, hogy a nép kijátszására épü-
lõ paktumkormány illegitim, illetve,
hogy a válságból, amelybe a Gyur-
csány–Kóka–Bajnai-kormány döntötte
az országot, csak erõs parlamenttel,
mögötte pedig erõs társadalmi támoga-
tottsággal lehet az országot kivezetni.
Ehhez új politika, új parlament, új vá-
lasztás kell – hangsúlyozta Semjén
Zsolt. Leszögezte: ezzel a színjátékkal
csak idõt veszít az ország.

Semjén Zsolt közölte: a civil szerve-
zetek szerint ha a nép akarata ellenére
megszavazzák a konstruktív bizalmat-
lansági indítványt, akkor a hatalom ki-
zárólagos birtoklását valósítják meg a
nép akaratával szemben; ebben az eset-
ben törvényes úton jogosultak vagyunk
az önök döntésével szemben fellépni. A
Parlament elõtt tüntetõk kihangosítón
keresztül hallgatták végig Semjén Zsol-
tot és örömujjongással fogadták, hogy a
politikus felolvasta petíciójukat.

Forrás: semjenzsolt.hu
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AA  mmoozzddoonnyy  úújj,,  ddee  aa  vváággáánnyy  aa  rrééggii

Akkor még az értékek is helyükön vol-
tak, a munka, az otthon, a család fontos
volt, az adott szónak volt becsülete, jó
volt magyarnak lenni, ma azonban a fal
mellett, lehajtott fejjel kell somfordálni
– mondta a politikus. 

Harrach Péter szerint Gyurcsány Fe-
renc nagy energiával, ügyesen, gátlástala-
nul tört a hatalomra, ellenfeleit nem
csak legyõzni, hanem megsemmisíteni
akarta, a választókat pedig manipulálni.
Gyurcsány Ferenc nem volt alázatos, a
politikát áthelyezte a PR területére – je-
lentette ki. 

Gyurcsány Ferenc egyébként tehet-
séges ember, lehetett volna belõle ál-
lamférfi is, sok olyan adottsága van,
amely ezt az országot jobb irányba tud-
ta volna vezetni, de tévedése volt az is,

hogy bár sziporkázóan ötletelõ ember, õ
a végre nem hajtott ötletek embere is
egyben – szögezte le a KDNP alelnöke.

Harrach Péter a miniszterelnök-je-
löltrõl szólva elmondta: túl sokat nem
tudni, azt látni, hogy jól áll rajta az öl-
töny, jól köti meg a nyakkendõjét, és egy
cserkészfiú ábrázatát hordja. Hozzátette:
Bajnai Gordon a Gyurcsány-kormány
minisztere volt, azt a tárcát vezette,
amelynek a gazdasági válság lett a követ-
kezménye. Nem lehet letagadni, hogy a
kormányfõjelöltnek része volt annak a
cégnek a sorsában, amely sok ember éle-
tét befolyásolta – mondta Harrach Péter,
aki szerint az emberek sorsa iránti érzé-
kenység nem erõs oldala Bajnai Gordon-
nak. „A mozdony új, de a vágány a régi”
– fogalmazott a politikus. Kiemelte: az

új kormány ugyanazok vállára kívánja
tenni a terhet, akiknek a vállán már sok
van, ezek a nyugdíjasok és a családok.
Csak az új választások fogják megoldani
Magyarország helyzetét – szögezte le a
KDNP alelnöke.

kdnp.hu  
Forrás: MTI
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A politikus kijelentette, épp oly csaló-
dott, mint az emberek a Kossuth téren,
akiket Bajnai Gordontól kordonok vá-
lasztanak el, mert az igazi kérdést fel
sem teszik, amely az lenne, hogy van-e
esély arra, hogy leküzdjük azt a gazda-
sági, társadalmi és szociális válságot vá-

lasztások nélkül, amelybe az MSZP és
az SZDSZ kormányozta az országot.

A szocialisták a sokadik megszorító
csomagjukat készítik elõ, Bajnai Gordon
csak arcot és nevet ad ehhez az újabb
MSZP-csomaghoz – jelentette ki. Hozzá-
tette, a csomag teljesítéséhez irdatlan

változtatásokat kell végrehajtani, sze-
rinte egy józanul gondolkodó politikai
erõ belátja, hogy ehhez társadalmi támo-
gatást kellene szerezni. Mint mondta:
társadalmi támogatást pedig csak a vá-
lasztók, ha úgy tetszik, az utca adhat.

Hargitai János arra figyelmeztette
Bajnait, hogy a szocialisták valószínûleg
csak idõlegesen voltak képesek kiegyezni
egymással, s az elsõ adandó alkalommal
cserbenhagyják majd a kormányt, s ha ez
bekövetkezik, akkor a válság kezelésében
a Bajnai-kormány címû közjátékkal nem
idõt nyer, hanem újabb csak cselekvésre
fordítható hónapokat veszít az ország.

kdnp.hu
Forrás: MTI

AA  BBaajjnnaaii-kkoorrmmáánnyy  mmööggöötttt  
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AA  KKDDNNPP-nneekk  nniinnccss  mmiirrõõll  ttáárrggyyaallnniiaa  BBaajjnnaaii  GGoorrddoonnnnaall

Tisztelt Bajnai Gordon Úr!
Semjén Zsolt elnök úrnak „a válságke-
zelõ program” egyeztetésére szóló meg-
hívását köszönettel megkaptuk, enged-
je meg, hogy a Kereszténydemokrata
Néppárt válaszát az alábbiakban össze-
gezzem.

Mint arról Ön már a sajtóból bizo-
nyára értesült, a KDNP álláspontja
szerint a válságba süllyedt Magyaror-
szág problémáit csak egy demokratikus
választások által legitimált új kormány
képes megoldani. A napról napra tragi-
kusabbá váló helyzetbõl csak olyan
pártok és vezetõk tudják kivezetni ha-
zánkat, akik az emberek bizalmából
nyernek felhatalmazást a feladatra. Ez
a bizalom pedig kedves Bajnai úr, a
szocialistákkal és a szabaddemokra-
tákkal szemben, akik most Önt a mi-
niszterelnöki székbe akarják ültetni,
lássa be, régen elfogyott. Elfogyott,
mert Önök éveken át hazudoztak, ígér-
gettek és megszorítottak, alamizsnát
osztogattak, majd háromszorosan visz-
szavették. A kormányzásuk ötletelés-
ben merült ki, programok garmadával

álltak elõ, amibõl soha semmi sem tel-
jesült, társadalmi igazságosságról pa-
poltak, miközben óriási szakadék ke-
letkezett az ország lakosságának négy-
ötöde és a felsõ tízezer között. Esély-
egyenlõségrõl, szolidaritásról szóno-
koltak, de esélyt csak önmaguknak és
holdudvaruknak adtak, a törvények
kiskapuin át járkálva hihetetlen vagyo-
nokra tettek szert sokszor közvetlenül
is megkárosítva családokat, kisegzisz-
tenciákat. Ön ezt a Hajdú-Bét-üggyel a
háta mögött bizonyára jól érti.

De nem csak a pénzét vették el az
embereknek. A férfiakat önbecsülésük-
tõl fosztották meg, hogy képesek tisz-
tességesen, becsületes munkával eltar-
tani a családjukat, a nõktõl a reményt
rabolták el, hogy legalább a gyerekeik-
nek lesz jövõje, ha már nekik nem ada-
tott. És ahogy hírlik, az Ön „válságkeze-
lõ programja” a rászoruló diákok ingye-
nes étkeztetését is célba vette, a hozzá
nem értésükért fizessenek most már a
gyerekek is.

A dolog úgy áll, hogy Önök a vál-
ságkezelésnek egyetlen módját isme-

rik csupán. Molnár Ferenc örökérvé-
nyû regényébõl vett kifejezéssel élve,
azt, hogy EINSTAND! Ilyen alapon
pedig ma bárki lehetne miniszterel-
nök, hiszen ehhez sem észre, sem
programra, sem politikai éleslátásra
nincs szükség. Bizalomra meg legfõ-
képpen nincs.

Ön – mint mondja – az MSZP és az
SZDSZ támogatásával szakértõkbõl ál-
ló kormányt óhajt felállítani. Olyanok-
ból, saját magával együtt, akiket soha,
senki nem választott meg, s ha lenne
bátorságuk megmérettetni magukat,
bizonyára ezután sem választanának
meg. Szakértelmük ugyanis abban áll,
hogy ha kell, válságot gerjesztenek, ha
meg arra van igény, akkor válságot ke-
zelnek. Úgy tûnik, a végeredmény
szempontjából édes mindegy. 

Kedves Bajnai Úr!
A fentiek tükrében bizonyára megér-

ti, hogy a Kereszténydemokrata Nép-
pártnak nincs mirõl tárgyalnia Önnel.
Be kell látnia, hogy a polgári erõk nem
nyújthatnak segédkezet abban – ismét
Molnár Ferencre hivatkozva –, hogy Ön
és társai az emberek nevét csupa kisbe-
tûvel írják be a magyar nemzet történe-
lemkönyvébe.

Budapest, 2009. április 8.
Üdvözlettel:

Halász  Zsuzsa  szóvivõ,
Kereszténydemokrata Néppárt

HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee
sszzeerriinntt  aa  sszzoocciiaalliissttáákk  kküüllöönnbböözzõõ  eerrõõccssooppoorrttjjaaii  ééss  aa  mmiinnddiigg  bbiizzoonnyyttaallaannkkoo-
ddóó  sszzaabbaadd  ddeemmookkrraattáákk  úújjrraa  kkiieeggyyeezztteekk  eeggyymmáássssaall..  HHoozzzzáátteettttee::  õõkk  ccssaakk  „„aa
fféélleelleemm  kkooaallíícciióójjáátt””  hhoozzzzáákk  úújjrraa  llééttrree,,  ffééllnneekk  aa  vváállaasszzttóókkttóóll,,  ss  hhooggyy  iiddõõtt
nnyyeerrjjeenneekk,,  nnééhháánnyy  hhóónnaappiigg  úújjrraa  kkooaallíícciióóss  kkoorrmmáánnyytt  aallaakkííttaannaakk..  TTeesszziikk  eezztt
aannnnaakk  eelllleennéérree,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  kköözzvvéélleemméénnyy-kkuuttaattááss  aazztt  jjeellzzii,,  hhooggyy  aa  mmaa-
ggyyaarr  vváállaasszzttóó  vváállttoozzttaattnnii  aakkaarr,,  ééss  eezztt  aa  vváállttoozzttaattáásstt  vváállaasszzttáássookkoonn  kkeerreesszzttüüll
aakkaarrjjaa  eelléérrnnii,,  ss  mméégg  aa  sszzoocciiaalliissttáákk,,  aa  sszzoocciiaalliissttáákk  ttáámmooggaattóóiinnaakk  iiss  lleeggnnaa-
ggyyoobbbb  rréésszzee  eezztt  aazz  áálllláássppoonnttoott  kkééppvviisseellii..  

„„AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  áálllláássppoonnttjjaa  sszzeerriinntt  aa  vváállssáággbbaa  ssüüllllyyeeddtt  MMaa-
ggyyaarroorrsszzáágg  pprroobblléémmááiitt  ccssaakk  eeggyy  ddeemmookkrraattiikkuuss  vváállaasszzttáássookk  áállttaall  lleeggiittiimmáálltt  úújj
kkoorrmmáánnyy  kkééppeess  mmeeggoollddaannii..  AA  nnaapprróóll  nnaapprraa  ttrraaggiikkuussaabbbbáá  vváállóó  hheellyyzzeettbbõõll
ccssaakk  oollyyaann  ppáárrttookk  ééss  vveezzeettõõkk  ttuuddjjáákk  kkiivveezzeettnnii  hhaazzáánnkkaatt,,  aakkiikk  aazz  eemmbbeerreekk  bbii-
zzaallmmáábbóóll  nnyyeerrnneekk  ffeellhhaattaallmmaazzáásstt  aa  ffeellaaddaattrraa””  ––  oollvvaasshhaattóó  aazz  MMSSZZPP––SSZZDDSSZZ
mmiinniisszztteerreellnnöökk-jjeellööllttjjéénneekk  íírrtt  vváállaasszzlleevvééllbbeenn..  ÍÍmmee,,  aa  tteelljjeess  lleevvééll..
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A Fidesz elnöke közölte: a szavazáson
az emberek egy egyszerû mondatot
mondhatnak el az ország hatalmat gya-
korló vezetõinek: „Elég volt!”. A pártel-
nök arra biztatta az embereket, ha való-
ban elég volt, szavazzanak június 7-én.

Orbán Viktor több mint félórás elõ-
adásában hosszan beszélt a most meg-
alakult kormányról, és úgy vélte, a régi-
új, MSZP–SZDSZ-koalíció az „összeom-
lás koalíciója lesz”, amely elvezethet az
ország pénzügyi és szociális összeomlá-
sához. Szerinte megszületett a reményte-
lenség koalíciója – mint fogalmazott –, a
„Reménytelenség bt.”, amelyben a beltag
lett a kültag, a kültag pedig a beltag, de
ettõl a társaság maradt az, ami volt.

Véleménye szerint az új kormány-
névsor 88 százalékban olyan szemé-
lyekbõl áll, akik benne voltak korábbi
kormányokban is. „Volt cirkusz, komé-
dia, de ezeken a trükkökön már min-
denki átlát: ugyanazok ugyanazt foly-
tatják tovább, amit eddig is csináltak”
– mondta. Orbán Viktor kijelentette,
az új kormányfõ kiszivárgott program-
ja alapján még olyanabb, mint az elõ-
zõ, „gyurcsányi mértékegységben” szá-
molva 120–130 százalék a teljesítmé-
nye, mert Gyurcsány Ferenc programja
kevesebb megszorítást tartalmazott.

Azzal összefüggésben, hogy az Or-
szággyûlés nemzetbiztonsági bizottsá-
gában Ficsor Ádám titokminiszter-jelölt
nem kapta meg a többségi támogatást,
Orbán Viktor úgy fogalmazott: senki
sem gondolhatja komolyan azt, hogy
egy 28 éves fiatalember, a korábbi mi-
niszterelnök kabinetfõnöke aspirálhat e
posztra. Ennek a kísérletnek véleménye
szerint egyetlen értelme van: az, hogy
Gyurcsány Ferenc benne lehessen a „ré-
gi-új kormányban” az egyik legfonto-
sabb pozíció birtoklásán keresztül.

Még ennél is rosszabb jel a jövõt ille-
tõen, hogy az elõzõ miniszterelnök egy

másik közeli munkatársa, kampányta-
nácsadója szintén ott van a kormány-
ban. Emlékeztetett arra, hogy a 2006-os
választási kampány hazugsághadjáratát
kampánytanácsadók vezényelték le, és
az „õszödi böszmeségre” is õk adtak ja-
vaslatot, így – folytatta – „amikor ezeket
a levitézlett alakokat ismét a kormány-
ban látjuk, akkor a jövõt illetõen sok ok
a bizakodásra nincs”.

Orbán Viktor szerint a kormány-
koalíció minden megnyilatkozásával
azt üzeni az embereknek, hogy Ma-
gyarország reménytelen helyzetben
van, az igazság azonban az, hogy az
MSZP van reménytelen helyzetben,
mert a szocialisták összeomlottak az
elmúlt hét év kormányzati kudarcai-
nak súlya alatt.

A konferencián részt vevõk nagy tap-
sa közepette kijelentette: „Magyarorszá-
got vissza kell szerezni a Reménytelen-
ség betéti társaságtól, azoktól, akik az
országot magánvállalatként kezelték, és
csõdbe vitték. Vissza kell követelni az
országot azoktól, akik eddig csak hasz-
not húztak belõle, vagyis a kartellezõk-
tõl, a gyárakat, földeket, üdülõket eltu-
lajdonító, adatokat hamisító, sikerdíja-
kat sikkasztó, az ország vagyonát, az
emberek pénzét elzuschlagosító, szélhá-
mos üzletemberektõl”.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy õ
maga lát reményt Magyarország számá-
ra, szerinte nemzeti alapokon újjá kell
építeni Magyarországot, mert aki vál-
ságkezeléssel próbálkozik, az tovább ás-
sa az ország sírját.

A pártelnök azt ígérte, hogy ha a Fi-
desz megkapja az emberek többségé-
nek a bizalmát, akkor az elsõ a romel-
takarítás lesz, majd a bizalom helyre-
állítása következik – „amit számonké-
résnek neveznek” –, utána pedig meg
kell kezdeni az újjáépítést. Szerinte
Magyarország legnagyobb problémája

nem a pénzügyi egyensúly, hanem az,
hogy hiányzik egymillió legális mun-
kahely, és ha ezt nem teremtik meg
tíz év vagy még rövidebb idõ alatt, ak-
kor a magyar gazdaság bajait nem le-
het orvosolni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy
minimum nyolcszázalékos lesz a gazda-
sági visszaesés, szemben a mostani mi-
niszterelnök által prognosztizált 5-5,5
százalékos visszaeséssel. „Hát hol él ez
az ember, barátaim?” – tette fel a kér-
dést. A Fidesz elnöke kitért arra is, hogy
a jó nemzetpolitika feltétele a bizalom
helyreállítása és a nemzeti vagyon.
Ezért kijelentette: meg kell üzenni azok-
nak, aki a még létezõ nemzeti vagyon
eladásán törik a fejüket, hogy ne tegyék,
nem jó ötlet. Hangsúlyozta, hogy sem a
föld-, sem a vízvagyon nem eladó, ezért
ne is adják el, mert vissza fogják venni.

A pártelnök erõs mezõgazdaságot,
erõs idegenforgalmat, újjászervezett,
hatékony államot, erõs szakképzési
rendszert és egy vállalkozói forradalmat
tartott szükségesnek, ez utóbbival elhá-
rítanák a magas adók, a szürkegazda-
ság, a bürokrácia és az állam által állí-
tott akadályokat. A pénteki konferencia
volt az utolsó állomása a Fidesz európai
választási programalkotó vitasorozatá-
nak, a programot májusban mutatják
majd be.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Vissza  kell  szerezni  az  országot  
a  Reménytelenség  betéti  társaságtól!

„„MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  vviisssszzaa  kkeellll  sszzeerreezznnii  aa  RReemméénnyytteelleennsséégg  bbeettééttii  ttáárrssaassáággttóóll,,
aazzookkttóóll,,  aakkiikk  aazz  oorrsszzáággoott  mmaaggáánnvváállllaallaattkkéénntt  kkeezzeellttéékk,,  ééss  ccssõõddbbee  vviittttéékk..
VViisssszzaa  kkeellll  kköövveetteellnnii  aazz  oorrsszzáággoott  aazzookkttóóll,,  aakkiikk  eeddddiigg  ccssaakk  hhaasszznnoott  hhúúzzttaakk
bbeellõõllee,,  vvaaggyyiiss  aa  kkaarrtteelllleezzõõkkttõõll,,  aa  ggyyáárraakkaatt,,  ffööllddeekkeett,,  üüddüüllõõkkeett  eellttuullaajjddoonnííttóó,,
aaddaattookkaatt  hhaammiissííttóó,,  ssiikkeerrddííjjaakkaatt  ssiikkkkaasszzttóó,,  aazz  oorrsszzáágg  vvaaggyyoonnáátt,,  aazz  eemmbbeerreekk
ppéénnzzéétt  eellzzuusscchhllaaggoossííttóó,,  sszzééllhháámmooss  üüzzlleetteemmbbeerreekkttõõll””  ––  mmoonnddttaa  OOrrbbáánn  VViikk-
ttoorr,,  aa  FFiiddeesszz  eellnnöökkee  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKDDNNPP  eeuurróóppaaii  vváállaasszzttáássii  pprrooggrraammaallkkoottóó
vviittaassoorroozzaattáánnaakk  kkoonnffeerreenncciiáájjáánn..

5Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2009. április



„Bajnai Gordon a válságra való tekintet-
tel lemondást kért Magyarországtól.
Magyarország a válság és a megroppant
bizalom okán lemondást kér Bajnai
Gordontól, akit soha senki, semmire
nem választott meg” – fogalmazott Ha-
lász Zsuzsa azt követõen, hogy Bajnai
Gordon nemzetközi sajtótájékoztatón
ismertette a kormány válságkezelõ
programját.

A KDNP szóvivõje közölte: feke-
tén, fehéren kiderült, hogy a kormány
a válságkezelésnek csak egyetlen
módját ismeri: „einstand”. Úgy vélte,
ahhoz nem kell különösebben „sem
ész, sem éleslátás, vagy szaktudás,
hogy valaki kimondja azt a mondatot:
ide a pénzt”. Hozzátette: ilyen alapon
bárki lehetne ma Magyarország mi-
niszterelnöke.

Halász Zsuzsa közölte: „az ideiglene-
sen a miniszterelnöki székben állomá-
sozó” Bajnai Gordon arra semmiféle vá-
laszt nem adott, hogy intézkedéseinek

következtében hogyan áll helyre a ma-
gyar gazdaság, mitõl lesz növekedés, ho-
gyan kerülünk ki abból a spirálból, ami-
be õk vitték bele Magyarországot.

kdnp.hu

Magyarország  is  lemondást  
kér  Bajnai  Gordontól

TTiillttaakkoozznnaakk  
aa  nnaaggyyccssaallááddoossookk

A kormányzat válságkezelési programja
aránytalanul és elviselhetetlen mérték-
ben sújtja a több gyermekes családokat,
akik a társadalom fenntartása érdeké-
ben átlagon felüli terheket vállalnak.
Ugyanakkor a tervezett megszorítások
közel sem jelentenek olyan mértékû
megtakarítást, amely a gazdaságot ér-
demben elõre lendítené, sõt elõrelátha-
tóan további süllyedéshez vezetnek –
hangsúlyozza közleményében a Nagy-
családosok Országos Egyesülete.

A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének közgyûlése felszólítja a kor-
mányt, hogy vonja vissza a családokat
megnyomorító intézkedések tervét, és
sok más európai országhoz hasonlóan
támogassa a családokat abban, hogy a
válságot a jövõ érdekében a legkisebb
veszteséggel élhessék túl.

Forrás: MTI,  OS

Drasztikusan  fogy  
a  lakosság  lélekszáma
Kevesebb gyermek született és több em-
ber halt meg a 2009-es esztendõ elsõ két
hónapjában, mint tavaly ilyenkor. A
Központi Statisztikai Hivatal legutóbb
közzétett jelentése szerint a népesség be-
csült lélekszáma február végén 10 millió
26 ezer fõre apadt.

A közlemény szerint az év elsõ két hó-
napjában 15 679 gyermek született, mint-
egy 600-zal kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban. A halálozások száma 23 257 volt,
ami 1,4 százalékos emelkedést jelent a
2008. január–februárhoz képest. A házas-
ságkötések száma alacsony szinten stag-
nált. Az év elsõ két hónapjában 2524 há-
zasságkötés történt, ami szinte ugyanany-
nyi, mint az elõzõ év elsõ két hónapjában. 

A természetes fogyás száma 7578 volt,
920-szal több az egy évvel korábbinál. A
születésszám csökkenése és a halálozások
emelkedése következtében a természetes
fogyás a 2008. január–februári 6658-cal
szemben az idei év elsõ két hónapjában
7578 volt. A nemzetközi vándorlás miatt
azonban az ország lakossága ténylegesen
ennél kisebb mértékben, mintegy 5000-
rel csökkent, vagyis február végén a né-
pesség 10 millió 26 ezer volt. 

kdnp.hu,  Forrás: KSH

KKeevveesseebbbb  ggyyeerreekk  sszzüülleettiikk  mmaajjdd  
aa  mmeeggsszzoorrííttááss  mmiiaatttt

A válságkezelés kiszámítható családpolitikát kívánna
Ha a Bajnai-kormány végigviszi a terve-
zett családpolitikai megszorításokat, sok
nõ fog letenni a szülésrõl a következõ
években – jelentette ki az origo hírportál-
nak Spéder Zsolt, a Népességtudományi
Intézet igazgatója. 

A születések száma a gyedet eltörlõ
Bokros-csomag után is zuhanásnak
indult, most várhatóan a családi pót-
lék és a gyermeknevelési támogatások
lerövidítése írja majd fölül a gyerek-
vállalási terveket. A mégis megszületõ
gyerekek hamarabb kényszerülnek
majd bölcsõdébe, az intézmények vi-
szont már így is túlzsúfoltak, jelenleg
csak a gyerekek tíz százalékának jut
bennük hely.

Hazai és nemzetközi vizsgálatok sora
bizonyítja, hogy bár a kapcsolat nem na-
gyon közvetlen, a gyerekvállalást pedig
sok tényezõ befolyásolja, a családtámo-
gatási rendszer változása tényleg kihat a

gyerekvállalási kedvre – mondta a Népes-
ségtudományi Intézet igazgatója. Kutatá-
sok igazolták, hogy például a gyed beve-
zetése után több gyerek született, míg a
gyed megszüntetése a Bokros-csomag
idején visszavetette a gyerekvállalást, a
születések száma jobban csökkent, mint
azt a természetes folyamatok indokolták
volna. A gyedet az Orbán-kormány ide-
jén, 2000-ben állították vissza.

Spéder Zsolt szerint egyelõre nehéz
megbecsülni, milyen mértékû lesz a
Bajnai-féle intézkedések hatása. A csa-
ládpolitika megváltozása, az instabilitás
önmagában is ront a gyerekvállalási
kedven. A szakember hangsúlyozta, a
gazdasági válság amúgy sem kedvez a
gyerekvállalásnak, a válságkezelés nem
a támogatási rendszer felborítását, ha-
nem egy hosszú távon kiszámítható
családpolitikát kívánna meg.

Forrás: origo.hu
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Mint mondta: a szocialisták tervei kö-
zött szerepel a gyes és gyed egy-egy évvel
történõ megrövidítése, a családi pótlék
befagyasztása, az otthonszerzési támo-
gatás és a kamattámogatás megnyirbá-
lása, a távhõkompenzáció elvétele, a 13.
havi bér megszüntetése és az áfa növe-
lése is.

A gyes és gyed visszametszésérõl el-
mondta: ez gyermekellenes intézkedés,
hiszen a gyermekeknek az a jó, ha 2-3
évet az édesanyjuk mellett vannak. De
a társadalom egésze szempontjából is
rossz lépés ez, hiszen a gyed az a támo-
gatási forma, ami leginkább erõsíti a
gyermekvállalási hajlandóságot. Az Or-
bán-kormány volt szociális és család-
ügyi miniszterének megítélése szerint a
családi pótlék befagyasztása a szegény-
ség határán billegõ családokat átlöki
majd a küszöbön.

Harrach Péter a kormánypártok csa-
ládokat sújtó programját lefordítva a
számok nyelvére elmondta, hogy egy
átlagos, lakótelepen élõ kétgyermekes,
fiatal család esetében – ahol a két szülõ
közalkalmazott, és jövedelmük nettó

100 ezer forint körül alakul – a terve-
zett lépések miatt, körülbelül havi 30
ezer forint eshet ki, hiszen érintheti
õket a 13. havi bér befagyasztása, a csa-
ládi pótlék, és a távhõtámogatás meg-
vonása, a szocpol megszüntetése, és az
ÁFA növelése is. A politikus úgy szá-
molt, hogy a 13. havi bér megszûnése
16–17 ezer forint kiesést jelent a két
szülõnél, az áfa-növekedés 6–800 forin-
tot, a családi pótlék befagyasztása
1500–1600 forintot, a távhõkompenzá-
ció pedig 5000 forintot.

„Nem bántjuk Bajnait, õ az üzleti vi-
lágból jött, talán érthetõ, hogy számára
csak gazdasági szempontok léteznek,
társadalompolitikaiak nem” – jegyezte
meg a KDNP alelnöke. Hozzátette: „mi-
vel azonban ez nem Bajnai csomagja,
hanem a szocialistáké, nekik tudniuk
kell, hogy emberek is élnek az ország-
ban, és nem csupán egy cég Magyaror-
szág. A miniszterelnök mindazonáltal
szélárnyékban élt és él most is, s ez ma-
gyarázza talán, hogy érzéketlen az em-
beri sorsok iránt” – fogalmazta meg ke-
mény kritikáját Harrach Péter.

Hozzáfûzte, a KDNP csak egy olyan
válságkezelést fogad el, ami nem rom-
bolja a jövõt – szögezte le. 

Vannak értékek a társadalomban,
ilyen például a család, amelyhez nem
szabad nyúlni. Csak úgy szabad válság-
kezelõ feladatot felvállalni, hogy az az
ország jövõjét ne veszélyeztesse – közöl-
te az alelnök. Magyarország demográfi-
ai helyzete nem engedi meg, hogy a szü-
lõk elbizonytalanításával tovább csök-
kenjen a gyermekvállalási kedv – tette
hozzá.

Harrach Péter kitért arra is: az Orbán-
kormányt sokszor vádolják meg azzal a
szocialisták, hogy nem tartotta karban a
családtámogatási rendszert, nem emelte
a családi pótlékot. Az Orbán-kormány-
nak kétségkívül más értékeken alapult a
családpolitikája, de a bírálók arról persze
nem beszélnek, hogy akkor volt kiegészí-
tõ családi pótlék és a gyermekek után le-
vonható adókedvezmények bevezetésé-
vel megtették az elsõ lépést a családi adó-
zás irányába, amely a jelenlegi adórend-
szernél sokkal igazságosabb. Ezzel szem-
ben a Gyurcsány-kormány családi pótlék
címén minden korábbi támogatást ös-
szevont, és éppen azt a réteget ösztönöz-
te a gyermekszülésre, ahol ezzel nincs
probléma. A felmérések szerint ugyanis a
8 általánost el nem végzettek között a
legmagasabb a gyermekvállalási kedv, ott
három gyermek az átlag, míg a teljes la-
kosság körében 1,3, a középiskolát vég-
zettek körében pedig csak 1,1. A keresz-
ténydemokrata politikus kijelentette,
ahol a gyermekvállalási kedv úgyis nagy,
ott a támogatásokkal a nevelésre a kelle-
ne összpontosítani, mert ott nem a gyer-
mekszülés a probléma, hanem a gyerme-
kek felnevelése.

A politikus szólt arról is, hogy az An-
tall-kormány kiépítette a családtámoga-
tási rendszert, ez hanyatlott a Bokros
csomag idején, majd az Orbán kormány
újra felépítette, hogy most a Gyurcsány-,
Bajnai-kormány ismét leépítse. 

Kell jönni egy következõ kabinetnek,
ami újra felépíti a jövõt segítõ rend-
szert. Mint mondta, a költségvetésben
mindig arra van pénz, amit a kormány-
pártok fontosnak tartanak, a KDNP és
a Fidesz értékrendjében pedig a gyer-
mek és a család fontos társadalmi ér-
tékként van jelen.

Forrás: kdnp.hu,  MTI

AAzz  MMSSZZPP  ccssoommaaggjjaa  ccssaalláádd-  ééss  ggyyeerrmmeekkeelllleenneess
AAkkáárr  hhaavvoonnttaa  3300  eezzeerr  ffoorriinntt  kkiieesséésssseell  iiss  sszzáámmoollhhaatt  eeggyy  ááttllaaggooss  ccssaalláádd  aazz
MMSSZZPP  tteerrvveezzeetttt  iinnttéézzkkeeddéésseeii  mmiiaatttt  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aazz  OOrrsszzáágg-
ggyyûûllééss  ééss  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  áápprriilliiss  1166-aaii  ssaajjttóóttáájjéé-
kkoozzttaattóójjáánn..  AA  KKDDNNPP  ccssaakk  eeggyy  oollyyaann  vváállssáággkkeezzeelléésstt  ttaarrtt  eellffooggaaddhhaattóónnaakk,,
aammii  nneemm  rroommbboolljjaa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  jjöövvõõjjéétt  ––  tteettttee  hhoozzzzáá..
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A politikus szerint az új kormány eseté-
ben is így van, csak azokkal a bábokkal
foglalkozunk, akik végrehajtják a bábjá-
tékosok utasításait, s nem tesszük fel a
kérdést, kinek, kiknek az érdekében
cselekszenek, pedig csak e kérdés meg-
válaszolásával jutunk el a felismerésig,
hogy az elõterjesztett kormányprogram-
nak nem nevezhetõ csomag miért a már
megismert irányban akarja a megszorí-
tásokat véghezvinni.

Ki is a bábjátékos? Az SZDSZ, aki
ugyan nincs benne a kormányban mégis
meghatározza a kormány összetételét?
Vagy Apró Piroska? Aki néhány hírpor-
tál szerint minden MSZP-s kormány
személyi összetételébe és programjába
beleszólhatott? – kérdezte a képviselõ. 

Mint mondta, az orosz részvényvásár-
lás után a Molban, a Nemzetbiztonsági
Hivatal igazgatójának kinevezési botránya
után más személyekre, más szervezetekre
is gondolhatunk – mondta a képviselõ.

Ki a bábjátékos? Az IMF? – kétségkí-
vül a kormány minden cselekedete meg-
felel az IMF szerzõdésének. Cui prodest?
– Kinek az érdekében cselekszenek? –
tette fel újra a kérdést a kormányfõnek
és a kormánypártoknak a politikus.

Gusztos Péter azon vádjára reagálva,
hogy az ellenzék által évekkel ezelõtt „be-
vezetett” „az igazság szabaddá tesz” jel-

mondatban a koncentrációs táborok ka-
pujának „Arbeit macht frei”, (A munka
szabaddá tesz) felirata köszön vissza, Luk-
ács Tamás tájékoztatatta a liberális képvi-
selõt, hogy a szóban forgó mondat egy
evangéliumi idézet, majd ironikusan
megjegyezte, az Evangélium ismerete még
az európai kultúrkörben sem kötelezõ. 

„Magyarország alapvetõen rossz gazda-
sági-, és társadalomszerkezete abból adó-
dik, hogy miközben a magyar kis- és köze-
pes vállalkozások termelik meg a GDP
több mint ötven százalékát és a kkv-k fog-
lalkoztatják az összes munkavállaló 71
százalékát, aközben az összes adókedvez-
mény csupán 2–20 százaléka jut e körhöz,
szakértõk szerint az összes állami támoga-

tásból mindössze tíz százalékos arányban
részesülnek, az állami támogatások 90
százaléka pedig multinacionális cégekhez
vándorol” – hangsúlyozta Lukács Tamás.

Ezért tartunk itt, ahol tartunk, mert
az MSZP és az SZDSZ érdekei nem es-
nek egybe az ország érdekeivel. „Amikor
arról kell gondolkodni, hogyan kell az
egyensúlyt helyreállítani, a társadalmi
igazságosság azt kívánná meg, hogy a je-
len helyzetben elsõsorban azok vállalja-
nak áldozatokat, akik haszonélvezõi vol-
tak az elmúlt hét esztendõnek, azaz a
kormány érdekköre – mondta a keresz-
ténydemokrata politikus.

Ehhez kellene bátorság! Könnyû a
családokat, a nyugdíjasokat megrövidí-
teni, miközben az elmúlt hét év „szent
tehenei”, haszonélvezõi továbbra is õr-
zik kiváltságaikat – fûzte hozzá.

„Ön azt mondja, nem politikus, elhi-
szem önnek, mert ahhoz, hogy valaki po-
litikus lehessen társadalmi felelõsségvál-
lalással kell rendelkeznie, s ahhoz, hogy
államférfivá legyen még erkölccsel is ren-
delkezni kell. Ön sem politikus, sem ál-
lamférfi nem lesz ebben az országban –
közölte a KDNP frakcióvezetõ-helyettese.

„Aki úgy gondolkodik, hogy a családi
pótlékot kell megszorítani, az nem tud-
ja, hogy a családi pótlék a nem szociális
járandóság, ugyanis akik gyermeket ne-
velnek, azok az ország jövõjét szolgál-
ják” – jelentette ki Lukács Tamás. 

Az MSZP azokat akarja megszorítani,
akik áldozatot hoznak azért, hogy Ma-
gyarország egy fejlõdõ, reményteli ország,
s ne egy elöregedõ társadalmú reményte-
len ország legyen – mondta végezetül.

kdnp.hu

KKii  aa  bbáábbjjááttéékkooss??  
KKiinneekk  aazz  éérrddeekkéébbeenn  ccsseelleekksszziikk  aa  kkoorrmmáánnyy??

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  úúggyy  ggoonnddoolljjaa,,  aazzookknnaakk  kkeelllleennee  aa  vváállssáágg
mmiiaatttt  eellssõõssoorrbbaann  áállddoozzaattoott  vváállllaallnniiuukk,,  aakkiikk  hhaasszzoonnééllvveezzõõii  vvoollttaakk  aazz  eellmmúúlltt
hhéétt  éévvnneekk,,  aa  kkoorrmmáánnyy  éérrddeekkkköörreeiinneekk  ––  mmoonnddttaa  LLuukkááccss  TTaammááss,,  aa  KKDDNNPP  oorr-
sszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann..  AA  kkééppvviisseellõõ  sszzeerriinntt
BBaajjnnaaii  GGoorrddoonnbbóóll  sseemm  ppoolliittiikkuuss,,  sseemm  áállllaammfféérrffii  nneemm  lleesszz  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,
mmeerrtt  aahhhhoozz,,  hhooggyy  vvaallaakkii  ppoolliittiikkuuss  lleeggyyeenn  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellõõssssééggvváállllaalláássssaall,,
aahhhhoozz,,  hhooggyy  áállllaammfféérrffii  lleeggyyeenn,,  eerrkkööllccccsseell  iiss  kkeelllleennee  rreennddeellkkeezznniiee..

Állítólag új kormánya van Magyarországnak. Új és szakértõ. A
miniszterelnök régi, s tudjuk, ért az adóelkerüléshez, a vagyon-
gyûjtéshez, s nem ért az európai támogatások hatékony fel-
használásához. Rendesen kiszolgálja a pártot, de megspórolja a
tagdíjat. Erre még mintha büszke is volna. Lehet-e egy rossz
miniszterbõl jó miniszterelnök? Elvben persze igen, de nagy
tétben nem érdemes erre fogadni.

Április utolsó hétvégéjén az MSZP választmányát udva-
rolta körül. Megfogalmazott egy mondatot, amellyel nincs vi-
tám. Azt állította, hogy a program végrehajtása révén, hosszú
távon Magyarország a nyertesek országa lehet. Elfogadom,

sõt tovább megyek. Már rövid távon is nyertesek lehetünk,
csak annyi kell, hogy Bajnai Gordon beterjessze a parlament
feloszlatására vonatkozó törvényjavaslatát.

Ezzel nagyot alkotna, s bebizonyítaná, hogy mégsem egy
fészekalja a pápai gyerekkel.

Bármennyire jó kitörési pont ez az ötlet Bajnai Gordon mi-
niszterelnök számára, de erre sem ajánlom a nagy összegû foga-
dást. Egyet viszont merek garantálni: Magyarország hosszú tá-
von a nyertesek országa lesz. A kormányváltás, ha Bajnai nem
fogadja meg javaslatomat, viszont semmiféle változást nem hoz. 

Surján  László.

Kiszolgálja  a  pártot,  de  megspórolja  a  tagdíjat
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Minden idõk legbrutálisabb megszorító
csomagját nyújtotta be Bajnai Gordon,
a szocialisták miniszterelnöke – jelen-
tette ki a kereszténydemokrata politi-
kus, hozzátette: a szocialistáktól már
megszokhattuk, hogy megszorító cso-
magokkal sanyargatják a lakosságot, de
a jelenlegihez hasonló mértékû elvonást
még nem élt meg Magyarország.

Ezek a megszorítások a kormányta-
gok, illetve a kormányhoz közelállók ki-
vételével, a családoktól kezdve a nyugdí-
jasokig mindenkit érinteni fognak, s leg-
súlyosabban azt a – szakértõk becslése
szerint - kétszázezer embert sújtják, akik
az elhibázott kormányzati intézkedések
miatt a jövõben veszítik el majd munka-
helyüket – hangsúlyozta a képviselõ.  Sze-
rinte a szocialisták még ennéli is negatí-
vabb üzenete a társadalom felé az, hogy
intézkedéseikkel a fogyatékkal élõket, és
az õket ápolókat, valamint a fogyatékos
embereket képviselõ szervezeteket hal-
mozottan hátrányos helyzetbe hozzák.

Mint mondta, nem elég, hogy az el-
múlt évben a kormánypárti többség a
költségvetés tárgyalásakor megszavazta,
hogy a fogyatékosokat képviselõ szerve-
zetek támogatása a tavalyi szinten ma-
radjon, és nem emelték meg az infláció
mértékében, de az idei esztendõbõl kö-
zel négy hónap telt már el és még egy
fillért sem fizettek ki azoknak a szerve-
zeteknek, akik jogosan kérik ezt a tá-
mogatást. Az állami juttatások hiányá-
ban az érintett szervezetek nemcsak
munkájukat nem tudják elvégezni, ha-
nem – fõként a fogyatékosok embertár-
saikat érintõ – elbocsátásokra is kény-
szerülnek.

Nem fizette ki a kormány: az Értelmi
Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Orszá-
gos Szövetségét, a Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetségét, a Mozgáskor-
látozottak Országos Szövetségét, a Ma-
gyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségét, valamint az Autisták és
Autisztikusok Országos Szövetségét – so-
rolta a képviselõ. „Egy fillért nem fizettek
még, egy fillérre nem méltatta õket a kor-

mány, sõt (…) még szerzõdéskötésre sem
voltak hajlandóak” – fûzte hozzá.

Soltész Miklós ezzel szemben meg-
döbbentõnek nevezte, hogy a Magyar
Közlönyben megjelent hirdetmény sze-
rint a Gyurcsány-kormány egyik utolsó
ténykedéseként döntést hozott a Magyar
Igazságért, a Jobb Magyarországért nevû
alapítvány 25 millió forintos, azonnali
hatállyal kifizetendõ támogatásáról.

A kereszténydemokrata politikus
szerint egyértelmû, hogy a szóban forgó
25 millió forint milyen célokat szolgál,
a szocialisták immáron egyértelmûen
bebizonyították, hogy õk pénzelik a
Jobbikot, egyértelmû, hogy az MSZP
hatalmi érdekeit szolgálja a szélsõséges
párt tevékenysége és fennmaradása.

A kormány gondolja át a lépéseit,
gondolja át, hogy mit tesz, és az Ország-
gyûlés tavalyi döntésének megfelelõen fi-
zesse ki a fogyatékkal élõknek járó jutta-
tásokat, és ne a szélsõségeseket támogas-
sa – mondta végezetül Soltész Miklós.

+

Soltész Miklós sajtótájékoztatója után a
Jobbik közleményben tiltakozott a ke-
reszténydemokrata politikus kijelenté-

sei ellen, valótlannak nevezve azokat. A
tények azonban makacs dolgok.

A Magyar Közlönyben megjelent kor-
mányhatározat szövege szerint "a pénz-
ügyminiszternek azonnali határidõvel
25 millió forint támogatásban kell ré-
szesítenie a Magyar Igazságért, a Jobb
Magyarországért nevû alapítványt."

Az április 10-i dátummal közzétett ha-
tározatot Gyurcsány Ferenc írta alá, a dön-
tés pedig a Gyurcsány-kormány utolsó
kormányülésén született. A bíróságon fel-
lelhetõ iratok szerint a költségvetés tartalé-
kából fizetendõ támogatásban részesülõ
alapítvány elnöke Csurka István, a  MIÉP
vezetõje, a szervezet célja pedig – a „MIÉP-
Jobbik, a Harmadik Út által vallott nemze-
ti-konzervatív, keresztény értékrendhez
kapcsolódó tudományos, ismeretterjesztõ,
oktatási tevékenység végzése.”

Az is tény, hogy amikor az ominózus
kormányhatározat április 10-én megje-
lent a közlönyben a Fõvárosi Bíróság tá-
jékoztatása szerint a pártalapítványt
még nem is vették jogerõsen nyilvántar-
tásba. A bíróság március 11-i dátummal
hozott ugyan egy végzést a nyilvántar-
tásba vételrõl, de erre még nem került rá
az úgynevezett záradékoló pecsét, és ad-
dig a döntés nem tekinthetõ jogerõsnek.

Megválaszolásra váró kérdés, hogy
Gyurcsány Ferenc hatalmának utolsó
perceiben vajon miért nem a fogyatékos
embereket képviselõ szervezetek járan-
dóságainak kifizetésérõl, hanem azon
szélsõséges pártok azonnali támogatá-
sáról hozott döntést, amelyek ténykedé-
sét és megszólalásait az MSZP és az
SZDSZ folyamatosan összemossa a Fi-
desz és a Kereszténydemokrata Néppárt
tevékenységével, olyan látszatot keltve,
mintha a két pártnak köze lenne – az
értékrendjüktõl teljesen idegen – a
MIÉP és a Jobbik által képviselt szélsõ-
séges, rasszista nézetekhez.

Hová tûnt az antiszemitizmus és rassz-
izmus élharcosaként a Magyar Hírlap el-
len bojkottot hirdetõ Gyurcsány Ferenc ér-
zékenysége, amikor kormányhatározatban
azonnali hatállyal pénzt utaltatott annak
az alapítványnak, amelynek egyik tagja –
nevezetesen a MIÉP – a miniszterelnök ki-
szemelt utódjának, Surányi Györgynek az
arcképét Dávid-csillagban jelentette meg
újságjának címlapján?

kdnp.hu

AA  ffooggyyaattéékkoossookk  sszzeerrvveezzeetteeiinneekk  nniinnccss,,  
aa  sszzééllssõõssééggeess  ppáárrttookk  ttáámmooggaattáássáárraa  vvaann  ppéénnzz

AA  kkoorrmmáánnyy  aa  kkööllttssééggvveettééssii  ttöörrvvéénnyybbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  ffiizzeessssee  kkii
aa  ffooggyyaattéékkkkaall  ééllõõkk  ttáámmooggaattáássáátt,,  ééss  nnee  aa  sszzééllssõõssééggeesseekkeett  ppéénnzzeelljjee  ––  sszzóóllíí-
ttoottttaa  ffeell  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökköött  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg  nnééppjjóóllééttii  kkaabbii-
nneettjjéénneekk  vveezzeettõõjjee  áápprriilliiss  2244-eeii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..
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Balog Zoltán, az Országgyûlés emberi jo-
gi bizottságának fideszes elnöke egyebek
mellett arról beszélt, hogy a világméretû
gazdasági krízis gyökere a pénz szerelme,
vagyis a csalás. A politikus szerint nem
szabad azt gondolni, hogy egy kormány-
váltással megoldódnak majd a problé-
mák, mert lelki fordulat nélkül nem lesz
valódi változás. Hozzátette: a válság ösz-
szehozhatja az embereket, de szembe is
fordíthatja egymással õket, ennek jelei a
jobboldalon is láthatóak.

Tempfli József nyugalmazott római
katolikus püspök elõadásában egyebek
mellett a munka jelentõségét hangsú-
lyozta. „Hogy merre megy a világ, az
határozza meg, hogy kik mutatnak pél-
dát az embereknek” – tette hozzá. 

Mészáros Kálmán, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke kijelentette: „beteg
a nemzet lelke, a legpesszimistább nép let-
tünk”. Az utóbbi hét évben 160 ezerrel
csökkent az ország lakossága, és minden
második házasság felbomlik. Naponta 7
öngyilkosságot követnek el az országban,
az abortuszok miatt pedig az utóbbi 50 év-
ben 6 millió gyermek nem született meg. 

„A válságban az segíthet, ha valóban
elhisszük, hogy a dolgok jóra fordulnak.

Az anyagi támogatás mellett sokkal in-
kább ezt kell erõsíteniük az egyházaknak”
– jelentette ki Köves Slomó, az Egységes
Magyar Izraelita Hitközség vezetõ rabbija.
Hozzátette: a zsidóság több ezer éves fenn-
maradásának is ez az optimizmus a titka.

Rogán Antal szerint sem a vallási ho-
vatartozás szempontjából van ma ellen-
tét az emberek között, hanem sokkal
inkább hívõk és nem hívõk között létez-
het igazi különbség. Házigazdaként Bel-
város-Lipótváros fideszes polgármestere
elmondta, magunkban kell megtalál-
nunk azokat az értékeket, amelyek
meghatározzák az életünket. Nem sza-
bad engedni, hogy a támpontok rela-
tivizálódjanak a válság miatt.

Endrei Katalin, a Fidesz nõi tagozatá-
nak alelnöke kijelentette: a válságból az
egyházak segítségével lehet kikerülni, mert
azok segíthetnek „új világot teremteni,
amelynek alapja a szeretet és egymás meg-
becsülése”. Kiemelte, hogy tudatosítani
kell az emberekben: a bajban „nem az szá-
mít, hogy ki melyik felekezethez tartozik”
csak az, hogy segítsenek egymásnak.

Szeverényi János, a Magyarországi
Evangélikus Egyház missziói központjá-
nak vezetõje negatívumként említette,

hogy az Országgyûlésben törvényesítet-
ték a bejegyzett élettársi kapcsolatot.
„Életellenes halálkultúrában élünk”, az
utolsó stádiumban, „gyermekeinket pe-
dig a pusztulásba viszik”, ami ellen tilta-
kozni kell – mondta.

A válság kezelése hosszú folyamat, és
lehet, hogy csak évtizedek múltán lesz
eredménye Mikola István, a Szent István
Alapítvány elnöke szerint. A Fidesz-kor-
mány egészségügyi minisztere úgy látja, a
nemzeti identitás ápolása, az emberek kö-
zötti szolidaritás, a következõ generációt
nevelõ családok megerõsítése és a jövõbe
vetett hit szükséges az ország felemelke-
déséhez. Mint mondta, a gyes és a gyed
visszafogása ebben a tekintetben történel-
mi bûn. Hozzátette: a legnagyobb gondot
az egyre nagyobb közönyös tömeg jelenti,
amelynek tagjai nem hisznek semmiben.

Forrás: bima.blog.hu,  MTI

LLeellkkii  ffoorrdduullaatt  nnééllkküüll  nneemm  lleesszz  vváállttoozzááss
ÉÉrrdd,,  NNyyíírraaddoonnyy  ééss  NNaaggyyvváárraadd  uuttáánn  eezzúúttttaall  aa  ffõõvváárrooss  VV..  kkeerrüülleettéébbeenn  rreennddeezz-
ttéékk  mmeegg  aa  VVaann  kkiiúútt......  ccíímmûû  kkoonnffeerreenncciiáátt  aa  BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  IIzz-
rraaeelliittaa  MMûûhheellyyéénneekk  sszzeerrvveezzéésséébbeenn..  WWeeiisszz  PPéétteerr,,  aa  mmûûhheellyy  eellnnöökkee  kköösszzöönn-
ttõõjjéébbeenn  eellmmoonnddttaa::  ccssaakk  vvaalllláássii  ééss  ffööllddrraajjzzii  hhaattáárrookkoonn  ááttíívveellõõ  öösssszzeeffooggáássssaall
jjuutthhaatt  kkii  hhaazzáánnkk  aa  ggaazzddaassáággii  ééss  mmoorráálliiss  vváállssáággbbóóll..  SSzzaabbóó  GGyyöörrggyy  aalleellnnöökk
sszzeerriinntt  eeggyy  oollyyaann  hhaattaalloomm  hhaasszznnáálljjaa  mmaa  úújjrraa  ttiittkkooss  ffeeggyyvveerrkkéénntt  aazz  éévvttiizzeeddeess
fféélleellmmeett,,  aammeellyy  ttöönnkkrreetteettttee  aazz  oorrsszzáággoott..  „„VVááddoolloomm  õõkkeett  aa  ggyyûûllöölleett  sszzííttáássáá-
vvaall””  -  tteettttee  hhoozzzzáá..

Meg kell szüntetni a Gyermek- és Ifjúsági
Konferencia (GYIK) monopóliumát és vis-
sza kell adni annak az ifjúsági pályázatok-
ról döntõ testületekben a részvétel jogot
annak a 16 szervezetnek – HÖOK, Nagy-
családosok Egyesülete, Cserkészek – ame-
lyek valódi civil szervezetek – jelentette ki
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõje, az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség elnö-
ke április 7-ei sajtótájékoztatóján. 

A politikus beszámolójából kiderült,
hogy Zuschlag János ugyan rács mögött
van, ettõl függetlenül a Zuschlag-kló-

nok továbbra is pénzközelben tevékeny-
kednek, ily módon az állami pénzek
szervezett lehívása folytatódik. 

A kizárólag a Zuschlag-érdekkörbe
tartozó tagokból álló Gyermek és Ifjúsá-
gi Konferencia 2007 nyara óta – amikor
is Lamperth Mónika teljes monopóliu-
mot adott nekik – minden regionális és
országos ifjúsági pénzosztó testületben,
civil oldalról 100 százalékos befolyással
rendelkezik – közölte a képviselõ. Hoz-
zátette: ráadásul az eredendõen bûnben
fogant GYIK a közelmúltban olyan fel-
hívást tett közzé, melyben több szak-

mai pénzosztó testületbe is új tagsági
helyeket hirdetett meg.

A képviselõ arra is kitért, hogy a na-
pokban a Gyermek-és Ifjúsági Alapprog-
ram Tanácsa egyoldalúan módosította
bizonyos nyári rendezvények és képzési
programok pályázati kiírását. Eszerint
azt kérik a szülõktõl, hogy az állam he-
lyett minden 4 Ft-ból 3-at hitelezzenek
meg. Mint mondta: nem volt még példa
arra, hogy az állam a szülõkkel fizettette
volna ki a rendezvényeket, és csak utó-
lag, valamikor a síszezonban rendezte
volna a szülõk felé kötelezettségét.

MMeegg  kkeellll  sszzüünntteettnnii  mmoonnooppóólliiuummoott
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Mélyen tisztelt Elnök Úr!
A Kereszténydemokrata Néppárt Képvi-
selõcsoportja azzal a tiszteletteljes ké-
réssel fordul az Elnök Úrhoz, hogy a be-
jegyzett élettársi kapcsolatról és az ezzel
összefüggõ élettársi viszony igazolásá-
nak megkönnyítéséhez szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2009.
április 20. napján elfogadott törvény
aláírását megfontolni szíveskedjék. A
KDNP Képviselõcsoportja kezdeménye-
zõje volt annak az Alkotmánybírósági
határozatnak, amely 21/B/2008. számú
határozatában a korábbi törvényt meg-
semmisítette. Szakmai meggyõzõdé-
sünk, hogy a most elfogadott törvény
sem a 14/1995, de a 21/2008. sz. AB
határozatoknak sem felel meg.

Kétségtelen tény, hogy a határozat-
nak megfelelõen az azonos nemûek
kapcsolatát a hivatkozott és általunk
sérelmesnek tartott törvény most már
külön is szabályozza, azonban nem fe-
lel meg annak az alkotmányos elvnek,
amely a házasság intézményét védve,
attól az új élettársi formát külön vá-
lasztaná. Az Alkotmánybíróság határo-
zatában rámutatott, hogy sem a névvi-
selés szabálya, sem az örökbefogadás
eltérõ szabályozása nem jelent olyan lé-
nyeges elemet, amely a BÉK és a házas-

ság érdemi különbségét megalapozzák.
És ahogy az alkotmánybíróság fogal-
maz: „a különbségek egyikét sem tudta
olyan lényegesnek értékelni, mint
amelybõl a jogalkotó szándéka egyértel-
mûen igazolható lenne abban a vonat-
kozásban, hogy a BÉK új jogintézmé-
nyét a magyar jogrendszerben a házas-
ság intézményétõl egyértelmûen el kí-
vánta volna határolni”. Ugyancsak
idézzük az Alkotmánybíróság indokolá-
sából azt a részt, amely szerint: „nem
fogadható el, hogy egyetlen generális
utaló szabállyal a törvényhozó a jog-
rendszer egészének a házasságra, a há-
zastársakra, stb. – tehát a házasság in-
tézményére – vonatkozó összes szabá-
lyát felhívja, és »megfelelõen« alkal-
mazni rendelje”. Az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint ez a megoldás a jog-
biztonságot sérti. Márpedig az általunk
alkotmányellenesnek tartott törvény az
elõzõ törvény hasonló megoldását szó
szerint megismétli.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy az adott esetben

ne csak jogi, hanem társadalompoliti-
kai aggályainkat is ismertethessük
Önnel. Meggyõzõdésünk, hogy a jogal-
kotási törvénynek nem felel meg, hogy
pénzügyi és társadalmi hatásvizsgálat

nélkül a házassági szabályokra hivat-
kozva úgy vezeti be a törvény az özve-
gyi jog és özvegyi nyugdíj intézmé-
nyét, hogy annak pénzügyi és társadal-
mi kihatásait nem ismerhetjük meg.
Ráadást ezt teszik olyan társadalmi és
gazdasági környezetben, amikor a vál-
ságra és szûkös forrásokra hivatkozva
a nyugdíjas rétegek megszorítására ké-
szülnek. Az özvegyi nyugdíj és özvegyi
jog intézményének alapja a tartós élet-
közösség elismerése és az a társadalmi
szolidaritás, hogy a közvetlen hozzá-
tartozó halála ne jelentsen az özvegy
számára a lelkieken túlmenõ elvisel-
hetetlen terheket. Ez a feltétel a be-
jegyzett élettársi kapcsolatnál nem
biztosítható, bármikor a halál bekö-
vetkezése elõtt közjegyzõnél könnyen
kijátszható, és semmilyen alkotmá-
nyos alapja nincs annak, hogy a be
nem jegyzett élettársi kapcsolattal
szemben ilyen megkülönböztetéseket
tegyen a jogalkotó.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
A KDNP Képviselõcsoportja az idõ

rövidsége miatt nem fejtheti ki tel-
jeskörûen álláspontját, azonban szeret-
tük volna az Elnök Úr – úgy is mint az
alkotmányosság õrzõjének – figyelmét
felhívni, hogy tegye megfontolás tárgyá-
vá érveinket, és a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvényrõl elõzetes
normakontrollt kérni szíveskedjen.

Budapest, 2009. április 21.
Megbecsüléssel és tisztelettel: 

Dr.  Semjén  Zsolt
a KDNP frakcióvezetõje

A  KDNP  kérése  Sólyom  Lászlóhoz

A  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  
veszélyt  jelent  a  család  intézményére

Az Országgyûlés által megszavazott bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvény a Katolikus Egyház tanítása sze-
rint komoly veszélyt jelent a társadalom alapvetõ intézmé-
nye, a család számára. Az Egyház, a természeti törvény és
a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és
egy nõ kizárólagos, a társadalom számára is hasznos élet-
közössége, amelynek célja a házastársak java és az élet to-
vábbadása. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismét hangsú-
lyozza, hogy a család az az alapvetõ emberi közösség, amely a
személyes boldogság és a gyermekek nevelése szempontjából
mással nem helyettesíthetõ, része a népek és az egész embe-

riség közjavának. A politikusoknak szem elõtt kell tartaniuk
a társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán
kell fáradozniuk, amelyek erõsítik a család intézményét, és
bátorítják a fiatalokat a felelõsségteljes családalapításra és
gyermekvállalásra, vagyis amelyek az általuk vezetett nép éle-
tét és nem pusztulását szolgálják.

Minden olyan kísérlet, amely a házasságon kívüli párkap-
csolatokat, beleértve az egynemûek együttélését, a házasság
intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a
családok helyzetét, veszélyezteti a fiatalok döntési szabadsá-
gát, valamint a felnövekvõ gyermekek egészséges fejlõdését.

Magyar  Katolikus  Püspöki  Konferencia

AA  KKDDNNPP  kkééppvviisseellõõccssooppoorrttjjaa  nneevvéébbeenn,,  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  eellnnöökk-ffrraakkcciióóvveezzeettõõ  llee-
vvééllbbeenn  kkéérrii  aa  KKöözzttáárrssaassáággii  eellnnöökköött,,  hhooggyy  aa  bbeejjeeggyyzzeetttt  éélleettttáárrssii  kkaappccssoollaattrróóll
ééss  aazz  eezzzzeell  öösszzsszzeeffüüggggõõ  éélleettttáárrssii  vviisszzoonnyy  iiggaazzoolláássáánnaakk  mmeeggkköönnnnyyííttééssééhheezz
sszzüükkssééggeess  eeggyyeess  ttöörrvvéénnyyeekk  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  áápprriilliiss  2200-áánn  eellffooggaaddootttt  ttöörr-
vvéénnyy  aallááíírráássáátt  ffoonnttoolljjaa  mmeegg  ééss  kkéérrjjeenn  eellõõzzeetteess  nnoorrmmaakkoonnttrroolllltt  aazz  AAllkkoott-
mmáánnyybbíírróóssáággttóóll..
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Simicskó István a kerekasztal-megbe-
szélésen azon véleményének is hangot
adott, hogy az elmúlt években a honvé-
delem is a politika martalékává lett,
megítélése szerint a politikai döntésho-
zatal során nagyobb hangsúlyt kell kap-
niuk a szakmai érveknek.

Mint mondta, az állami szerepvállalás
a katonai biztonság megteremtésében
örökérvényû feladat. Anarchiához vezet,
ha különbözõ magánhadseregek vagy fél-
katonai szervezetek jönnek létre.

A nemzetbiztonsági bizottság elnöke a
2004-es honvédelmi törvényre hívta fel a
figyelmet, amely részletesen meghatá-
rozza a honvédség feladatát, továbbá ki-
mondja, hogy Magyarország biztonsága
három pillérre – a magyar honvédségre,
az állampolgárok hazafias elkötelezettsé-
gére és a szövetségesekre – épül.

E hármas pillére épülõ rendszer har-
móniája az elmúlt esztendõkben meg-
bomlott, a politikus az egészségtelen
aránytalanság példájaként említette, hogy
Magyarország biztonságának garantálása
– a külsõ biztonságot figyelembe véve –
szinte teljesen az ország NATO-szövetsé-
geseire hárult, s az állampolgári kötele-

zettség szinte egyáltalán nem, vagy csak
igen csekély mértékben jelenik meg.
Mint mondta: ezen változtatni kell, a vál-
tozáshoz azonban elengedhetetlen a tár-
sadalom honvédelmi tudatának ápolása.

A törvény jelenleg nem teszi lehetõvé,
hogy valaki önkéntes tartalékosként
csatlakozzon, kizárólag hivatásosként
vagy szerzõdésesként teheti ezt. Súlyos
hiányossága a jogszabálynak, hogy az ál-
lampolgárok ki vannak zárva a honvéde-
lembõl – mutatott rá Simicskó István.

kdnp.hu,  Forrás: MTI  

VVáállttoozzttaattnnii  kkeellll  aazzoonn,,  hhooggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  kkaattoonnáákk  bbéékkeellééttsszzáámmaa
uuggyyaannaannnnyyii,,  mmiinntt  mmoozzggóóssííttáássii  llééttsszzáámmuukk;;  ttaarrttaalléékkoossookk  nnééllkküüll  uuggyyaanniiss  nniinn-
ccsseenn  hhaaddsseerreegg  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSiimmiiccsskkóó  IIssttvváánn,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  nneemmzzeettbbiizz-
ttoonnssáággii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  eellnnöökkee  aa  BBiizzttoonnssáággppoolliittiikkaaii  ééss
HHoonnvvééddeellmmii  KKuuttaattáássookk  KKöözzppoonnttjjaa  AAllaappííttvváánnyy  sszzaakkéérrttõõii  kkeerreekkaasszzttaall-mmeeggbbee-
sszzéélléésséénn..  AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  sszzaakkppoolliittiikkuussaa  sszzeerriinntt  aa  hhoonnvvéé-
ddeelleemm  nneemmzzeettii  jjeelllleeggee  ccssaakk  aakkkkoorr  ttuudd  kkiitteelljjeesseeddnnii,,  hhaa  aazz  oorrsszzáágg  hhaattáárroozzootttt
llééppéésstt  tteesszz  aazz  öönnkkéénntteess  ttaarrttaalléékkoossii  rreennddsszzeerr  iirráánnyyáábbaa..

Medgyasszay László, a Keresztényde-
mokrata Néppárt parlamenti képvise-
lõje Budai Gyulával, a Magosz szövet-
ségi igazgatójával feljelentést tett a
Központi Nyomozó Fõügyészségen,
amiért a ménesbirtok gazdálkodására
szánt 800 millió forintos állami tulaj-
donosi kölcsönbõl 365 millió forintot
a Bábolna Zrt. felszámolójának utal-
tak át, jogtalanul. A részvénytársaság
azóta leváltott ügyvezetõjétõl úgy
tudni, hogy erre a jogtalan átutalásra
Tátrai Miklósnak, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ vezérigazgatójának uta-

sítására került sor. Medgyasszay
László január végén szintén az
ügyészséghez fordult a Bábolnáról le-
választott kerteskõi gazdaság privati-
zációja ügyében feltételezett hivatali
visszaélés miatt. A keresztényde-
mokrata képviselõ elmondta: a jelen
pillanatban is folyamatban lévõ eljá-
rást azért indították, mert a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ 20 millió fo-
rintért értékesítette a társaság 200
millió forint értékûre becsült eszkö-
zeit.

kdnp.hu

ÚÚjjaabbbb  ffeelljjeelleennttééss  BBáábboollnnaa  kkaappccssáánn

Simicskó  István:  Tartalékosok  nélkül
nincs  hadsereg

Holdinggá  
kellene  alakítani  

a  MÁV-oot
AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
sszzeerriinntt  hhoollddiinnggggáá  kkeelllleennee  aallaakkííttaannii  aa
MMÁÁVV-oott,,  TToovváábbbbáá  kkii  kkeellll  ddoollggoozznnii  aa
ttéérrssééggii  vvaassuuttaakk,,  aa  ttéérrssééggii  kköözzlleekkeeddéé-
ssii  vváállllaallaattookk  ssttrruukkttúúrráájjáátt,,  mmûûkkööddõõkkéé-
ppeess  rreennddsszzeerréétt  ––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  MMooll-
nnáárr  BBééllaa,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöökkee,,  aazz  OOrr-
sszzáággggyyûûllééss  GGaazzddaassáággii  ééss  iinnffoorrmmaattii-
kkaaii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  ttaaggjjaa..

Magyarország számára kitörési pontot
jelenthetne, ha élve földrajzi fekvésébõl
adódó lehetõségeivel Közép-Európai lo-
gisztikai központjává válna az áru-, és
személyszállításban. 

1980-ban a vasút 280 millió utast szál-
lított Magyarországon, 2008-ban csak 146
milliót. Az árufuvarozás 1980-ban 130
millió tonna volt, ugyanez 2008-ban csak
40 millió tonna – mondta a képviselõ.

A politikus emlékeztetett rá, hogy az
állam a MÁV-nak 2009-ben a pályamû-
ködtetésre a közszolgáltatás költségve-
tésébõl egyetlen fillért sem adott, ily
módon - szavai szerint - kivont a MÁV
mûködésébõl 40 milliárd forintot.

Molnár Béla arra is kitért, hogy miköz-
ben az alapvetõ korszerûsítésre hiányoz-
nak a források, azonközben más állami
vállaltokhoz hasonlóan a MÁV-igazgató-
ságon is százával dolgoznak ott olyan em-
berek, akiknek nincs valós feladatuk, a
MÁV-ban egyszerre van jelen a túlfinan-
szírozottság és az alulfinanszírozottság.

kdnp.hu,  Forrás: MTI
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MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  ttööbbbb  ttíízzeezzeerr  ccssaalláádd
áállll  aa  ccssõõdd  sszzéélléénn,,  aammiitt  aa  kköözzmmûûttaarr-
ttoozzáássookk,,  aa  hhiitteellkkoonnssttrruukkcciióókk,,  vvaallaa-
mmiinntt  aa  mmuunnkkaannééllkküülliisséégg  nnöövveekkeeddééssee
iiddéézznneekk  eellõõ  ––  mmoonnddttaa  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt
aa  BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  áállttaall
sszzeerrvveezzeetttt  CCssaallááddookk  ccssõõddvvééddeellmmee  ccíí-
mmûû  bbuuddaappeessttii  kkoonnffeerreenncciiáánn..  

Magyarországon több tízezer család áll a
csõd szélén, amit a közmûtartozások, a hi-
telkonstrukciók, valamint a munkanélkü-
liség növekedése idéznek elõ – mondta
Semjén Zsolt a Családok csõdvédelme cí-
mû budapesti konferencián. A Baran-
kovics Alapítvány által szervezett esemé-
nyen a KDNP elnöke a családok csõdvé-
delmére három megoldást is javasolt. Egy-
részt a családi csõdvédelmi biztosok háló-
zatának kiépítését, amelyet a családsegítõ
hálózatból lehetne kialakítani, másrészt,
hogy egy család ügye egy bíróhoz kerüljön,
valamint javaslatot tett szakosított pénz-
intézetek (nemzeti értéktárak) felállítására.
Szerinte egy ilyen pénzintézet képes annak
a fedezetét biztosítani, hogy átütemezhe-
tõek legyenek a hitelek.

A konferencián Gyõri Péter, a Buda-
pesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei igazgatóhelyettese közölte: a

magyar lakosság lakáshitel-tartozása
meghaladja a 207 milliárd forintot, a la-
kosság eladósodása az utóbbi két-három
évben növekedett ilyen nagyra. Gyõri Pé-
ter kiemelte azt is, hogy 42 ezer háztartás
van ma Magyarországon, amelyben már
kikapcsolták valamelyik közmûvet, és
160 ezer háztartásnak 180 napnál régeb-
bi tartozása van valamelyik közmûszol-
gáltató felé. Csak Budapesten és Pest me-
gyében hétezer háztartást kapcsoltak ki
az áramszolgáltatásból – tette hozzá.
Megemlítette, hogy az EU több országá-

ban annak, aki munkanélküli segélyt
kap, adnak lakásfenntartási támogatást
is, hogy ne veszítse el az otthonát.

Gadó Gábor, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium szakállamtitkára
a konferencián azt mondta: az õsz fo-
lyamán elkészülhet a természetes sze-
mélyek adósságrendezési eljárásáról
szóló törvény. Hozzátette: jelentõs
mértékben az államon is múlik, hogy
mennyire képes egy olyan jogintéz-
ményt bevezetni, amely az eladósodott
embereken segít.

Több  tízezer  család  áll  a  csõd  szélén  

BBaajjnnaaii  zzöölldd  uuttaatt  aaddootttt  
aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  lleennuulllláázzáássáánnaakk

Bajnai Gordon 2009. április 14. napján a
Parlamentben tartott miniszterelnök-je-
lölti programbeszédében egyszer sem tért
ki a fenntartható fejlõdéssel vagy a zöld
gazdaság élénkítésével kapcsolatos kér-
désekre. Bár a beszéd közel kettõezer-ki-
lencszáz szóból állt, abban ki sem ejtette
a környezet vagy a zöld szót. Még a mi-
niszterek felsorolásánál sem. 

A kormányprogram Parlamenten
kívüli ismertetései során még általá-
nosságban is alig említi meg az új
szocialista miniszterelnök a környe-
zetvédelem ügyét. Lényegében csak a
szén-dioxid kvóta eladásából szárma-
zó bevételek felhasználásával foglal-
kozik a kormány kommunikációs
anyaga is. A környezetvédelmi célú
felhasználás reményét azonban erõ-
sen csökkenti, hogy 20 milliárd fo-

rintnyi összeget zároltak a kvóta be-
vételekbõl. 

A környezetvédelmi szemlélettel ösz-
szeegyeztethetetlen a tömegközlekedés
tervezett további visszafejlesztése. Beleil-
lik ugyanakkor az elmúlt egy év tendenci-
áiba, hiszen a kisebbségi MSZP kormány
egyik elsõ intézkedése volt a kamionstop
fellazítása, ami a vasúti áruszállítással
szemben a közúti - szennyezõbb - teher-
szállítást hozta elõnyös helyzetbe.

A magyar kormány ismét szembe
megy az észak-atlanti térség más orszá-
gainak válságkezelésével. Máshol fontos
válságkezelési irány a zöld gazdaság fej-
lesztése, a megújuló energiaforrások tá-
mogatása, a hibrid autók fejlesztése, a
biogazdálkodás elõsegítése vagy a "zöld-
galléros" munkahelyek létesítése. Ezzel
szemben hazánkban semmilyen intéz-

kedés nem várható ezen a téren. Obama
elnök a leszerelõ iraki és afganisztáni
veteránoknak is a zöld gazdaságban kí-
nál munkalehetõséget a válság ellensú-
lyozására. Ezzel szemben Bajnai Gor-
don miniszterelnök úr még gesztus ér-
tékû intézkedést se tett.

A kormány tervei a nyolcvanas évek
logikáját mutatják, amennyiben nem
törõdnek a természet védelmével. Az
MSZP–SZDSZ nincs tekintettel arra a
több évtizede elfogadott tényre, hogy a
globális felmelegedés az egyik legna-
gyobb fenyegetés, hatásai messze káro-
sabbak lehetnek a pénzügyi válságnál
is. Azonnali intézkedésekre van szük-
ség, de úgy tûnik, a Bajnai-kormány ezt
nem ismerte fel.

Rétvári  Bence
a KDNP országgyûlési képviselõje
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Hartinger Ottó, a  Fidesz és a KDNP je-
löltje 291 szavazatot kapott, ami a le-
adott szavazatok 52 százaléka. Az
MSZP jelöltje 139 szavazattal a voksok
24,8 százalékát szerezte meg úgy, hogy
egy héttel a választások elõtt két függet-

len jelölt is visszalépett a javára. Har-
madik helyen a szavazatok 18,8 száza-
lékával, 105 szavazattal a Jobbik jelöltje
végzett, az egyetlen függetlenként indu-
ló jelölt 20 szavazatot kapott, ami a le-
adott szavazatok 3,5 százaléka.

Az elért eredménnyel a jobboldal-
nak sikerült megõrizni, és megerõsíte-
ni az elsõ a 2006-ban a baloldaltól
még minimális különbséggel elnyert
körzetet.

Az ajkai 2. számú választókörzetben
a Fidesz-KDNP-s képviselõ lemondása
miatt kellett idõközi választást tartani

Reitter  István
a KDNP ajkai elnöke

FFöölléénnyyeess  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  ggyyõõzzeelleemm  AAjjkkáánn
HHaarrttiinnggeerr  OOttttóó  aa  hheellyyii  KKDDNNPP  hheellyyii  sszzeerrvveezzeettéénneekk  ttiittkkáárraa  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa
KKDDNNPP  kköözzööss  jjeellööllttjjeekkéénntt  fföölléénnyyeess  ggyyõõzzeellmmeett  aarraattootttt  AAjjkkáánn  aazz  áápprriilliiss  44-éénn
mmeeggttaarrttootttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõvváállaasszzttáássoonn..

Keresztény  
kerekasztal-bbeszélgetés  

Baján
Európa és kereszténység címmel rende-
zett fórumot a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége bajai szervezete a Bányai
Júlia Szakközépiskolában.

A kerekasztal-beszélgetést Lanczen-
dorfer Erzsébet, a gyõri KÉSZ-szervezet
tiszteletbeli elnöke vezette, vendégei
Gál Kinga európai parlamenti képvise-
lõ, Szabó Márk, a Nézõpont Intézet ve-
zetõ politikai elemzõje, valamint Rogán
Antal országgyûlési képviselõ, a buda-
pesti V. kerület polgármestere voltak.

Lanczendorfer Erzsébet a júniusi vá-
lasztásokkal kapcsolatban kifejtette,
hogy  bár az eredményt nem tudhatjuk
elõre, de a reális esélyeket számba véve
olyan jelentõs jobboldali gyõzelem vár-
ható, ami elgondolkodtatja majd a ha-
talmon lévõ szocialista pártot.

Gál Kinga, az Európai Parlament kép-
viselõje, az állampolgári, jogi bizottság el-
nöke szerint az emberek fokozottan fi-
gyelik, mit mondanak az egyes pártok
ma, a válság idején, hiszen nemcsak gaz-
dasági, de értékválságról is beszélhetünk. 

Rogán Antal Bajnai Gordon prog-
ramja kapcsán kiemelte, hogy a fiskális
megszorítás helyett fiskális serkentés
lenne a válságra megoldás

Szabó Márk, a Nézõpont Intézet ve-
zetõ politikai elemzõje a legfrissebb sta-
tisztikai adatok alapján vázolta föl az
EP-választás végeredményét: az Európai
Parlament 22 magyar mandátuma a Fi-
desz és az MSZP között oszlana meg,
16:6 arányban. Más párt kéviselõje je-
lenleg nem jutna be. A politikai elemzõ
végezetül kiemelte, hogy nemcsak de-
mokratikus jog, de kötelesség is elmen-
ni szavazni.

Forrás: bacskiskunmagazin.hu

CCsseeppeelleenn  aa  hhiitteelleesssséégg  lleeggyyõõzzttee  
aazz  eellvvttáárrssii  mmuuttyyii  vviilláággáátt

Sikeres  volt  a  KDNP  folyótisztítási  akciója
A Kereszténydemokrata Néppárt gyõri szervezete által meghirdetett szemétgyûjté-
si és folyótisztítási akció hatalmas sikerrel zárul. A párt hívó szavára 700 gyõri pol-
gár 2750 kilogramm hulladék összegyûjtésével járult hozzá a Mosoni-Duna 18 ki-
lométeres szakaszának, valamint a Püspök erdõ tisztábbá tételéhez. 

Emlékkövet  állítottak  Sülysápon
HHaattvvaannöött  eesszztteennddeejjee  sszzáámmoollttáákk  ffeell
aa  IIII..  vviilláágghháábboorrúúbbaann  mmuunnkkaasszzoollggáá-
llaattrraa  hhuurrccoollttaakk  ttááppiióóssüüllyyii  ttáábboorráátt..
AAzz  áállddoozzaattookk  eemmlléékkee  eellõõtttt  ttiisszztteelleegg-
vvee  SSüüllyyssáápp  ppoollggáárraaii  eemmlléékkkköövveett  áállllíí-
ttoottttaakk  aa  HHoollookkaauusszztt  EEmmlléékknnaappjjaa  aall-
kkaallmmáábbóóll..  

Weisz Péter, a Barankovics István Iz-
raelita Mûhelyének elnöke az ünnep-
ségen az emlékezés és az emlékezte-
tés fontosságáról beszélt. Mint mond-
ta: ki kell beszélni a múltat, vállalva
és vállaltatva a felelõsséget, el kell
fogadnunk egymást. Mi magyarok,
legyünk bár zsidók vagy kereszté-
nyek, merítsünk erõt a múlt pozitív
tapasztalataiból, történelmünkbõl
melyet áthatott a közös tenni vágyás.
Kijelentette: képesek vagyunk egy-

másra találni egy erõs új Magyaror-
szágért.

„Történelmünk és múltunk elvá-
laszthatatlan kincsünk. Hogy gyerme-
keinknek van-e közös jövõjük hazánk-
ban, csak rajtunk múlik. Zsidókban és
keresztényekben közös az egy azon
Örökkévalóba vetett hit. Ábrahám örö-
köseiként él bennünk a prófétai örök-
ség, hinni az egy igaz Istenben, aki min-
den nép javát akarja. Hittel vallhatjuk
közösen, az igazság, a szeretet, a béke is-
teni adomány. Éljünk hát vele, fogjunk
össze zsidók, és keresztények építsünk
hidat egy jobb és élhetõbb Magyaror-
szágért!" – hangsúlyozta Weisz Péter.

Az emlékkõ leleplezését után a helyi
egyházak, felekezetek képviselõi és Weisz
Péter imát mondtak az áldozatokért.

kdnp.hu

Gárday Balázs, a Fidesz és a KDNP kö-
zös önkormányzati képviselõjelöltje
meggyõzõ fölénnyel, 50 százalék feletti
eredménnyel nyerte a csepeli 3. számú
egyéni önkormányzati körzetben kiírt
idõközi választást. Ebben a körzetben
2006-ban az MSZP jelöltje 40,85 száza-
lékot, az SZDSZ jelöltje 15,43 százalé-
kot ért el, tehát még az õszödi beszéd

kiszivárgása után is a szavazóurnához
járulók 55 százaléka  szavazott az
MSZP-s és SZDSZ-es jelöltekre.

Az április 26-ai idõközi választáson a
csepeliek a változásra szavaztak. A hite-
lesség és az emberekkel való együttérzés
legyõzte az arcátlan pénzszórás és az
elvtársi mutyi világát.

Forrás: MTI,  OS
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Április 4-én ülésezett ismét a KDNP Or-
szágos Elnöksége. A testület tájékoztatót
hallgatott meg az aktuális politikai hely-
zetrõl, tájékoztatót az európai parlamen-
ti választási kampány teendõirõl, továb-
bá aktuális pártszervezeti kérdésekrõl. 

Az ülés alkalmával, mindenekelõtt
kedves ünnepségen köszöntötték a Ke-
reszténydemokrata Néppárt tiszteletbeli
elnökét, Keresztes Sándort, aki Baran-
kovics-emlékérmet kapott 90. születés-
napja alkalmából.

ÜÜlléésstt  ttaarrttootttt  
aa  KKDDNNPP  OOrrsszzáággooss  EEllnnöökkssééggee

Korrepetálással  
segít  a  gyõri  KDNP
A KDNP gyõri oktatási szekciója a nyá-
ri idõszakban is korrepetálással segíti a
diákokat a tanulmányaikban, továbbta-
nulásukban, felvételizésükben.

Makkos Mária nyugdíjas pedagógus
(20/47 27 506) két hetente szerdánként
15:00–17:00 óráig biológiából és kémiá-
ból; Somogyi Gabriella (30/85 92 535),
az Apor Vilmos iskola tanára két heten-
te csütörtökönként 15:00–17.00 óráig
matematikából és fizikából; Nagy And-
rás (20/48 77 190) szintén az Apor Vil-
mos iskola tanára két hetente pénte-
kenként 15:00–17:00 óráig történelem-
bõl és francia nyelvbõl nyújt segítséget a
középiskolás diákoknak.  

A korrepetálás ingyenes, helyszíne a
KDNP Bartók B. u. 8. szám alatt találha-
tó gyõri irodája. A képzések két hónapja
indultak, melyekre egész nap, hétfõtõl
péntekig lehet jelentkezni közvetlen a pe-
dagógus mobiltelefonján. Kérjük a tisztelt
érdeklõdõket, a gyermekek szüleit, hogy
telefonon jelezzék részvételi szándékukat
a tanároknál, hogy õk elkészíthessék a
csoportbeosztásokat, ill. létszám arányá-
ban elkezdhessék az oktatást a középis-
kolások részére 

Herkely  Ákos
a KDNP gyõri szervezetének szóvivõje

AAzz  EEPP-vváállaasszzttááss  aa  ddeemmookkrraattiikkuuss  eesszzkköözz  
aa  hhaattáárroozzootttt  vvéélleemméénnyynnyyiillvváánnííttáássrraa

A pártelnök nagyon fontosnak nevezte,
hogy világosan lássuk, a neoliberalizmus
válságát nem lehet, neoliberális megol-
dásokkal kezelni. „Ahogy a marxizmus
csõdjét sem lehetett neomarxista megol-
dásokkal elkerülni” – jegyezte meg.

Sem a szocialista szervilizmus, sem a
szélsõjobb radikalizmusa nem járható út
az Európai Parlamentben – fogalmazott
Semjén Zsolt. Véleménye szerint a ma-
gyar nemzeti érdekek megfelelõ képvise-
letére kell helyezni a hangsúlyt és újra

középpontba kell helyezni az unió meg-
álmodóinak kereszténydemokrata esz-
meiségét. A pártelnök  szerint a KDNP
számára komoly elismerést jelent, hogy
a mostani listán is szereplõ Surján Lász-
lót bízták meg az Európai Unió 2010-es
költségvetésének felügyeletével.

A Kereszténydemokrata Néppárt
készen áll arra, hogy az ország érdeké-
ben a második Orbán-kormány idején
részt vállaljon a kormányzásban és a
gyakorlatban is megvalósítsa azokat a

keresztényszociális elveket, amelyek a
család, a haza és a nemzet érdekeit
szolgálják – hangsúlyozta Semjén
Zsolt.

Firtl Mátyás, Sopron országgyûlési
képviselõje arra is felhívta a figyelmet,
hogy a Fidesz–KDNP szövetség az
egyetlen, amely az európai parlamenti
listán befutó helyen fogyatékkal élõ je-
löltet is állított annak reményében,
hogy majdan Európai Parlamenti képvi-
selõként megfelelõen tudja képviselni
hazai sorstársai  érdekeit.

Az EP-választáson demokratikus
úton, a szavazatokkal lehet véleményt
mondani arról a közéletrõl, arról a poli-
tikáról, amellyel az országot eladósítot-
ták jelenlegi vezetõi, akik ezért felelõs-
séggel tartoznak az embereknek –
mondta  végezetül Firtl Mátyás.

„„AA  GGyyuurrccssáánnyy-kkoorrmmáánnyy  ttöörrttéénneettee  aa  ssoorroozzaattooss  kkuuddaarrccookk  ttöörrttéénneettee..  EE  kkuuddaarr-
ccookk  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkéénntt  ppeeddiigg  mmáárr  nneemm  ppuusszzttáánn  áállllaammccssõõdd,,  hhaanneemm
oorrsszzáággccssõõdd  ffeennyyeeggeett..  NNeemmccssaakk  aazz  ffeennyyeeggeett  bbeennnnüünnkkeett,,  hhooggyy  nneemm  ttuuddjjuukk
aazz  aaddóóssssáággookkaatt  ffiizzeettnnii,,  hhaanneemm  aa  ggaazzddaassáágg  öösssszzeeoommlláássaa,,  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaa-
ttookk  ccssõõddhhuulllláámmaa  ééss  aa  sszzoocciiáálliiss  rroobbbbaannááss””  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aa  ssoopprroonnii  LLiisszztt  FFeerreenncc  KKoonnffeerreenncciiaa-
ééss  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonnttbbaann  ttaarrttootttt  tteelltthháázzaass  rreennddeezzvvéénnyyeenn..
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AAhhooggyy  aa  nnöövvéénnyynneekk  ffoonnttooss  aa  ggyyöökkee-
rree,,  aazz  eemmbbeerrnneekk  iiss  sszzüükkssééggee  vvaann  aarr-
rraa,,  hhooggyy  rraaggaasszzkkooddhhaassssoonn  hhaaggyyoo-
mmáánnyyaaiihhoozz..  AAzz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeeddeekkbbeenn
eellvváággttáákk  ggyyöökkeerreeiinnkkeett,,  sszzééttzziilláállóódd-
ttaakk  kköözzöössssééggeeiinnkk,,  ccssaallááddjjaaiinnkk..
SSzzeemmbbee  kkeellll  sszzáállllnnuunnkk  mmiinnddeenn  rroomm-
bboollóó  eerrõõvveell  ––  mmoonnddttaa  HHaarrrraacchh  PPéé-
tteerr,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee  aa  KKáárr-
ppáátt-mmeeddeenncceeii  ppaallóócc  ttaalláállkkoozzóónn
22000099..  áápprriilliiss  2255-éénn  BBuuddaappeesstteenn..  AA
MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  AAllaappííttvváánnyy  ppaattiinnááss
sszzéékkhháázzáábbaann  mmeeggttaarrttootttt  kkoonnffeerreennccii-
áánn  bbeemmuuttaattkkoozzttaakk  aa  rriimmóóccii,,  aa  ffeellvvii-
ddéékkii  sszzáázzddii,,  vvaallaammiinntt  aa  ddééllvviiddéékkii
kkuuppuusszziinnaaii  ppaallóóccookk..

A Kárpát-medencei palóc találkozó része
egy konferencia-sorozatnak, mely a Kár-
pát-medencei értékek felmutatására vál-
lalkozott – jelentette ki  Molnár Béla, a
Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke,
a konferencia-sorozat megálmodója és
fõszervezõje. Hangsúlyozta: – Össze kell
gyûjtenünk a Kárpát-medence értékeit,
legyen az természeti kincs, építészeti al-
kotások, elfeledett irodalmi mûvek, ki-
veszõ félben lévõ állatok. Elmondta,
hogy ezeket az Info 13 Egyesület közre-
mûködésével leltározzák fel.

A tanácskozás résztvevõi megcso-
dálhatták a palóc népviseletet, rimóci,

kupuszinai palóc dalokat hallhattak, a
rimóci népitánc hangulatába is bele-
kóstolhattak, ahol fiatal és idõs egy-
szerre táncolt. A százdi citerazenekar
produkciójával többször elkápráztatta

hallgatóságát. Végezetül a kupuszinai,
százdi és rimóci palóc énekesek és
táncosok közös énekével zárult a talál-
kozó.

Frigyesy  Ágnes

Kárpát-mmedencei  palóc  találkozó  
a  Budai  Várban

Beszéljünk  a  keresztényellenességrõl  is!
Április 20-án kezdõdött meg Genfben a rasszizmussal, a faji diszkriminációval és az
idegengyûlölettel foglalkozó ötnapos ENSZ-konferencia. A sok vitát kiváltó találkozót
egyes országok – köztük az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, Kanada, Németország,
Olaszország, Új-Zéland, Hollandia és Lengyelország – bojkottálták. Mint ismeretes, a
vita középpontjában az áll, hogy a nyugati államok elutasítják a muzulmán nemzetek,
különösen az iráni elnök, Mahmúd Ahmedinezsád Izrael-ellenességét.

A vatikáni részvétel miatti kritikák kapcsán Silvano Tomasi érsek, állandó
szentszéki ENSZ-megfigyelõ a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: a
Szentszék nem kötõdik semmilyen politikai állásponthoz, hanem a probléma gyök-
erét tartja szem elõtt. Alapelve, hogy minden ember Isten gyermeke, ezért fontosnak
tartja minden ember megkülönböztetés nélküli védelmét és tiszteletét. Ez ösztönzi
a Szentszéket arra, hogy jelen legyen a konferencián. A keresztények elleni növekvõ
diszkriminációra vonatkozóan a vatikáni delegáció vezetõje rámutatott: minden val-
lás és felekezet közül a keresztények szenvednek legnagyobb számban jogaik
megsértése miatt, ennek ellenére ez a probléma csak lassan jut el a köztudatba. 

A CNA híradása szerint az orosz ortodox egyház képviselõje, Gregorij Rjabik, a
Moszkvai Patriarkátus külkapcsolatokért felelõs részlegének helyettes vezetõje azt
javasolta, hogy a keresztényellenesség kifejezés is szerepeljen a nemzetközi disz-
kriminációellenes törvények szövegében. Magyar  Kurír
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