
Hazánk

– Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött
minden? Miként lett az Orvostovább-
képzõ Egyetem patológus docensébõl,
népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

– Ha az ember pártelnök és ráadásul
egy olyan fordulat után, mint ami 1990-
ben volt, akkor sok ajtó megnyílik elõt-
te, s kialakul egy kapcsolatrendszer, ami
megtisztelõ, de fontos is, nem magán-
emberként, hanem az országnak. Az
Európai Demokratikus Unió kétszer is
alelnökének választott, ekként e kap-
csolat tartós és szoros ismeretségeket
hozott magával. Ezért fordultam a kül-
politika felé. 1998-ban a külügyi bizott-
ság tagja, majd alelnöke lettem a ma-
gyar parlamentben, az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlésében pedig a ma-
gyar delegáció vezetõje, két évig a parla-
menti közgyûlés alelnöke, három évig
frakcióvezetõ-helyettes. Érdekes munka
volt, s nem eredmény nélkül, hiszen mi
fogadtattuk el például az úgynevezett
csángó jelentést, mindeddig a legrango-
sabb nemzetközi odafigyelést erre a
problémára.

2004-tõl megnyílt az esély, hogy az
Európa Tanács parlamentjét az Unió
parlamentjével cseréljem fel. Már
2003-tól, megfigyelõ tagként, bekap-
csolódhattam a munkába. Már ekkor
konkrét eredményeink is voltak. A
magyar megfigyelõk, Szájer József ve-
zetésével és Hölvényi György közre-
mûködésével visszavonattak egy olyan

kiadványt, amelyben a magyar törté-
nelem elfogadhatatlan torzításokkal
szerepelt. Az Európai Parlament 2003
õszén javaslatomra 600 millió euró
többletet szavazott meg a Kohéziós
Alap számára. Ezt a Tanács lesöpörte
ugyan az asztalról, de amikor végül
100 millió eurót szét lehetett osztani a
különféle sorok között, a parlament az
általam javasoltak szerint a Kohéziós
Alap növelésére fordította az egész
összeget.

– S mi jutott ebbõl Magyarország-
nak?

– Hogy mi? A számítások szerint
elvben mintegy hárommilliárd forint, de

Folytatás a 2. oldalon

A  Gyurcsány-kkormány
története  a  kudarcok

története  
EEggyy  sszzoocciiáálliiss  bbaannkk  llééttrreehhoozzáássáátt  ééss
aazz  aallaappvveettõõ  éélleellmmiisszzeerreekk  ááffáájjáánnaakk
öött  sszzáázzaalléékkrraa  ccssöökkkkeennttéésséétt  jjaavvaassoollttaa
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aazz  OOrrsszzáággggyyûû-
llééss  ttaavvaasszzii  üülléésssszzaakkáánnaakk  eellssõõ  nnaappjjáánn
nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann..  AA
KKDDNNPP  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  hhaannggssúúllyyoozz-
ttaa,,  aa  vváállssáágg  mmeeggoollddáássááhhoozz  hhiitteelleess-
sséégg,,  nnöövveekkeeddééssoorriieennttáálltt  ppoolliittiikkaa,,  vvaa-
llóóss  ttáárrssaaddaallmmii  ttáámmooggaattoottttssáágg  ééss
ppaarrllaammeennttii  ttööbbbbsséégg  kkeellll,,  aa  mmoossttaannii
kkoorrmmáánnyy  aazzoonnbbaann  eeggyyiikkkkeell  sseemm  rreenn-
ddeellkkeezziikk..  MMiinntt  mmoonnddttaa::  eemmbbeerreekkkkeell
nneemm  lleehheett  kkíísséérrlleetteezznnii,,  eezzéérrtt  aazz  lleenn-
nnee  aa  ttiisszztteessssééggeess,,  hhaa  vviisssszzaaaaddnnáákk  aazz
eemmbbeerreekknneekk  aa  ddöönnttééss  lleehheettõõssééggéétt..
„„DDöönnttssöönn  aa  nnéépp!!””

„Ha lehámozzuk a kommunikációs cso-
magolást a miniszterelnök bejelentésé-
rõl, akkor nem marad más, mint egy
újabb megszorító csomag. Újabb adó-
emelés, újabb pénzbehajtás, újabb
Gyurcsány-csomag” – jelentette ki napi-
rend elõtti felszólalásában Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke, a KDNP országgyûlési képvise-
lõcsoportjának frakcióvezetõje.

Semjén Zsolt a jelenlévõk emlékeze-
tébe idézte, hogy a 2009-es költségvetés
két hetet sem ért meg, s hogy a kor-
mány a költségvetés elsõ változatának
benyújtásakor még 3 százalékos GDP
növekedéssel számolt, most pedig
Gyurcsány Ferenc a GDP három száza-
lékos visszaesésérõl beszél, s további
csökkenését sem tartja kizártnak. A
pártelnök tragikomikusnak nevezte,
hogy ezen elõzmények után az a mi-
niszterelnök orákulumszerûen 2016-
ról, 2024-rõl értekezik. Hozzátette: bi-
zonyára a miniszterelnök figyelmét el-
kerülte az a tény, hogy 2016 nemcsak
messze van, de addig még lesz két par-
lamenti választás is.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, ahhoz,
hogy Magyarország egyrõl a kettõre jus-
son a politikának négy kérdésre válaszol-
nia kell: Hová jutottunk? Kik a felelõsök?
Mik a javaslatok? Mi a megoldás?   

Az ország helyzetérõl szólva a pártelnök
elmondta, ma Magyarországon három-
millió ember él létminimumon, vagy a lét-
minimumszint alatt, s a leszakadók szá-
ma napról napra nõ. A munkanélküliség
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SSzzoorrggaalloomm,,  éérrddeekkeeggyyeessííttõõ  kkééppeesssséégg
ééss  nnyyiittoottttssáágg  aa  jjóó  kkééppvviisseelleett  ttiittkkaa

Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz–KDNP
közös listáján Európai Parlamentbe
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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2008. február

AAkkii  aa  nneemmzzeettii  éérrddeekkéérrvvéénnyyeessííttééss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  hhaattéékkoonnyy  ccssaappaattoott  aakkaarr
BBrrüüsssszzeellbbee  kküüllddeennii,,  aazz  bbááttrraann  sszzaavvaazzzzoonn  rráánnkk  ––  nnyyiillaattkkoozzttaa  aa  HHaazzáánnkknnaakk
SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó,,  eeggyybbeenn  óóvvaa  aattttóóll,,  hhooggyy  bbáárrkkii  oollyyaann  ppáárrttlliissttáárraa  sszzaavvaazzzzoonn,,
aahhooll  ccssaakk  aazz  UUnniióó  ffoonnttoossssáággáárróóll  ééss  eerreeddmméénnyyeeiirrõõll  bbeesszzééllnneekk..  AAzz  UUnniióó  nnee-
kküünnkk  nneemm  ffeelleetttteess  hhaattóóssáágguunnkk,,  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss,,  hhooggyy  nnee  sszzoollggaalléélleekkkkeell  ffoo-
ggaaddjjuukk  eell  ddöönnttéésseeiitt,,  hhaanneemm  éérrddeemmbbeenn  pprróóbbáálljjuukk  aazzookkaatt  bbeeffoollyyáássoollnnii..  DDee
aazzookknnaakk  sseemm  éérrddeemmeess  hhiinnnnii,,  aakkiikk  kkííggyyóótt-bbéékkáátt  kkiiaabbáállnnaakk  aazz  UUnniióórraa,,  aakkiikk-
nneekk  mmiinnddeenn  rroosssszz..  NNee  ffeelleeddjjüükk,,  mmiinnddeenn  ttúúllzzááss  áárrttaallmmaass..
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sajnos egy fillért sem vettek igénybe.
Még televíziós vitákban is magyaráz-
gatták, hogy ez csak virtuális pénz. El-
lenõriztük: e százmillió euróból 85-öt
felhasználtak – a többiek. Tanulság:
nem elég, ha erõs képviselete van az or-
szágnak az Európai Parlamentben, egy-
rõl kettõre csak akkor jutunk, ha hoz-
záértõ és tisztességes kormányunk van
idehaza. Ez pedig 2002 óta hiányzik.
De nagyon.

– Eljutottunk 2004-hez…
– A 2004-es választások után elkez-

dõdött a valódi európai képviselõi mun-
ka. Kezdetben persze többet kellett ta-
nulni, mint amennyit lehetett alkotni.
Az élet nagyon zaklatott. Ha minden-
hová elmegy a képviselõ, ahová hívják,
meghalni sem ér rá. Ha csak oda megy,
ahová muszáj, akkor sincs sok ideje fel-
készülni. Ezért kulcsszerepbe kerülnek
a képviselõ munkatársai, akik hol a fel-
készülést segítik, hol az üléseken való
megjelenés terhét veszik át. Csodálatos
munkatársaim voltak, vannak, sokat
köszönhetek nekik. 

– Milyen a hangulat az Európai
Parlamentben? Hasonlatos a budapes-
tihez?

– Az Európai Parlamentben más a
légkör, mint Budapesten. Itt is van poli-
tikai összecsapás, de mindenki tudja,
hogy nincs többsége: rászorul a többiek-
re. Soha személyeskedést nem hallot-
tam. Ebbõl lehetne tanulni. Pedig van
itt mindenféle ember, jó is, rossz is. 

– Ráadásul vannak olyan kérdések is,
amelyekben lehetetlen a kölcsönös en-
gedményeken alapuló kompromisz-
szum. Például amikor Európa keresz-
tény gyökereirõl van szó.

– Csalódás is van persze bõven. Az
Európai Uniót naggyá tevõ alapító atyák
lelkülete hiányzik. A képviselõk többsé-
ge olyan, mint az emberek többsége:
nem eszmék, hanem érdekek vezérlik.
Van azután sok vad liberális, aki torzan
értelmezi az emberi jogokat, a homo-

szexuálisok házasságát vagy épp az eu-
tanáziát erõlteti, divatoknak felülve, ag-
resszíven. Keserves belátni: ilyen a
többség. De van ennél még keservesebb
dolog: arra jönni rá, hogy az elkötelezett
keresztények egy része e negatív jelen-
ségek miatt a fürdõvízzel a gyereket is
kiönti. El sem megyünk szavazni,
mondják „öntudatosan”, s ezzel elõsegí-
tik, hogy egyre több legyen az „érték-
független” képviselõ. Ha átengedjük a
terepet, ne csodálkozzunk, hogy egyre
rosszabb lesz az Unió mûködése. Meg
kellene ezt a folyamatot fordítani. Egyre
több elkötelezett, Istenbe kapaszkodó
képviselõre volna szükség. Igaz, az ilyen
emberek a választók körében sincsenek
többségben. De a keresztények nagyobb

részvételi hajlandósággal sokat javíthat-
nának a helyzeten.

– Demokráciában a választói támo-
gatás adja a politika és a politikus ere-
jét. Mire hívja föl különösen a keresz-
ténydemokrata választók figyelmét?

– Az európai választásokon nem sze-
mélyre, hanem pártlistára szavazunk.
Ezért nemcsak azt kell méricskélni,
hogy a listán ez vagy az a jelölt szimpa-
tikus-e vagy sem, hanem azt is, hogy az
a frakció, amelyben az illetõ dolgozni
fog, milyen értékeket vállal fel. A ke-
resztény világnézet szempontjából a leg-
következetesebb az európai néppárti
frakció. Akinek tehát ez a kérdés fontos,
az okvetlenül olyan listára szavazzon,
amelyrõl esélye van több embernek is
bejutni, s akik bejutnak, azok az Euró-
pai Néppárthoz tartoznak majd. Ennek
a feltételnek Magyarországon csak a Fi-
desz–KDNP közös lista felel meg.

– Milyen egy EP-képviselõ életvitele?
Hol otthonosabb? Budapesten? Brüsz-
szelben? Strasbourgban?

– Sokszor derülök, amikor vasárna-
ponta megszólítanak a templomban: hát
itthon vagy? Minden héten itthon va-
gyok, csak annyi idõt töltök kint, amennyit
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NNÉÉVVJJEEGGYY..  SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó  ((11994411,,  KKoolloozzssvváárr))  nnõõss,,  hháárroomm  ffeellnnõõtttt  ggyyeerrmmeekkee  ééss  kkiilleenncc
uunnookkáájjaa  vvaann..  11995599-bbeenn  éérreettttssééggiizzeetttt  aa  bbuuddaappeessttii  PPiiaarriissttaa  GGiimmnnáázziiuummbbaann,,
11996600––11996633  kköözzöötttt  aa  RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  HHiittttuuddoommáánnyyii  AAkkaaddéémmiiaa  hhaallllggaattóójjaa  vvoolltt..  11996699-
bbeenn  aa  SSOOTTEE-nn  áállttaalláánnooss  oorrvvoossii  ookklleevveelleett  sszzeerrzzeetttt,,  11996699––9900  aazz  OOrrvvoossttoovváábbbbkkééppzzõõ
EEggyyeetteemmeenn  kkuuttaattóó  oorrvvooss,,  aazz  oorrvvoossttuuddoommáánnyyookk  kkaannddiiddááttuussaa..  11998877-bbeenn  eeggyyiikk  aallaappííttóó-
jjaa  ééss  eellnnöökkhheellyyeetttteessee  aa  NNaaggyyccssaallááddoossookk  OOrrsszzáággooss  EEggyyeessüülleettéénneekk..  11998899-bbeenn  bbeellééppeetttt
aa  KKDDNNPP-bbee,,  11999900––11999955-bbeenn  aa  ppáárrtt  eellnnöökkee..  11999933––9999::  aazz  EEuurróóppaaii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  UUnniióó  aalleellnnöökkee..  11999900––22000044::  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ,,  22000044  óóttaa  EEPP-kkééppvviisseellõõ..



muszáj. Az európai képviselõ része a
magyar közéletnek, nem vonulhat el a
békés (és esõs) Brüsszelbe. Itthon zajlik
az ütközet. Közben a tisztelt magyar
polgárnak is meg kell tanulnia, hogy eu-
rópai polgár is, és ügyeit nemcsak a Du-
na mentén intézik, hanem Brüsszelben,
Strasbourgban is. Nagy változás, és a
tartalma még nehezen átlátható.

Az egyik legnagyobb eredményünk,
hogy az Európai Parlament egyik új épüle-
tét Antall Józsefrõl nevezték el. A kezde-
ményezõk: Szájer József, Olajos Péter és
én. Hívtuk a szocialista és szabaddemok-
rata magyarokat is, õk nem adták a nevü-
ket. Nélkülük is sikerült. Nagyon sokáig
nem lesz még ilyen lehetõség, hogy a ma-
gyarok jelenlétét és európaiságát ily mó-
don juttassuk az emberek eszébe.

– Gondolom, Brüsszelben sem megy
másképpen, mint bármelyik más Parla-
mentben a világon: bizottsági munka
és frakcióbeli ténykedés teszi ki a mun-
kás hétköznapokat. Milyen speciális
feladatok jutottak Surján Lászlónak a
ciklusban?

– 2004 óta részt veszek a költségve-
tési bizottság munkájában. Módosító
indítványaim nyomán több milliárd
euróval nõtt meg az elmaradt térségek-
be, s így hazánkba is áramló támogatás.
A költségvetés elsõ változatát az Euró-
pai Bizottság készíti el, törvényerõre pe-
dig a Tanács és a Parlament közös aka-
rata emeli. Az eredeti anyagot mind a

Tanács, mind a Parlament megváltoz-
tathatja. Ezt a munkát a Parlament ré-
szérõl minden évben más képviselõ irá-
nyítja. Idén januártól, amikor megkez-
dõdött a 2010. évi költségvetés elõkészí-
tése, ez az én feladatom. Új tagállambe-
li képviselõ elõttem még nem kapta
meg ezt a megbízatást. Megbecsülés ez,
de egyben nagy felelõsség. Ha sikeres
lesz, az új tagállamok Európa-érettségét
is bizonyítjuk.

– Nem kevés a több mint hétszáz ta-
gú Európai Parlamentben a magyar?

– Sokan kérdezték tõlem, mi a csu-
dát tud 24, sõt az új választásoktól
fogva csak 22 magyar képviselõ elérni.
Nos, ha a szavazatok számával aka-
runk nyerni, persze hogy nincs esé-
lyünk. Ha viszont a magyarok a saját
frakciójukban hangsúlyos posztokat
foglalnak el, akkor elérhetik, hogy a
frakció egésze képviselje a nekünk
fontos dolgokat. Jelenleg frakcióveze-
tõ-helyettesünk van, tehát ott va-
gyunk a frakcióelnökségben. A tágabb,
mintegy hatvantagú vezetõségben hár-
man veszünk részt, Szájer József mel-
lett Schmitt Pál és én.

Van még három terület, amelyen
befolyásolni lehet az események ala-
kulását: az egyik az elõterjesztõi meg-
bízatás, amit itt raportõrnek monda-
nak, a másik a munkacsoport-vezetés,
a harmadik a szakbizottságok vezeté-
se. A magyar néppártiak ezen a téren
is jól állnak. Több fontos jelentésnek a
mieink voltak a szerzõi, több munka-
csoportban van munkacsoport-vezetõi
megbízatásunk (nekem is a költségve-
tési csoportban), és bizottsági alelnö-
kök is kerülnek ki körünkbõl.

– Akkor azt is megkérdezem: mi a
siker titka, nyilván a szorgalmon kívül?

– A sikerhez még két dolog okvetle-
nül szükséges. Az egyik a közös érdek
megtalálása más nemzetek képviselõi-
vel. Azzal nem lehet érvelni, hogy vala-
mi nekünk nagyon fontos, ha másnak
nem az. De majd mindig meg lehet ta-
lálni azokat, akikkel közös az érdekünk,
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Az EU 2010-es költségvetésérõl

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága 2009. február 24-én elsöprõ több-
séggel elfogadta Surján Lászlónak a 2010. évi EU költségvetés irányvonaláról
szóló jelentését. A jelentés fõ üzenete: a költségvetést a gazdasági válság tudatá-
ban kell megtervezni. Surján László elmondta: „A jelentés az európai polgárok
biztonságát kívánja erõsíteni. A gazdasági válság, a munkahelyek elvesztése, a
gázkrízis, a mérgezõ anyagokat tartalmazó élelmiszerek – félelmet keltenek a
polgárokban. Az uniós költségvetésnek választ kell adnia ezekre a kihívásokra.
Ezért a kis- és középvállalkozások fokozottabb támogatásán keresztül emelni
kell a munkahelyek megõrzésére, valamint az energiabiztonságra, élelmiszerbiz-
tonságra fordított költségvetési forrásokat.”

A közelmúlt energiaválsága kapcsán Surján László az Európai Parlament je-
lentéstevõjeként kiemelte: elengedhetetlen az alternatív energiaszállítási útvo-
nalak, így különösen a Nabucco gázvezeték támogatása. Ezt a véleményt osz-
totta a teljes néppárti és liberális frakció, valamint az új tagállamok szocialis-
ta képviselõi is. Sajnálatos, hogy e többség ellenében az Európai Szocialisták –
hivatalos álláspontjuknak megfelelõen - elutasították a Nabucco gázvezeték
támogatását.
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például a mezõgazdaság hatékony tá-
mogatása, és meg lehet gyõzni olyano-
kat, akiknek az adott téma közömbös.
Ez utóbbiak azonban joggal remélhetik,
hogy más esetben mi támogatjuk a ne-
künk érdeksérelmet nem okozó kérdé-
sekben az õ speciális érdekeiket. 

E meggyõzéshez tartozik a másik fel-
tétel: személyes, mondhatni baráti vi-
szonyt kell kialakítani minél több kollé-

gával. Búval bélelt, befelé forduló embe-
rekbõl nem lesz jó európai képviselõ. Az
elsõ néppárti magyar delegáció megfe-
lelt ennek a kritériumnak. 

No és éppen e szempont miatt hi-
szem, hogy az a három ember, akik a
KDNP képviseletében vannak a Fidesz-
szel közös huszonkettes listán, ugyan-
csak megállják majd a helyüket, ha arra
kerül a sor. Persze merészség abban re-
ménykedni, hogy a tizenhatodik helyrõl

is be lehet kerülni, de abban biztosak le-
hetünk, hogy Hölvényi György és
Frivaldszy Gáspár a jövõ ígéretei ezen a
komoly felkészülést és tapasztalatot
igénylõ terepen.

– Mit üzen azoknak a magyar válasz-
tópolgároknak, akik nem érzik maguk-
hoz közel a kereszténydemokrata esz-
meiséget? Õk miért szavazzanak a Fi-
desz–KDNP listájára?

– Megalapozottan állítom, hogy aki a
nemzeti érdekérvényesítés szempontjá-
ból hatékony csapatot akar Brüsszelbe
küldeni, az bátran szavazzon ránk. Óvok
attól, hogy bárki olyan pártlistára szavaz-
zon, ahol csak az Unió fontosságáról és
eredményeirõl beszélnek. Az Unió ne-
künk nem felettes hatóságunk, nagyon
fontos, hogy ne szolgalélekkel fogadjuk
el döntéseit, hanem érdemben próbáljuk
azokat befolyásolni. Ez pedig csak akkor
tehetõ meg, ha képesek vagyunk kritiku-
san szemlélni az egész rendszert. Hiszen
csak növeli, ki elfödi a bajt, mondhatom
Illyés Gyulával. De azoknak sem érde-
mes hinni, akik kígyót-békát kiabálnak
az Unióra, akiknek minden rossz. Ne fe-
ledjük, minden túlzás ártalmas.

Ny.  J.

Az Európai Parlament
Eredete az 1950-es évekre és az alapító szerzõdésekre nyúlik vissza; 1979 óta kép-
viselõit az általuk képviselt polgárok közvetlenül választják. Az ötévente esedékes
választásokon az EU minden polgára jogosult választani és jelöltetni magát, bár-
hol lakjék is az EU-ban. Legutóbb 2004-ben voltak választások. A választói név-
jegyzékbe felvett minden európai polgár rendelkezik szavazati joggal. A Parlament
ezáltal a több mint 490 millió uniós polgár demokratikus akaratát juttatja kifeje-
zésre, az õ érdekeiket képviseli a többi EU-intézménnyel folytatott párbeszéd so-
rán. A Parlament munkájában jelenleg 27 EU-tagállam 785 képviselõje vesz részt. 

A 2009. júniusi választások után hivatalba lépõ Parlamentben (amelynek
megbízatása a 2009-2014-es idõszakra szól) 22 magyarországi képviselõ lesz. Jó
reményünk van még arra, hogy ehhez mintegy öt határon túli magyar is csatla-
kozik. A képviselõk az EP-ben nem nemzetek szerint, hanem politikai nézet-
rendszerek mentén, pártcsaládok szerint alkotnak európai szintû képviselõcso-
portokat.
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A  Fideszz–KDNP  páártszzövetség  proogramja  táárgyszzerû  szzakmai  koonferencciáákoon  foormáálódik



Folytatás az 1. oldalról

nyolc százalék fölé emelkedett, s nap mint
nap újabb százak, ezrek veszítik el munká-
jukat.

„Ezer iskolát zárattak be, tízezer ta-
nárt tettek utcára. A közbiztonság
olyan, mint az '50-es évek Harlemében.
Eltüntették az állami vagyon még meg-
maradt részét, ennek ellenére mindent
elborít, megfojt az államadósság. A kül-
földi és belföldi bizalomvesztés miatt a
forint megrendült, 300 forint felett jár
az euró, s a drasztikus forintgyengülés
az adósok ellehetetlenüléséhez vezet” –
sorolta.  Majd megjegyezte, hogy mióta
Gyurcsány Ferenc ismertette „válságke-
zelõ” csomagját, a forint árfolyama tör-
ténelmi mélypontjára zuhant.

Magyarország az IMF markába ke-
rült – jelentette ki a kereszténydemok-
rata politikus, s emlékeztetett rá, hogy
Orbán Viktor miniszterelnöksége idején
az ország visszafizette a korábbi szocia-
lista kormány által felvett IMF hitelt.
Megjegyezte: amikor a Nemzetközi Va-
lutaalap vezetõje Magyarországra jön
tárgyalni, akkor ez azt a képet idézi fel
benne, amikor „szváziföldi törzsfõnö-
köktõl üveggyöngyökért vették meg or-
szágukat”.

A Gyurcsány-kormány története ku-
darcok története – jelentette ki a KDNP
elnöke, hozzáfûzve, a miniszterelnök
személyes pozíciójának megõrzésén és
saját vagyonának gyarapításán kívül
minden egyébben kudarcot vallott.

Semjén Zsolt, a kormányfõ azon ki-
jelentésére reagálva, mely szerint az or-
szág csõd közeli helyzetéért a világgaz-
dasági válság a felelõs azt kérdezte, ha
ez így van, akkor nyilván van válasz ar-
ra, hogy az Európai Unió összes országa
közül miért csak Magyarország szorult
IMF hitelre, s miért nem Románia, Bul-
gária, vagy Litvánia.

A KDNP elnöke kifejtette: az állam-
csõd réme még mindig Damoklész
kardjaként lóg fejünk fölött. Az elhibá-
zott gazdaságpolitika miatt nõ a mun-
kanélküliség, az elhibázott pénzügyi po-
litika miatt a devizahitelesek lehetetle-
nülnek el, s ezrek kerültek uzsorások
karmaiba. Az elhibázott közmû-privati-
záció miatt drámaian nõ a közmûdíj-
tartozásokat felhalmozók száma. 

Családok tízezrei állnak a csõd szé-
lén, összegezte a helyzetet a pártelnök, s
a KDNP nevében azt javasolta, hogy a
családtámogató hálózatokon keresztül
építsék ki a családok csõdvédelmét. Eh-
hez a célhoz rendeljenek hozzá egy
olyan szakosított pénzintézetet, amely
szociális bankként lehetõvé teszi a hite-
lek átütemezését, a likviditási problé-
mák áthidalását vagy akár moratórium
biztosítását.

Semjén Zsolt szerint ezzel az intéz-
kedéssel családok ezrei, emberek tízez-
rei menthetõk meg attól, hogy elveszít-
sék munkahelyeiket, otthonaikat, az ut-
cára kerüljenek s gyermekeik állami
gondozásba kényszerüljenek.

A KDNP frakcióvezetõje szólt arról is,
hogy Gyurcsány Ferenc korábban a szegé-
nyek adójának nevezte az áfát, s mint
mondta, a kormányfõ e kijelentésével
maga is egyetért. Az áfaemelést bejelentõ
miniszterelnöktõl – nem firtatva a véle-
ményváltozás okát – azt kérdezte, hogy a
szocialista párt elnökeként helyesnek
tartja-e, hogy a luxuscikkeket ugyanakko-
ra áfa terhelje, mint az alapvetõ élelmi-
szereket, helyesnek tartja-e, hogy a kavi-
ár, a helikopter, az uszoda, a yacht ugyan-
azzal az áfakulccsal adózzon, mint a ke-

nyér, a tej, a szalonna és a zsír. Hangsú-
lyozta, a KDNP elfogadhatatlannak tartja
ezt, ezért azt javasolta, hogy az alapvetõ
létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek
áfáját ne emeljék, hanem a jelenlegi
szintrõl csökkentsék öt százalékra.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, a válság
megoldáshoz hitelesség, növekedésorien-
tált politika, valós társadalmi támoga-
tottság és stabil parlamenti többség kell.
Gyurcsány Ferenc esetében Õszöd óta
hitelességrõl kegyetlenség lenne beszélni
– jegyezte meg finom iróniával. Mint
mondta: a növekedésorientált gazdaság-
politika nem azonos a megszorítással, az
adóemeléssel, mint ahogy a stabil parla-
menti többség sem a politikai korrupció-
val megvett álellenzéki és álfüggetlen
képviselõk kormányhivatalba ültetését
jelenti. Ami pedig a társadalmi támoga-
tottságot illeti, a szociális népszavazás
feketén-fehéren bebizonyította, hogy a
kormánynak nincs valós társadalmi tá-
mogatottsága – jelentette ki.

„Emberekkel nem lehet kísérletezni,
ezért az lenne a tisztességes, ha vissza-
adnák az embereknek a döntés lehetõ-
ségét. Döntsön a nép!” – mondta Sem-
jén Zsolt beszédének végén.

Forrás: kdnp.hu

A  Gyurcsány-kkormány  története  
a  kudarcok  története
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Az egyetemi tanár az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség és a Baran-
kovics István Alapítvány közös rendez-
vényén elmondta: a mostani válságot
legfeljebb a tõzsdeindexek csökkenésén
lehet lemérni, de szó sincs arról, hogy
az egész világgazdaságot összeomlás fe-
nyegetné. Ennek alátámasztására fel-
hozta, hogy egyes részvények árfolyama
esett ugyan akár 20-30 százalékkal is,
ám az Egyesült Államok 2008-ban még
mindig 1,3 százalékos nemzeti gazdasá-
gi növekedést tudott elérni.

A professzor szerint a tavaly október-
ben kezdõdött pénzügyi válság egyértel-
mûvé tette Magyarország lemaradását a
térség országaihoz képest. Ez a vissza-
esés az elmúlt évek politikai vezetésé-
nek „eredménye” – tette hozzá.

Surján László, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt európai parlamenti képvise-
lõje hangsúlyozta: az Európai Uniótól
hetvenszázalékos támogatást is kaphat-
nának a magyarországi kis- és középvál-
lalkozások, ám a jelenlegi magyar kor-
mányzat gazdaságpolitikájával ezt nem

teszi lehetõvé, mert a maga részérõl
nem támogatja megfelelõen azokat.
Ezek a vállalkozások csak úgy tudnának

belevágni egy-egy projektbe, ha árbevé-
tel-növekedést garantálnának akár öt
évre elõre is, ezt a kockázatot azonban
sokan nem vállalják. Ez a magyarázata
annak, hogy 2008-ban a magyarországi
vállalkozások az európai uniós források-
nak mindössze a 16 százalékát tudták
lehívni - mutatott rá.

Veres András szombathelyi püspök
a konferencián a gazdasági vállalkozá-
sokról szólva utalt arra, hogy a ma em-
bere „áldozatává válik a korszellem-
nek, a mind több pénz hajszolásának”,
mert „az emberi tudat mélyén ott van
a szerzés, a birtoklás vágya”. Vannak,
akik ennek érdekében nem rettennek
vissza a bûnözéstõl, a sikkasztástól
sem, ám ha ezt az állami nem bünteti,
akkor egyre többen követik ezt a példát
– vélekedett.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia 1996-os körlevelét idézve, és azt
a mai korra nézve is aktuálisnak tartva
hozzátette: az utóbbi idõben nem egy-
szer szembefordult egymással az egyén
és a közösség érdeke. Ez azt jelenti,
hogy a társadalom nagy részébõl hiány-
zik a szociális felelõsségérzet a másik
ember iránt. A hívõ emberek viszont
azokat a javakat is megadják a másik-
nak, amelyek jog szerint már nem jár-
nának nekik – magyarázta.

AA  mmaaggyyaarr  vviisssszzaaeessééss  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  
ppoolliittiikkaaii  vveezzeettéésséénneekk  „„eerreeddmméénnyyee””

AA  jjeelleennlleeggii  ppéénnzzüüggyyii  vváállssáágg  nneemm  oollyyaann  mmééllyy  ééss  sszzéélleess  kköörrûû,,  mmiinntt  aazz  eeddddiigg
lleeggnnaaggyyoobbbb  11992299––11993333-aass  ggaazzddaassáággii  vviilláággvváállssáágg;;  aakkkkoorr  aazz  eeggéésszz  vviilláágg-
ggaazzddaassáággii  tteerrmmeellééss  éévveennttee  88––1100  sszzáázzaalléékkkkaall  ccssöökkkkeenntt,,  mmaa  aa  vveezzeettõõ  oorrsszzáá-
ggookk  sszzeerréénnyyeenn,,  ddee  nnöövveekkeeddnneekk  ––  mmoonnddttaa  aa  ttéémmáárróóll  rreennddeezzeetttt  kkoonnffeerreennccii-
áánn  CCssaabbaa  LLáásszzllóó  kköözzggaazzddáásszz..

Hazugságok  a  jövedelem  nélkül  
maradtak  számáról  és  helyzetérõl

AAzz  öösssszzeess  vváállaasszzttááss
kkaammppáánnyykkööllttssééggéétt  rreennddeezznnii  kkeelllleennee

A 2008. november–2009. januári idõszakban a foglalkoztatot-
tak száma 3 millió 838 ezer, a munkanélkülieké 351 ezer fõ
volt, ami 8,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett. Az
Állami Foglalkoztatási Szolgálat januári összesítése szerint a
nyilvántartott álláskeresõk száma 2009 januárjának zárónap-
ján 84 500 fõvel volt több mint 2008. október végén, 2009. ja-
nuár 31-én 509,1 ezer, 2008. október 31-én 424,6 ezer regiszt-
rált álláskeresõ volt. 

Gyurcsány Ferenc a kormány válságkezelését magyarázó road-
showjának elsõ állomásán elégedettségének adott hangot, szerin-
te ugyanis a gazdasági válság miatt eddig csak 25 ezer munkahely
szûnt meg, ez pedig, miként a számok mutatják, nyilvánvaló ha-
zugság.

Sem a KSH adatai, sem az Állami Foglalkoztatási Szolgálat ja-
nuári statisztikája szerint nincs reális alapja a miniszterelnök
hurráoptimizmusának. 

kdnp.hu
Forrás: KSH,  afsz.hu
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A KDNP szerint nemcsak az európai parlamenti, hanem
valamennyi választás kampányköltségét szabályozni kel-
lene – mondta Rubovszky György, a KDNP frakcióveze-
tõ-helyettese a témában tartott ötpárti egyeztetés után.

A Fidesz azt javasolja, hogy vezessék be a kampány-
számlát, és pártonként 100 millió forintban határozzák
meg az európai parlamenti választási kampányban el-
költhetõ pénzt. A legnagyobb ellenzéki párt gátat szab-
na a közpénzbõl folytatott kormányzati kampánynak,
valamint a jelenlegi 72 nap helyett 30 napra korlátoz-
nák a kampányidõszakot, és ebben az idõben a kereske-
delmi médiumokban nem lehetne politikai hirdetést
közzétenni.

A KDNP-s képviselõ szerint a Fidesz által javasolt té-
makörökben lehet megállapodás, de újabb kérdésekben,
például abban, mekkora legyen a pártok költségvetési tá-
mogatása, nem valószínû.

Forrás: MTI



Ugyanakkor a kereszténydemokrata po-
litikus úgy vélte, hogy a szociális és jó-
léti rendszereken akkor lehet spórolni,
ha a most ebbõl élõ emberek munkához
jutnak. „Az úgy nem megy, hogy a szo-
ciális juttatásokat csökkentem, de

munkaalkalmat nem tudok teremteni”
– tette hozzá.

Hargitai János a politikai felelõsséget
nem viselõ Reformszövetség javaslatai-
ban sokkal inkább látja a bátor lépésekre
az elszántságot, mint a kormány nagy

dérrel-dúrral beharangozott erõtlen és
célt tévesztet elgondolásaiban. Szerinte a
kormány továbbra is túlságosan óvatos,
és változatlanul csak sodródik. Hiába
van folyamatos lépéskényszerben, min-
dig csupán annyit hajlandó tenni, amen-
nyit a világgazdaság változásai feltétlenül
kikényszerítenek. A szakpolitikus úgy
látja, a kormányzati propagandával el-
lentétben, ha a kormány megvalósítja
azt az átrendezést, amit Gyurcsány Fe-
renc a Parlamentben bejelentett, Ma-
gyarország nemhogy nem kerül az élme-
zõnybe, de továbbra is a sor végén, az
utolsók között lesz a régión belül.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Mit mond a Reformszövetség?
A Reformszövetség február közzétett javaslata szerint az államháztartás mûkö-
dési kiadásaiból 2009-ben 200 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A szö-
vetség elhibázottnak tartja a 13. havi nyugdíj bevezetését, amelynek teljes eltör-
lésére vagy legalábbis csökkentésére lenne szükség. A nyugdíjak terén a Reform-
szövetség 2009-ben 65 milliárd forintos megtakarítással számol. A Reformszö-
vetség adó és járulék munkacsoportja azt ajánlotta, hogy a munkáltatói járulék-
terheket idén 5 százalékponttal, jövõre további 3 százalékponttal, majd 2011-
ben még 2 százalékponttal csökkentse a törvényhozás, és a személyi jövedelem-
adó 18 százalékos sávjának felsõ határát még az idén emelje évi 5 millió forint-
ra. A program 2010-tõl emelné a tételes egészségügyi hozzájárulást (eho) a je-
lenlegi 1950 forintról 5000 forintra és a 20 százalékos általános forgalmi adót –
átmeneti jelleggel – 24 százalékra. A vállalkozások 4 százalékos különadójának
megszüntetését is 2010-tõl javasolják. A helyi iparûzési adó megszüntetését
csak az önkormányzati rendszer átalakítása után tartják elképzelhetõnek. El-
képzeléseik szerint az értékalapú ingatlanadó a 30 milliónál értékesebb lakóin-
gatlanokat terhelné.

A Reformszövetség javaslata összességében 1325 milliárd forinttal csök-
kentené az állami jövedelemelvonást 2013-ig és további 1000 milliárdos
egyensúlyjavulást eredményezne az államháztartási kiadások javasolt befa-
gyasztása.

Munkához  kell  juttatni  az  embereket
HHaarrggiittaaii  JJáánnooss  aa  RReeffoorrmmsszzöövveettsséégg  eellkkééppzzeelléésseeiitt  vvéélleemméénnyyeezzvvee  eellmmoonnddttaa::
sszzeerriinnttee  iiss  ffeellttééttlleennüüll  ccssöökkkkeenntteennii  kkeellll  aa  ggaazzddaassáággoott  tteerrhheellõõ  aaddóókkaatt  ééss  lláátt  llee-
hheettõõssééggeett  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz  áállllaamm  ssaajjáátt  mmaaggáárraa  kkeevveesseebbbbeett  kkööllttssöönn..  SSzzeerriinnttee
ppééllddááuull  aa  tteerrüülleettffeejjlleesszzttééssii  rreennddsszzeerr  ssookk  ppéénnzztt  vviisszz  eell,,  ííggyy  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
rreeffoorrmmmmaall  öösssszzeehhaannggoollttaann  iinnnneenn  lleehheettnnee  ffoorrrráássookkaatt  mmeeggttaakkaarrííttaannii..

CCsseelleekkeeddeetteekkrree  vvaann  sszzüükksséégg!!
2009. február 26-ára a Szabad Demok-
raták Szövetsége ötpárti tárgyalást kez-
deményezett annak érdekében, hogy a
Magyar Országgyûlés tárgyalja meg és
fogadja el a Reformszövetség által, a
magyar gazdasági és pénzügyi válság ke-
zelése érdekében kidolgozott javaslato-
kat. A megbeszélésen Nagy Andor frak-
cióvezetõ-helyettes képviselte a Keresz-
ténydemokrata Néppártot. A KDNP ál-
láspontja az üggyel kapcsolatban a kö-
vetkezõ:

Az országban nagy a baj! A válság el-
hatalmasodik rajtunk. Ennek következ-
tében már több mint 50 ezer  ember
vesztette el a munkáját. Mindannyi-
unknak vannak gyermekei. Mára már

nem magunkért, hanem értük, az õ jö-
võjükért is aggódunk.

A Reformszövetség javaslataiban
megfogalmazott irányok jók, haszno-
sak, azok többségével egyet lehet érteni.
Ki ne akarna 2012-ben eurót, ki ne
akarna adó- és járulékcsökkentést, ki ne
akarná az állami kiadások radikális
csökkentését? A Reformszövetség javas-
lataiból álláspontunk szerint azonban
két alapvetõ dolog hiányzik. Egyrészrõl
nem látszik, hogyan lehet pénzt pum-
pálni a gazdaságba, hogyan lehet a bel-
földi keresletet növelni. Mitõl vagy kitõl
várják a munkahelyek teremtését? Más-
részrõl nem adnak választ arra, hogy mi
lesz azzal a mintegy 2 millió, szociáli-

san és gazdaságilag amúgy is leszakadó
félben lévõ honfitársunkkal, akiknek a
mindennapjait, megélhetését a Reform-
szövetség javaslatai hátrányosan érinte-
nék?

Nem kívánunk asszisztálni ahhoz,
hogy a Szabad Demokraták Szövetsége
parlamenti gyámság alá helyezze a kor-
mányt. Nem határozati javaslatokra
van szükség, hanem cselekedetekre! Ma
a Magyar Köztársaságban, a parlamen-
táris demokráciában a kormány joga,
sõt kötelessége is cselekedni. Amennyi-
ben pedig erre képtelen, akkor adja át a
stafétabotot és mondjon le! 

Nagy  Andor
a KDNP országgyûlési képviselõje
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Magyarország helyzete tragikus, a kor-
mány egyértelmûen félrekezelte a válsá-
got, Gyurcsány Ferenc a tavaszi ülés-
szak elsõ napján a Parlamentben ismét
nem a megoldás, hanem a reménytelen-
ség csomagját ismertette – mondta a
KDNP elnöke. Hozzáfûzte, Gyurcsány-
kormány nagy csinnadrattával bejelen-
tett „reformjait” a piac percek alatt be-
árazta, a miniszterelnök beszédét köve-
tõen a forint árfolyama rekord mélység-
be zuhant. 

A reménytelenség csomagjából
ugyanis világosan kiderült, hogy átfogó,
valós reformok helyett a kormány újabb
adóemeléseket tervez.  Az áfa emelése
tovább drágítja az alapvetõ élelmiszerek
árát, s ez drámai hatással lesz a megél-
hetési válsággal küszködõ társadalomra,
az intézkedés legsúlyosabban azt a há-
rommillió embert érinti majd, akik a
szociológusok szerint már most is sze-
génységben, vagy a szegénység határán
élnek – hangsúlyozta a keresztényde-
mokrata politikus. 

Semjén Zsolt felhívta a figyelmet arra,
a magyar áfaszint a második legmaga-
sabb egész Európában, s felidézte Gyur-
csány Ferenc korábbi állítását, mely sze-
rint az áfa a szegények adója. „Bár, ami-
kor a miniszterelnök ezt mondta, akkor
éppen áfacsökkentést ígért, amibõl akkor

is áfaemelés lett, de attól maga az állítás
még igaz” – jegyezte meg.

A Kereszténydemokrata Néppárt leg-
határozottabb álláspontja az, hogy ami-
kor ilyen fokú a szociális elnyomorodás,
akkor szóba sem jöhet az áfa emelése,
épp ellenkezõleg, az alapvetõ élelmisze-
rek áfáját csökkenteni kell – mondta a
pártelnök.

Semjén Zsolt emlékeztetett arra,
hogy miután ezen érveit a tavaszi ülés-
szak elsõ napján elmondta Gyurcsány
Ferenc azt javasolta, hogy a KDNP
nyújtsa be erre vonatkozó javaslatát. A
miniszterelnök szavait mind a KDNP,
mind a Fidesz értetlenül fogadta, hiszen
a két párt képviselõi február 12-én jut-
tatták el az áfa csökkentésérõl szóló tör-
vénymódosítási javaslatukat a Magyar
Országgyûlésnek, s e tényrõl – kivált
mivel a felvetés jogosságát nem vitatja –
a kormányfõ is értesülhetett volna. 

A KDNP elnöke európai és hazai pél-
dák sorával határozottan cáfolta a kor-
mányfõ azon kijelentését, hogy a több áfa
kulcs alkalmazása megoldhatatlan problé-
mát jelentene az adórendszerben. Nyo-
matékosan közölte, hogy a Keresztényde-
mokrata Néppárt és a Fidesz törvénymó-
dosító javaslata a nemzetközi gyakorlat-
nak és a hatályos magyar szabályozásnak
minden tekintetben megfelel, az abban

foglaltak a szegényebb családoknak átla-
gosan havi 4000 forint megtakarítást
eredményeznek. Kérik, sõt követelik,
hogy a kormány és a kormánypártok áll-
janak a javaslat mögé, s csökkentsék 5
százalékra az alapvetõ élelmiszerek áfáját.

Semjén Zsolt szerint elvárható, hogy
a szocialista párt nevéhez híven a szegé-
nyek, a nehéz helyzetben lévõk mellé
álljon, mindenestre a KDNP a ke-
resztényszociális gondolat alapján kül-
detésének tekinti, hogy képviselje az el-
esettek, és rászorulók érdekeit. Mint
mondta, szívbõl remélik, hogy a szocia-
lista képviselõk megszavazzák az alap-
vetõ élelmiszerek alacsonyabb áfáját.

Kérdésre válaszolva a KDNP elnöke
elmondta: pártja támogatja a kormány-
fõ azon kezdeményezését, hogy nyolc-
van százalékban magyar árut lehessen
kapni a boltokban. Ám az egyelõre nem
tisztázott, hogy mindezt a kormány ho-
gyan kívánja elérni. Az eddig nyilvános-
ságra került módszer csupán jámbor
buzdításnak tûnik, a brutális érdekérvé-
nyesítõ képességgel bíró multinacioná-
lis cégekkel szemben – tette hozzá.

Megjegyezte, õ maga többször felve-
tette az Országgyûlésben, hogy kötelez-
zék a multikat a magyar áruk forgalma-
zására, ám erre a szocialisták és a sza-
baddemokraták részérõl rendre csak
gyalázkodás volt a válasz. 

A Kereszténydemokrata Néppárt
kezdetektõl fogva azt vallja, hogy a mul-
tinacionális áruházakat rá kell szorítani
arra, hogy javarészt magyar árukat áru-
sítsanak, meg kell szüntetni a multina-
cionális cégeknek adott indokolatlan és
aránytalan versenyelõnyt biztosító, sok
esetben korrupció gyanús állami ked-
vezményeket. A magyar kormánynak
kiemelten a magyar vállalkozókat kell
támogatniuk, és át kell gondolni a mul-
tinacionális cégek profitkivitelét az or-
szágból, tárgyalásokat kell kezdemé-
nyezni annak érdekében, hogy e tekin-
tetben tanúsítsanak önmérsékletet –
hangsúlyozta a pártelnök.  Hozzáfûzte,
mindaddig, amíg ez nem valósul meg, a
magyar gazdaság növekedésérõl illuzóri-
kus beszélni, hiszen a termelés profitja
nem Magyarország fejlõdését, gyarapo-
dását szolgálja, hanem más országokat
gazdagít.

AAzz  aallaappvveettõõ  éélleellmmiisszzeerreekk  ááffáájjáánnaakk  
ccssöökkkkeennttéésséétt  kköövveetteellii  aa  KKDDNNPP  ééss  aa  FFiiddeesszz

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ééss  aa  FFiiddeesszz  kköövveetteellii,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  ccssöökk-
kkeennttssee  aazz  aallaappvveettõõ  éélleellmmiisszzeerreekk  ááffáájjáátt  55  sszzáázzaalléékkrraa  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  eellnnöökkee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  ppáárrtteellnnöökk  sszzeerriinntt  eellvváárrhhaattóó,,
hhooggyy  aa  sszzoocciiaalliissttaa  ppáárrtt  ––  nneevvééhheezz  hhíívveenn  ––  aa  sszzeeggéénnyyeekk,,  aa  nneehhéézz  hheellyyzzeettbbeenn
lléévvõõkk  mmeelllléé  áálllljjoonn..  AA  KKDDNNPP  aa  kkeerreesszzttéénnyysszzoocciiáálliiss  ggoonnddoollaatt  aallaappjjáánn  kküüllddeettéé-
sséénneekk  tteekkiinnttii,,  hhooggyy  aazz  eelleesseetttteekk,,  ééss  rráásszzoorruullóókk  éérrddeekkeeiitt  kkééppvviisseellvvee  eelléérrjjee  aazz
ááffaa  mméérrsséékklléésséétt..

8 Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2009. február



Az „adósságkezelés néhány kérdésérõl”
szóló – február végén benyújtott – tör-
vényjavaslat érinti a gazdasági élet sze-
replõit, a hitelintézetek és pénzügyi tevé-
kenységet folytatók magatartását és a
polgárok eladósodását. A törvényjavasla-
tot Semjén Zsolt, a KDNP elnök-frakció-
vezetõje, valamint Rubovszky György,
Soltész Miklós és Lukács Tamás képvi-
selõk jegyzik.

A négy KDNP-s képviselõ azt javasolja,
hogy hitel- és kölcsönszerzõdések esetén,
ha az adós a szerzõdés lejárta elõtt kíván-
ja törleszteni a hitelnek és kamatainak
egy részét vagy egészét, a szerzõdésmódo-
sítási díj ne haladhassa meg a fennálló
tartozás 1 százalékát. Lukács Tamás el-
mondása szerint jelenleg van olyan bank,
amely ezért 6 százalékot is felszámol.

A javaslatban emellett arra kötelez-
nék a hitelintézeteket, hogy a szerzõdés-
kötést megelõzõen írásos tájékoztatót
adjanak az ügyfélnek a kockázatviselés
szabályairól. Így késõbb csak olyan koc-
kázatot háríthatnának át az adósra,
amelyet elõzetesen ebben az írásos do-
kumentumban jeleztek.

A KDNP javaslata szerint a deviza-
alapú hitelek esetében a bank nem há-
ríthatná át az ügyfélre az árfolyamválto-

záson túlmenõ kockázatot, például azt,
ami a bankok közötti forgalom hiányá-
ból ered.

A javaslat arra is lehetõséget adna, hogy
a törlesztõrészleteket rendesen fizetõ adó-
sok hitel-átütemezést kezdeményezhesse-
nek, ha vállalják, hogy egy alapdíjat to-
vábbra is késedelem nélkül fizetnek. Az
ilyen megbízható adósok a megváltozott
körülményeikre hivatkozva részletfizetési
kezdeményt vagy a hitel futamidejének
meghosszabbítását kérhetnék.

A kereszténydemokrata indítvány-
ban az is szerepel, hogy a jövõben az
adós közvetítõi eljárást is kérhetne a
banktól, ha a hitelszerzõdés teljesítését
rajta kívül álló okok veszélyeztetik.
Ilyen ok a munkahely elvesztése, a csa-
ládon belüli halálozás, és minden olyan
körülmény, amely a hitel visszafizetést
aránytalanul nehezíti. Az intézkedés be-
vezetésének célja részben a bajba jutot-
tak megsegítése, másrészt a szerzõdések
fenntarthatóságának garantálása, a köz-
vetítõi eljárás során a pénzintézetek
megvizsgálnák, hogyan könnyíthetik az
adós terheit, Ez a közvetítõi eljárás ak-
kor is alkalmazható lenne, ha már vég-
rehajtás alatt van az adós lakóingatlana,
így lehetõvé válna a lakáscsere vagy az

ingatlan szabad piacon történõ eladása. 
A gazdasági társaságoknak a KDNP

javaslata lehetõvé tenné, hogy ha egy vál-
lalkozónak azért van adótartozása, mert
jogos követelését valaki nem fizette meg,
akkor kérhesse az adóhatóságtól ennek
beszámítását. Az APEH-nak errõl tizen-
öt napon belül kellene döntenie, és ha a
beszámítást elfogadja, úgy a követelést
adók módjára immáron az adóhatóság-
nak kellene behajtania. Az APEH ugyan-
akkor csak a behajtott követelést követõ-
en mentesítené a kérelmezõt az adótar-
tozás megfizetésétõl. Jogos követelésnek
a KDNP-s javaslat szerint azt kell tekin-
teni, ha a teljesítési határidõig alaki hiba
miatt a számlát nem küldték vissza, vagy
a számlában foglalt tényeket a kötelezett
írásban nem kifogásolta.

A kereszténydemokraták egy másik
javaslata szerint, ha egy közbeszerzési
pályázatot elnyerõ vállalkozó az alvállal-
kozókkal szemben harminc napon túli
nem vitatott tartozását nem fizeti meg,
akkor az alvállalkozó írásban kérheti a
megrendelõt, hogy a meg nem fizetett
alvállalkozói díjat letétként kezelje.
Ugyancsak kérheti a letétként való ke-
zelést, ha a végszámla teljesítésének el-
maradását valószínûsíti. A letétet akkor
fizethetnék ki, ha a követelésrõl a felek
egyezséget kötöttek, illetve jogerõs bírói
ítélet van az ügyben. A KDNP szerint a
letéti szabályokat kellene alkalmazni
abban az esetben is, ha az alvállalkozó
további alvállalkozót alkalmaz.

Lukács Tamás hangsúlyozta: a ban-
kok és ügyfeleik egymásra utaltak, ezért
az az érdekük, hogy egymást segítve jus-
sanak túl a gazdasági válságon.

A  Kereszténydemokrata  Néppárt  javaslata  
az  adósság  kezelésérõl…

AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  mmiiaatttt  kkiisszzáámmíítthhaattaattllaannnnáá  vváálltt  aaddóóssssáággkkeezzeellééssrree  kkíívváánn
mmeeggoollddáásstt  aaddnnii  aazz  aa  KKDDNNPP-ss  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaatt,,  aammeellyybbeenn  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aazztt
kkeezzddeemméénnyyeezziikk,,  hhooggyy  hhiitteell-eellõõttöörrlleesszzttééss  eesseettéénn  aa  sszzeerrzzõõddééssmmóóddoossííttáássii  ddííjj
nnee  hhaallaaddjjaa  mmeegg  aa  ttaarrttoozzááss  11  sszzáázzaalléékkáátt,,  vvaallaammiinntt  hhooggyy  sszzáámmííttssaa  bbee  aazz
AAPPEEHH  aazz  aaddóóttaarrttoozzáássbbaa,,  hhaa  eeggyy  vváállllaallkkoozzááss  aazzéérrtt  nneemm  ttuudd  ffiizzeettnnii,,  mmeerrtt  nnee-
kkii  sseemm  ffiizzeettiikk  kkii  aa  kköövveetteelléésséétt..  AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eeggyyúúttttaall
vvééggeett  vveettnnee  aannnnaakk  aa  ggyyaakkoorrllaattnnaakk  iiss,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  aa  kköözzbbeesszzeerrzzéésseekkeett
eellnnyyeerrtt  ffõõvváállllaallkkoozzóókk  hhaattaallmmaass  nnyyeerreessééggeett  zzsseebbeellnneekk  bbee,,  aakköözzbbeenn  nneemm  ffii-
zzeettiikk  kkii  aa  mmuunnkkáájjuukkaatt  ttiisszztteessssééggeesseenn  eellvvééggzzõõ  aallvváállllaallkkoozzóóiikkaatt..

KKüüllöönnlleeggeess  jjooggoossííttvváánnyyookkkkaall,,  hhaattóóssáággii  sszzeemmééllyyeekknneekk
jjáárróó  vvééddeelleemmmmeell  rruuhháázznnáá  ffeell  aazz  áállllaammppoollggáárrii  jjooggookk  bbiizz-
ttoossaa  aazz  oommbbuuddssmmaannii  hhiivvaattaall  ééss  mmááss  kköözzhhiivvaattaallookk  mmuunn-
kkaattáárrssaaiitt,,  hhooggyy  nnee  éérrhheessssee  õõkkeett  rreettoorrzziióó  vviizzssggáállaattaaiikk
kköözzbbeenn..  

Szabó Máté az Országgyûlés alkotmányügyi bizottsága
elõtt ismertette javaslatát. Az általános ombudsman ta-
valy év végén adott hangot aggodalmának, miután hiva-
talában azt tapasztalta, hogy munkatársai ellen olyan lé-

péseket tettek a vizsgált intézmények, hatóságok, ame-
lyek, bár szabályosnak tûnnek, mégis felvetik a retorzió
gyanúját. 

Salamon László, a Kereszténydemokrata Néppárt ország-
gyûlési képviselõje hangsúlyozta: az ügy túlmutat a pártpo-
litikai kérdéseken, és érdemben kell foglalkozni az általá-
nos biztos javaslatával. Ma mindenki veszélyeztetettnek
számít, aki munkáját végezve érdekeket sért – magyarázta
a politikus, és indítványozva, hogy vegyék számba a jogi le-
hetõségeket.

MMiinnddeennkkii  vveesszzééllyyeezztteetteetttt  
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„Az ellentétes ígéretek, jövõképek olyan
tömegét hallhattuk az elmúlt idõszak-
ban, hogy az emberekben okkal rendült
meg a bizalom a kormányzati politika
iránt. Volt itt 2005. november 7-én – ha
visszaemlékeznek – ünnepélyes ötéves
adócsökkentõ program, 2006-ban és
2007-ben két kiigazító gazdasági év,
melynek során sorvadt a közlekedés, az
egészségügy és az oktatás, ennek ellenére
tavaly szeptemberben még „Beindul-
tunk” címmel kampányt is rendeztek;
ehhez képest októberben óriási válság kö-
szöntött ránk – jelentette ki az Ország-
gyûlés gazdasági és informatikai bizottsá-
gának kereszténydemokrata alelnöke. 

„Valóban beindultunk!” – idézte meg
az MSZP tavaly õszi szlogenjét. –  „Ta-
valy 8 százalék fölé emelkedett a mun-
kanélküliségi ráta, a foglalkoztatottak
száma a lélektani 3 millió 900 ezer alá
esett, októbertõl a múlt szombatig csu-
pán a bejelentett csoportos elbocsátások

száma meghaladta a 26 700-at. Tavaly
decemberben közel 24 százalékkal zu-
hant a hazai ipar teljesítménye, és a ne-
gyedik negyedévben 2,1 százalékkal
esett vissza a bruttó nemzeti összter-
mék” – sorolta a KDNP frakcióvezetõ
helyettese a megrázó adatokat. „2007
szeptemberétõl 2008 szeptemberéig
nettó 7 milliárd euróval nõtt Magyaror-
szág adósságállománya az elhibázott
monetáris és gazdaságpolitika követ-
keztében” – fûzte hozzá. Mint mondta:
ezek az adatok drámaiak és figyelmezte-
tõek is. Sokkoló gazdasági mutatókkal
jellemezhetõ félév következik. Az or-
szág mély recesszióba süllyedt.

Az Antall- és a Boross-kormány ipari
és kereskedelmi minisztere kifejtette: „a
gazdaságban már-már közhelynek szá-
mít az a tény, hogy a kis- és középvállal-
kozások biztosítják a csökkenõ hazai
foglalkoztatás mintegy kétharmadát, és
a társasági adó meghatározó hányadát

is õk fizetik. Az Állami Számvevõszék
jelentése szerint 2007-ben az összes be-
vallott társasági adó 373 milliárd forint
volt, ebbõl a kkv-k által bevallott 204
milliárd forint, tehát az összes társasági
adó 55 százaléka, de – és ez is sokkoló
adat – 2007-ben az összes társaságiadó-
kedvezmény a befizetett adó közel egy-
harmada, 113 milliárd forint volt, és
tessék hallgatni: a kkv-k ebbõl mindös-
sze 2,4 milliárd forinttal részesedtek.
Napnál világosabb, hogy elemi érde-
künk lenne a kis- és középvállalkozások
fokozott védelme, támogatása."

„Ezzel szemben mi a tény?” – tette fel
a kérdést a kereszténydemokrata politi-
kus, s a válasszal sem késlekedett: „Janu-
árban 1400 cég ellen indult felszámolási
eljárás. Joggal írták a szaklapok, ilyenre
még sosem volt példa Magyarországon.
Csõd- és felszámolási hullám van, az
Unióban amúgy is példátlanul rossz hely-
zetünk januárban még tovább romlott.
Szakértõk figyelmeztetnek: a felszámolá-
sok száma az idén biztosan meghaladja a
17 ezret, ellentétben a tavalyi 11 500-zal”
– sorolta. – Ez elkeserítõ – fûzte hozzá. „A
tarthatatlan gazdasági környezetet jelzi
az is, hogy januárban végelszámolással
még ezer cég szûnt meg, kétszázzal több,
mint tavaly ilyenkor. Az a szomorú össze-
sített adat, hogy januárban a törölt cégek
száma meghaladta az újonnan bejegyzet-
tekét. Ez valóban jelzi, hogyan is állunk.
Ez negatív rekord!” – jegyezte meg. 

„A tavalyi nemzeti csúcs óta négy hó-
nap telt el! Az elõzõekben említett, de
részleteiben is kimunkált javaslatok közül
jó néhányat a kormány saját hatáskörben
már megoldhatott volna. Sajnos nem így
állunk! A cselekvés rendkívül halvány!
Nem történt érdemi változás! Nyilatkoza-
tot hallhattunk eleget a kormány elképze-
léseirõl, hétrõl hétre, mindig valami mást,
általában szöges ellentétét az elõzõ heti-
nek. Most is vajúdnak a hegyek, sajnos
csak újabb megszorító-csomag jött, jön ki
belõle.” – mondta Latorcai János. A kor-
mányfõhöz, és a kormány tagjaihoz for-
dulva rákérdezett: „Meddig késik még a
cselekvéssel a tisztelt Kormány? Meddig
halogatja a piacteremtést, a hazai ter-
mékek, a munkahelyek védelmét, a
foglalkoztatás-bõvítést, a jó közbiztonságot, 

A  kilábaláshoz  gyors  
és  hatékony  intézkedések  kellenek

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  hheellyyzzeettéérrõõll  sszzóóllóó  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  LLaattoorrccaaii  JJáá-
nnooss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ggaazzddaassáággii  sszzaakkppoolliittiikkuussaa  kkoonnkkrréétt
aaddaattookk  ssoorráávvaall  jjeelllleemmeezzttee  aa  mmaaggyyaarr  ggaazzddaassáágg  ddrráámmaaii  hheellyyzzeettéétt,,  ffeellhhíívvttaa  aa
ffiiggyyeellmmeett  aazz  oorrsszzáágg  aaddóóssssáággáálllloommáánnyyáánnaakk  ddrraasszzttiikkuuss  nnöövveekkeeddéésséérree..  MMiinntt
mmoonnddttaa,,  ssookkkkoollóó  ggaazzddaassáággii  mmuuttaattóókkttóóll  hheemmzzsseeggõõ  eesszztteennddõõ  kköövveettkkeezziikk..  AAzz
AAnnttaallll-ééss  aa  BBoorroossss-kkoorrmmáánnyy  eeggyykkoorrii  iippaarrii  ééss  kkeerreesskkeeddeellmmii  mmiinniisszztteerree  rráákkéérr-
ddeezzeetttt::  mmeeddddiigg  kkééssiikk  mméégg  aa  ccsseelleekkvvéésssseell  aa  kkoorrmmáánnyy??  MMeeddddiigg  hhaallooggaattjjaa  aa
ppiiaacctteerreemmttéésstt,,  aa  hhaazzaaii  tteerrmméékkeekk,,  aa  mmuunnkkaahheellyyeekk  vvééddeellmméétt,,  aa  ffooggllaallkkoozzttaa-
ttáássbbõõvvííttéésstt,,  aa  jjóó  kköözzbbiizzttoonnssáággoott,,  aa  ssttaabbiill,,  kkiisszzáámmíítthhaattóó  jjooggsszzaabbáállyyii  kköörrnnyyee-
zzeett,,  aa  ccééllsszzeerrûû  aaddmmiinniisszzttrráácciióótt  ééss  hhaattéékkoonnyy  áállllaammii  bbüürrookkrráácciiáátt,,  aazz  eerrkkööllccssii
mmeeggúújjuulláásstt??  MMiibbõõll  ffiizzeettjjüükk  vviisssszzaa  aazz  IIMMFF-kkööllccssöönntt??
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a stabil, kiszámítható jogszabályi környe-
zet, a célszerû adminisztrációt és hatékony
állami bürokráciát, az erkölcsi megújulást?
És mikorra születnek meg azok a rendele-
tek, törvények, fõleg intézkedések, amelyek
mindezt biztosítják? Júliusban? Jövõre?” 

„A kilábaláshoz azonnali és egyértel-
mû intézkedések kellenek! Gyors és hat-
hatós intézkedések! Egymást érik a vál-
ságból kivezetõ út megtalálásához készí-
tett szakmai tanulmányok. Ezeket a más
országokban már sikert hozott intézkedé-
sek alapján a KDNP kiemelten szorgal-
mazza: 

– az élõmunkát terhelõ adók és járu-
lékok jelentõs csökkentését; 

– az adónemek számának csökkenté-
sét, a bevallások lényeges egyszerûsíté-
sét, a számlázások ésszerûsítését, az ér-
demi bevételt nem jelentõ „bagatell”-
adók eltörlését, a tényleges egyszámlára
történõ fizetés bevezetését; 

– összességében stabil jogszabályi kör-
nyezetet, átgondoltabb törvénykezést és

rendeletalkotást – utalok itt például a
250 ezer forint készpénzfizetési korlátra,
a házipénztár megadóztatására és a napi
standolási kötelezettség elõírására; 

– az adófizetõk körének kiszélesítését; 
– a feketemunka, fekete foglalkozta-

tás visszaszorítását; 
– az állami bürokráciának a csökkenté-

sét, különösen a hatósági eljárások egysze-
rûsítését és gyorsítását, az adminisztráció
jelentõs egyszerûsítését, csökkentését; 

– az elektronikus kommunikáció ki-
szélesítését; 

– az adminisztratív terhelés jelentõs
csökkentését, 

– Nemzeti Szociális Vállalkozói Prog-
ram bevezetését; 

– a szociális területen tevékenykedõk
adókedvezményben részesítését; 

– az etnikai kisebbségek, különösen a
romák vállalkozásainak támogatását; 

– a lánctartozások rendezését; 
– a hitelválság kezelését, hogy egy

megismétlõdõ forint elleni támadás so-

rán a devizában felvett hitelek ne dõl-
hessenek be tömegesen; 

– piacteremtést állami eszközökkel a
hazai termékeknek, valódi piacvédel-
met, igen protekcionizmust a hazai ter-
melõknek, úgy ahogy azt más országok-
ban is csinálják; 

– fokozottabb állami szerepválla-
lást a munkahelyek megtartása, az
oktatásnak az igényekhez illesztése, a
termelés legalább szinten tartása ér-
dekében; és 

– hitelességet, mindenekelõtt hiteles-
séget! – sorolta a KDNP frakcióvezetõ-
helyettese.

A huszonnegyedik órában vagyunk,
miközben Magyarország percei – a per-
cei és nem napjai, hetei vagy hónapjai -
tisztelt Képviselõtársaim, ennél lényege-
sebben drágábbak!  

A kereszténydemokrata politikus fel-
szólalására a kormány egyetlen tagja sem
reagált

kdnp.hu

Leváltotta  a  népet  az  MSZP  és  az  SZDSZ
Február 23-án az Országgyûlés elutasítot-
ta a parlament feloszlásáról szóló Fidesz–
KDNP javaslatot, valamint az ugyanerrõl
szóló országos népi kezdeményezést. Az
Országgyûlés önfeloszlatását kezdemé-
nyezõ javaslatok vitájára és a szavazásra a
televíziós közvetítés után, a kora esti
órákban került sor. A részletes vitában a
Kereszténydemokrata Néppárt nevében
Harrach Péter, az Országgyûlés keresz-
ténydemokrata alelnöke, és Simicskó Ist-
ván, az Országgyûlés nemzetbiztonsági
bizottságának elnöke szólalt fel.

Harrach Péter kifejtette: a parlament
feloszlatásáról szóló országgyûlési hatá-
rozati javaslatnak egyetlen indoka van,
ez pedig a kormány alkalmatlansága.
Mint mondta, a Gyurcsány-kormány al-
kalmatlansága miatt ma államcsõd kö-
zeli helyzetbe került az ország, a régió
vezetõ országából sereghajtók lettünk.
A rossz gazdaság- és pénzügypolitika
következtében – jóval a nemzetközi vál-
ságot megelõzõen – egy sokszintû hazai
válságba sodródtunk; gazdasági, pénz-
ügyi, vezetési, bizalmi, szociális és mo-
rális válságba. 

A KDNP alelnöke szerint a kormány
miként a felsoroltakat, úgy a nemzetkö-
zi válság következményeit sem tudja ke-
zelni, ezért minden nap, amelyet a je-

lenlegi kabinet hatalomban tölt, súlyos
veszteségeket okoz az országnak. 

Harrach Péter rámutatott: a gazdaság-
hoz hasonlóan a kormány a szociális kér-
dések kezelésében is kudarcot vallott.
Emlékeztetett rá, hogy a baloldali kor-
mány elsõ intézkedései között módosítot-
ta a szociális törvényt, aminek eredmé-
nyeképpen megnõtt a segélybõl élõk szá-
ma. A politikus szerint a kormány intéz-
kedéseit azóta folyamatosan a mérhetet-
len dilettantizmus, vagy ha úgy tetszik,
impotencia jellemzi. Ezért van szükség a
parlament feloszlatására, és ezért van
szükség a problémákat kezelni képes új
kormányra – mondta végezetül.

Simicskó István emlékeztetett rá,
hogy a jelenlegi kormány hazugságok-
kal, az emberek félrevezetésével szerez-
te meg a hatalmat, majd az ígéretek tel-
jesítése helyett gazdasági, pénzügyi, er-
kölcsi mélypontra vitte az országot. A
kereszténydemokrata politikus számba
véve a kormány gazdag „programirodal-
mát” kijelentette, a Gyurcsány-kor-
mány hangzatos programok megfogal-
mazásában jól teljesített, tettekben
azonban gyarlónak bizonyult. 

A képviselõ rámutatott, hogy az ösz-
szefogásról szónokló Gyurcsány Ferenc
a kezdetektõl fogva a megosztás politi-

káját folytatta, eredményesen állította
szembe a határon túli magyart az anya-
országi magyarral, a nyugdíjast az aktív
keresõvel, a kisnyugdíjast a nagyobb jö-
vedelmûekkel, a cigányt a magyarral.
De mint mondta, a hatalom gyakorlása
nem arról szól, hogy a kormány bármit
megtehet. A hatalomnak a népakaratot
kell tükröznie, alázattal és bölcsességgel
kell együtt járnia. Magyarország vezeté-
séhez államférfiúi képességek kellenek.
Olyan miniszterelnökre van szükség,
aki élvezi az emberek bizalmát és képes
helyreállítani Magyarország gazdasági,
lelki egyensúlyát, aki társadalmi békét,
társadalmi igazságosságot teremt. 

Oszlassuk fel az Országgyûlést, ír-
junk ki az európai parlamenti választá-
sokkal együtt új országgyûlési választá-
sokat! Ekkor és csak ekkor van esélyünk
a magyar társadalom bizalmának mi-
elõbbi visszaszerzésére – mondta vége-
zetül Simicskó István. 

Az ellenzéki szerepben tetszelgõ
SZDSZ ismét az MSZP mellé állt, a Fi-
desz- és a KDNP határozati javaslatát
170 igen, 204 nem és 1 tartózkodás
mellett, a népi kezdeményezést hasonló
arányban, 170 igen és 205 nem szava-
zattal utasította el a Ház.

kdnp.hu
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A KDNP szerint elfogadhatatlan a kor-
mány magatartása az EU-ban, hiszen a
nemzeti érdekeket nem képviseli kellõ
határozottsággal a szocialista kormány
Brüsszelben – hangsúlyozta a pártelnök. 

A politikus kijelentette: a keresztény-
demokratáknak két feladatuk van az Eu-
rópai Unióban, az egyik a nemzeti érde-
kek képviselete, a másik pedig az, hogy az
EU politikáját egyre inkább visszasegítsék
az alapító atyák által képviselt elvekhez.

Surján László, a Fidesz–KDNP EP-
képviselõje – aki a Fidesz–KDNP mosta-
ni EP-listáján is  elõkelõ helyen szerepel –
arról beszélt: az Unió korántsem tökéle-
tes, sõt tele van hibákkal, ám elfogadha-
tatlan az a szemlélet, amely az Európai

Uniónak csak a hibáit emeli ki. Vélemé-
nye szerint kifejezetten kívánatos lenne,
ha a szélsõségekre hajló szavazókat e két
állásponttól el lehetne mozdítani, s ez a
változás szavazatukban is megjelenne.

Alain Lamassoure francia EP-képviselõ
– aki a KDNP konferenciáján meghívott
elõadóként szólalt fel – elmondta: az idén
sorra kerülõ EP-választásnak nagy jelentõ-
sége van, hiszen várhatóan az idei év vé-
géig ratifikálják a lisszaboni szerzõdést.

Így remélhetõen az Európa Tanács új el-
nökét már az Európai Parlament fogja
megválasztani. Mindez azt jelenti, hogy a
választópolgárok az európai politikára és
európai vezetõségre is szavaznak. Mind-
emellett idén az emberek a krízisbõl való
kilábalásról és egy új válság megelõzésérõl
szóló programról is kinyilvánítják vélemé-
nyüket – mondta végezetül.

kdnp.hu
Forrás: MTI  

A  kormány  feladja  
a  magyar  érdekek  védelmét  az  EU-bban

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
sszzáámmáárraa  eellffooggaaddhhaattaattllaann,,  hhooggyy  aa
kkoorrmmáánnyy  ffeellaaddjjaa  aa  nneemmzzeettii  éérrddeekkeekk
vvééddeellmméétt  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann,,  ddee
eellffooggaaddhhaattaattllaann  aa  rraaddiikkáálliiss  jjoobbbbooll-
ddaall  áállttaall  kkééppvviisseelltt,,  aazz  uunniióótt  eelluuttaassííttóó
áálllláássppoonntt  iiss  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  eellnnöökkee  aa  ppáárrtt  áállttaall
rreennddeezzeetttt  „„MMaaggyyaarroorrsszzáágg  aa  ggaazzddaa-
ssáággii  ééss  ppéénnzzüüggyyii  vváállssáágg  iiddeejjéénn  ––  MMiitt
tteehheett  aazz  EEUU??””  ccíímmûû  kkoonnffeerreenncciiáátt  kköö-
vveettõõ  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn..

Márciustól nem naponta, hanem ha-
vonta egyszer kell standolni a vendéglá-
tóiparban, megszûnik a készpénzes fize-
tést 250 ezer forintban maximáló sza-
bály, és a házipénztár rendszere is meg-
változik, az errõl szóló törvényjavasla-
tot a tavaszi ülésszak harmadik napján
fogadta el az Országgyûlés. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt és a Fidesz – ér-
zékenyen reagálva az intézkedések érin-
tettjeinek felháborodására – kovásza lett
annak a folyamatnak, amelynek végén a
kormány meghátrálásra kényszerült.

Móring József Attila, a KDNP or-
szággyûlési képviselõje ez év január 16-
án megtartott sajtótájékoztatóján szólí-
totta fel a kormányt, hogy azonnal von-
ja viszsza a napi standolást kötelezõvé
tevõ jogszabályt. A képviselõ rámuta-

tott, a betarthatatlan szabály a szakma
teljes megkerülésével született, s Euró-
pában sehol nincs ilyen hatályban. 

Január 30-án a Fidesz a napi stan-
dolásra, a 250 ezer forint feletti banki át-
utalásokra és a házipénztár készpénzál-
lományának korlátozására vonatkozó
törvények megszüntetése érdekében tör-
vénymódosítási javaslatot nyújtott be. A
Pelczné Gáll Ildikó és Szatmáry Kristóf
által jegyzett indítvány szerint indokolat-
lan a házipénztárban tartott készpénzál-
lomány további korlátozása: ez a rendel-
kezés csak a pénzintézeteknek használ,
míg a vállalkozások számára csak fölös-
leges nehézségeket jelent a készpénzke-
zelésnél és a készpénzes fizetéseknél. 

Február 11-én, a Kereszténydemok-
rata Néppárt két országgyûlési képvise-

lõje, Rubovszky György és Latorcai Já-
nos az Alkotmánybírósághoz fordult,
beadványukban kérték a készpénzfize-
tést korlátozó jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatát, és a
törvény megsemmisítését.

Az ellenzéki pártok és a szakmai
szervezetek nyomására a kormány vé-
gül meghátrált, az országgyûlés hatá-
lyon kívül helyezte a napi standolást,
és a számlanyitásra kötelezett vállal-
kozók körében a készpénzfizetést 250
ezer forintban maximáló jogszabályo-
kat. 

A kéthetes költségvetés után a há-
rom hétig érvényes törvény a kormány
dilettantizmusát és alkalmatlanságát
bizonyító esetek vaskos példatárának
újabb gyöngyszeme lett.

EErreeddmméénnyyrree  vveezzeetteetttt  
aazz  oossttoobbaa  iinnttéézzkkeeddéésseekk  eelllleennii  ttiillttaakkoozzááss
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Az önrésszel együtt több mint egymilliárd
forintos fejlesztés indul a közeljövõben a
Zala megyei Lentiben. Az elnyert uniós
pályázatok révén a városközpont megújí-
tására és az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztésére kerül majd sor. A Nyugat-du-
nántúli Operatív Program nem megyei jo-
gú városok központjainak funkcióbõvítõ
megújítására kiírt pályázat keretében 540
millió forintos, az egészségügyi szolgálta-
tások fejlesztésére pedig 400 millió forin-
tos támogatást nyert a település – jelentet-
te be Nógrádi László, a KDNP országgyû-
lési képviselõje, a város polgármestere. 

Nógrádi László kifejtette: látványos
változást hoz a város arculatában, hogy
804,7 millió forintos teljes költségvetés-
bõl megújulnak a közterek, parkok, ját-
szóterek, átalakítják a közösségi tereket,

megszépül a mûvelõdési központ és a
templom körüli terület, de a település
zöldfelületeinek és térburkolatainak
rendbetételére is jut majd pénz. A pol-
gármester kiemelte, a mûvelõdési köz-
pont és a könyvtár felújítását követõen
a két intézmény akadálymentessé válik,
így a mozgáskorlátozottak is szabadon
mozoghatnak majd az épületekben. 

Nógrádi László az egészségügyi fej-
lesztést szolgáló pályázati eredményrõl
elmondta: a 400 millió forintos támo-
gatás jóvoltából elvégzik a városi szak-
rendelõ épületének teljes rekonstrukci-
óját. A korszerûbb körülmények megte-
remtése mellett egy helikopterleszálló
megépítése is része a zalai város egész-
ségügyi fejlesztésének.

kdnp.hu  

Jelentõs  fejlesztések  Lentiben

RRoommllááss  mmiinnddeennüütttt,,  
ttrraaggiikkuuss  hheellyyzzeett  BBoorrssoodd-AAbbaaúújj-ZZeemmpplléénn  mmeeggyyéébbeenn

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 738
143 ember él, s évente egy kisebb város-
nyi, 10 267 ember hal meg. A halálozá-
sok fele keringési, negyede daganatos be-
tegségek miatt következik be. A munka-
nélküliség 2009 februárjában 20,5 száza-
lékos volt a megyében – sorolta a megrá-
zó statisztikai adatokat a képviselõ.

Nagy Kálmán rámutatott, a kiugróan
magas munkanélküliség oka, hogy nincs
szakképzett munkaerõ, így még a válság
idején is betöltetlenül maradnak a meg-
hirdetett álláshelyek. Hozzátette, ma Ma-
gyarországon minden ötödik vagy hato-
dik álláskeresõ az észak-magyarországi
régióban keres munkát. Hozzáfûzte: a
kormány folyamatosan arról szónokol,
hogy képzési programokkal oldja meg a
szorongató, évek óta növekvõ munkanél-
küliséget, csakhogy a helyzet az, hogy mi-
ként a számok mutatják, Borsod-Abaúj-
Zemplénben ezek a közpénzekbõl finan-
szírozott képzések, átképzések teljesen
eredménytelenek és hatástalanok, hiszen
nem nõ, hanem csökken a foglalkoztatás.

Nagy Kálmán, aki civilben a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktatókórház Gyermekonkológiai
és Csontvelõ-transzplantációs Osztályá-
nak osztályvezetõ fõorvosa, arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a megyében 10,3 ez-
relék a csecsemõhalálozás, ez a kiugróan
magas arány, több mint kétszerese az or-
szágos átlagnak, s e kedvezõtlen tenden-
cia ráadásul évrõl évre nemhogy nem ja-
vul, de látványosan romlik – folytatta a
beszédes adatok felsorolását a szakpoliti-
kus. Összehasonlításként megemlítette,
a megyei koraszülési arány több mint
kétszerese a szlovákiai átlagnak.

A képviselõ a sikertörténetként beállí-
tott miskolci panelprogramról szólva el-
mondta, a 10 448 lakás alig több mint
tíz százalékát, 1200 lakást újítottak fel,
csakhogy a lakások felújítása elõtt sem-
milyen hatástanulmány, terv nem ké-
szült arra vonatkozóan, hogy a korszerû-
sítés után élhetõbbé váljon a lakótelep és
környezete. Nagy Kálmán a kor-
mányközeli Népszabadság egyik írását

idézve az Avasról, az elmúlt hetekben
Miskolc egyik legnagyobb – hírhedtté
vált – városrészérõl elmondta, negyven-
ezer ember él 3 négyzetkilométeren, a
minõsíthetetlen közbiztonság miatt a te-
rületen pillanatnyilag városõrség, rendõr-
ség, polgárõrség és a közterület-felügyelõ-
ség próbálja fenntartani a rendet. A kö-
zelmúltban „hadipark ürügyén” egy
ágyút is elhelyeztek, reméljük, lõni nem
fognak vele – jegyezte meg ironikusan.

Nagy Kálmán szerint a jelenlegi hely-
zetet nézve azok a nyilatkozatok, ame-
lyek elhangzanak a kormány tagjai, az
igazságügyi és rendészeti miniszter, il-
letve a rendõri vezetõk szájából, meg-
döbbentõek, azok ugyanis arról szólnak,
hogy az Avas a béke szigete, miközben a
kábítószeres jelentések azt állítják, hogy
az Avas az ország egyik heroinfogyasztá-
si centruma.

A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta, õ ezt a városrészt ismeri
és szereti, a közelében él, naponta megy
keresztül rajta, az ott kialakult állapoto-
kért valakik felelõsséggel tartoznak,
2009 júniusában ország életét befolyá-
soló választás lesz, amikor is a felelõ-
söknek arca és neve lesz, s el kell szá-
molniuk teljesítményükrõl a választó-
polgároknak.

kdnp.hu

DDiióóssggyyõõrrbbeenn  mmeeggsszzûûnniikk  aa  ttööbbbb  mmiinntt  kkééttsszzáázz  éévveess  mmúúllttrraa  vviisssszzaatteekkiinnttõõ  kkoo-
hháásszzaatt,,  aa  DDiióóssggyyõõrrii  AAccééllmmûûvveekk  ffeellsszzáámmoolláássáávvaall  ccssaakknneemm  kkiilleennccsszzáázz  eemm-
bbeerrtt  bbooccssááttaannaakk  eell,,  ddee  nneemmccssaakk  aazz  ootttt  ddoollggoozzóókk  áálllláássaa  sszzûûnniikk  mmeegg,,  hhaanneemm
aazzookkéé  iiss,,  aakkiikk  bbeesszzáállllííttóóii  vvoollttaakk  aazz  üüzzeemmnneekk  ––  mmoonnddttaa  aa  ggyyáárrbbeezzáárrááss  bbeejjee-
lleennttéésséénneekk  nnaappjjáánn  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáánnaakk  eelleejjéénn  NNaaggyy  KKáállmmáánn,,  aa
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee..
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A képviselõ szerint álságos és képmuta-
tó a kormány oktatásügyi politikája,
mert egyik oldalon iskolafejlesztésrõl és
a 21. század ideális iskolájáról beszél,
míg az iskolák mûködéséhez szükséges
pénznek csak a 45 százalékát folyósítja. 

Hoffmann Rózsa kiemelte: súlyos
bajok vannak ma az oktatásban, mert
az oktatási kormányzat évek óta rossz
döntéseket hoz. Az intézményekben
egyre több a probléma, az erõszakos
cselekedetek az iskolákban is megjelen-
tek. A szaktárca döntéseinek következ-
tében nem lehet fegyelmezni, ugyanis a
minisztérium álláspontja szerint nem a

gyerek, hanem a tanár a felelõs az ag-
resszióért – mondta a képviselõ. 

A párt szakpolitikusa szerint az okta-
tási kormányzat 2004 óta tett intézke-
dései a tanítás minõségét is rontották,
csökken az intézményekben az ismeret-
átadás, helyette a kommunikáció a
hangsúlyos. A mostani kormányzat
szembefordította a kompetenciát az is-
merettel és a kompetenciát favorizálják
ismeretek nélkül, ezt pedig nem lett
volna szabad – fejtette ki. Úgy véli: ko-
moly bajba került a magyar pedagógus-
képzés is. A kétszintû rendszerben pél-
dául a mostani harmadévesek úgy je-

lentkeznek a mesterképzésre, hogy nem
is ismerik a pontos feltételeket.

+

Hoffmann Rózsa Vinnai Gyõzõ, a Fi-
desz-KDNP nyíregyházi frakcióvezetõ-
je, Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés
elnöke és Kiss András, az IKSZ
jánkmajtisi elnöke meghívására érke-
zett Nyíregyházára, ahol több progra-
mon is részt vett. Találkozott a Fidesz,
a KDNP, az IKSZ és Fidelitas nyíregy-
házi szimpatizánsaival, tagjaival is,
akiknek beszélt saját politikai ars poet-
icájáról, a kereszténydemokraták szö-
vetségen belüli hivatásáról, a fiatalok
szerepérõl és természetesen az oktatás
mai helyzetérõl.  

kdnp.hu
Forrás: iksz.net,  indexkelet.hu

Súlyos  bajok  vannak  az  oktatásban
AA  mmeeggffeelleellõõ,,  sszzíínnvvoonnaallaass  ookkttaattááss  rreennddkkíívvüüll  ffoonnttooss,,  uuggyyaanniiss,,  aammiillyyeenn  aa  jjee-
lleenn  iisskkoolláájjaa,,  oollyyaann  lleesszz  aa  jjöövvõõ  ttáárrssaaddaallmmaa  ––  mmoonnddttaa  HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa,,  aa
KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  ffeebbrruuáárr  eelleejjéénn  NNyyíírreeggyyhháázzáánn,,  eeggyy  sszzaakkppoo-
lliittiikkaaii  ffóórruumm  uuttáánnii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn..  SSzzeerriinnttee  ssúúllyyooss  bbaajjookk  vvaannnnaakk  mmaa  aazz
ookkttaattáássbbaann,,  mmeerrtt  aazz  ookkttaattáássii  kkoorrmmáánnyyzzaatt  éévveekk  óóttaa  rroosssszz  ddöönnttéésseekkeett  hhoozz..

„Meg kell akadályozni a nemzet fogyását” – je-
lentette ki a Magyar Hírlapnak nyilatkozva
Weisz Péter, a Barankovics István Alapítvány Iz-
raelita Mûhelyének elnöke annak kapcsán, hogy
a szervezet – az Október 23. Bizottság Alapít-
vány és a Mikola István (Fidesz) nevével fémjel-
zett Szent István Alapítvány mellett – csatlako-
zott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csángó-
mentõ felhívásához. 

Weisz Péter szerint válság idején határokon át-
ívelõ összefogásra, nem pedig széthúzásra van
szükség. Hangsúlyozta, hogy a csángók ugyanúgy
a nemzet részei, mint a zsidóság. Az elnök ki-
emelte: a mûhely tagjai nem magyarországi zsidó-
nak, hanem zsidó vallású magyarnak vallják ma-
gukat, ezért a teljes magyarságért felelõsséget
éreznek. 

„A csángók anyanyelvi képzése pénzbe kerül,
ezért indítottuk a gyûjtést. Reméljük, sokan érez-
nek felelõsséget a határon túl élõ nemzettársaink
sorsa és megmaradása iránt” – mondta. 

A kormány hibás politikája miatt gyengélkedik
a gazdaság, s ez hozzájárul a nemzet fogyásához,
hiszen egyre kevesebben vállalnak gyereket. „Ezt
meg kell állítani, ezért minél hamarabb új, tettre
kész kormányra van szüksége az országnak” – je-
lentette ki Weisz Péter.

Forrás: Magyar  Hírlap

IIzzrraaeelliittaa  mmûûhheellyy  
aa  ccssáánnggóókk  

mmeeggmmeennttéésséééérrtt  

Nyomozás  indult  a  kerteskõi
privatizáció  ügyében

A Központi Nyomozó Fõügyészség nyomozást rendelt el a kerteskõi pri-
vatizáció ügyében, amely a termõföld és az eszközállomány értékesítését
egyaránt érinti – közölte Medgyasszay László kereszténydemokrata kép-
viselõ Budai Gyulával, a Fidesszel szövetséges Magosz igazgatójával kö-
zösen tartott sajtótájékoztatóján. A politikusok ez év januárjában isme-
retlen tettes ellen tettek feljelentést az ügyészségen hivatali visszaélés és
hûtlen kezelés gyanúja miatt.

Medgyasszay László elmondta: a bejelentésre azt követõen került sor,
hogy a parlamentben több alkalommal próbáltak az ügy ellentmondása-
ira választ kapni, de nem jártak sikerrel. A kérdések minden esetben ar-
ra vonatkoztak, hogyan lehetett csaknem 200 millió forintos vagyont
mintegy húszmillió forintért eladni, illetve hogyan lehetett 480 hektár
földet áron alul értékesíteni.

A képviselõ elmondta: a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. ellenõrzõ bizottsága nagyon súlyos
megállapításokat tett. A Nemzeti Földalap ellenõrzõ bizottságának jelen-
tése is kitért arra, hogy a pályázat elbírálásánál döntõ momentumot je-
lentõ helyben lakást egy bizonyos személy esetében a bíráló bizottság
szabálytalanul állapította meg.

Budai Gyula közölte: a földet 192 millió forintért, az eszközöket pe-
dig 22,7 millió forintért vásárolhatta meg ugyanaz a három magánsze-
mély által alakított konzorcium. Az államot összesen mintegy 300 mil-
lió forint kár érte, hiszen mind a földre, mind pedig az eszközök megvá-
sárlására érkezett jobb ajánlat is. 

Keller László államtitkár tavaly egy interpellációra adott válaszban el-
mondta: Kerteskõ értékesítése nem áron alul történt. Keller László vála-
szát akkor a parlamenti többség sem fogadta el, a szavazás során 183
igen szavazat mellett 187-en voksoltak nemmel.

Forrás: MTI,  fidesz.hu
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Firtl Mátyás, Sopron és környéke ország-
gyûlési képviselõje, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Közgyûlés alelnöke reményét fe-
jezte ki, az Országgyûlés mielõbb napi-
rendjére tûzi javaslatukat. Az új szabályo-
zás részleteirõl szólva a képviselõ kiemel-
te, hogy a vasárnap rendes munkaidõben
történõ munkavégzés esetén a munkavál-
lalót rendes munkabérén felül 50 százalé-
kos bérpótlék, vasárnapi pótlék illeti meg.

Medgyasszay László megítélése sze-
rint a Munka törvénykönyve módosítá-
sát célzó indítványuk tárgyalását már
márciusban megkezdheti az Országgyû-

lés. Mint mondta: ilyen jellegû, ember-
centrikus kezdeményezésekkel lehetsé-
ges visszaszerezni az ország elesett álla-
potában azt a bizalmi tõkét, amit a poli-
tika az elmúlt esztendõkben elveszített.

Lanczendorfer Erzsébet hozzátette: a
parlamenti tárgyalás elõtt figyelemfel-
keltõ akciót szerveznek, hogy ezzel is
reprezentálják az ügy társadalmi támo-
gatottságát. A képviselõ szerint a csalá-
dok védelmét szolgáló, emberközpontú
intézkedés lenne a parlamenttõl az in-
dítvány elfogadása, amelyre jobb- és bal-
oldalról egyaránt van igény.

A képviselõ asszony elmondta, a
KDNP 2007 nyarán kezdett kampányt
a szabad vasárnap mellett, ehhez kap-
csolódóan adták ki a Szabad Vasárnap
Chartát, amelyhez több civil szervezet,
szakszervezet, sõt a Munkáspárt is csat-
lakozott. 

A Munka Törvénykönyvének módosí-
tására vonatkozó javaslatot öt KDNP-s or-
szággyûlési képviselõ, Semjén Zsolt és
Harrach Péter, Firtl Mátyás, Lanczen-
dorfer Erzsébet, valamint Medgyasszay
László nyújtotta be az Országgyûlésnek. A
javaslat szerint a vasárnapi munkavégzést
csak kivételesen, indokolt mértékben és
esetben, szûken értelmezve lehet elrendel-
ni. Azoknak, akik vasárnap is végezhetnek
munkát, havonta legalább egy vasárnapot
ki kell adni pihenõnapként.

kdnp.hu
Forrás: MTI

FFiiggyyeelleemmffeellkkeellttõõ  aakkcciióókkrraa  kkéésszzüüll  aa  KKDDNNPP
AA  SSzzaabbaadd  vvaassáárrnnaappéérrtt  aakkcciióótt  ééss  aa  vvaassáárrnnaappii  mmuunnkkaavvééggzzééss  vviisssszzaasszzoorrííttáássaa
éérrddeekkéébbeenn  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  áállttaall  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aazz  OOrr-
sszzáággggyyûûllééssnneekk  bbeennyyúújjttootttt  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaattoott  iissmmeerrtteettttéékk  GGyyõõrrbbeenn  aa  ppáárrtt
GGyyõõrr-MMoossoonn-SSoopprroonn  mmeeggyyeeii  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõii..  LLaanncczzeennddoorrffeerr  EErrzzsséé-
bbeett  bbeejjeelleenntteettttee::  aa  ppaarrllaammeennttii  ttáárrggyyaallááss  eellõõtttt  ffiiggyyeelleemmffeellkkeellttõõ  aakkcciióótt  sszzeerr-
vveezznneekk,,  hhooggyy  eezzzzeell  iiss  rreepprreezzeennttáálljjáákk  aazz  üüggyy  ttáárrssaaddaallmmii  ttáámmooggaattoottttssáággáátt..

Elsöprõ  erejû  
Fidesz–KDNP  gyõzelem  
Ajkán  és  Rákosligeten

A Fidesz és a KDNP közös jelöltjét, Nagy Zol-
tán kórházi fõorvost választották önkormány-
zati képviselõvé Ajkán, a 11. számú választó-
körzetben.

A jegyzõ tájékoztatása szerint a névjegyzékre
felvett 843 választópolgár közül 426-an mentek
el szavazni, ami valamivel több mint 50 százalé-
kos megjelenési aránynak felel meg. A három je-
lölt közül Nagy Zoltánra 265-en szavaztak, a
másik két független jelölt együttvéve 161 szava-
zatot kapott.

Ajkán a 2006-ban Fidesz–KDNP-s színekben
gyõztes képviselõ halála miatt kellett idõközi vá-
lasztást tartani a 11-es számú választókörzet-
ben, az ajkarendeki városrészben.

Ugyancsak elsöprõ erejû gyõzelmet aratott
a Fidesz és a KDNP közös jelöltje a Budapest
XVII. kerületében, Rákosliget városrészben
megrendezett idõközi önkormányzati válasz-
táson, amelyet egy képviselõ lemondása miatt
tartottak.

38 százalékos részvétel mellett Rózsahegyi
Péter a szavazatok 69 százalékát szerezte meg.
Az MSZP–SZDSZ közös jelöltje 15,6 százalé-
kos, egy helyi civil szervezet jelöltje 13,9 száza-
lékos, a MSZDP jelöltje 1,5 százalékos ered-
ményt ért el. 

Harc  a  kisgyermekes  bérletért  
Tervei szerint ismételten, immár negyedszer is a miskolci közgyûlés elé vi-
szi úgynevezett kisgyermekes bérletét a Kereszténydemokrata Néppárt és
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Miskolc Városi Szervezete –
közölte a két szervezet elnöke a Magyar Távirati Irodával azt követõen,
hogy februárban, immár harmadszor sem sikerült kezdeményezésüket a
szocialista többségû képviselõtestülettel elfogadtatniuk.

A miskolci KDNP és IKSZ az indítvány újabb elutasítását követõen az
alábbi közleményt adta ki: 

„A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) Miskolc Városi Szervezete is sajnálattal vette
tudomásul, hogy a Közgyûlésben a szocialista többség immár harmadszor
is megakadályozta a kereszténydemokraták kisgyermekes bérlet bevezeté-
sére irányuló kezdeményezését. Pedig ez a kedvezményes bérlettípus –
ugyancsak kereszténydemokrata kezdeményezésre – már az ország több
nagyvárosában is bevezetésre került és nagy sikernek örvend. A célunk to-
vábbra is az, hogy Miskolcon is legyen ilyen típusú bérlet. Ezért a célért a
miskolci kereszténydemokraták a közeljövõben mindent meg fognak ten-
ni. Bízunk benne, hogy elõbb-utóbb Miskolcon is lesz kisgyermekes bérlet.
Ez továbbra is szerepel a KDNP és az IKSZ céljai között!”

Bár Molnár Péter, a miskolci KDNP elnök-frakcióvezetõje szerint lehet,
hogy csak akkor lesz kézzelfogható eredmény, ha a Kereszténydemokrata
Néppárt vezetõ szerephez jut a város irányításában.

kdnp.hu

Március  15-ii  megemlékezés  a  Pilvaxnál
A KDNP Fõvárosi Választmánya március 14-én, szombaton a Pil-
vax kávéház elõtt 16 órától ünnepli az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját. Minden kereszténydemokratát szere-
tettel várunk.
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Az Magyar Kereszténydemokrata Szö-
vetség mint keresztény kulturális
egyesület feladatának tekinti társadalmi
események szervezését. Legsikeresebb
rendezvényei a Szalon és a bál. Mind-
kettõnek sikerült hagyományt teremteni.
Az egyik havonta, a másik évente
ismétlõdõ esemény.

Az idén február 14-én megrendezett
bál sikerét négy feltétel teljesülése adta.
Színvonalas volt a mûsor, jó volt a vacso-
ra, remek a zenekar és nagyvonalú a
jótékony célú adakozás.

Idén is határon túli – ezúttal kárpátal-
jai – magyar oktatási intézmény kapta az
összegyûlt félmillió forint adományt.

Harrach  Péter

IIIIII..  JJóóttéékkoonnyyssáággii
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  bbááll

Európa  
és  kereszténység

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) gyõri szervezete „Európa és ke-
reszténység” címmel országjáró kerek-
asztal-beszélgetéseket tart márciusban
is. A kerekasztal-beszélgetéseket min-
den helyszínen Lanczendorfer Erzsébet,
a KÉSZ gyõri tb. elnöke, a KDNP parla-
menti frakciójának képviselõje vezeti.

Érd

IIddõõppoonntt::  március 13., péntek, 18 óra.
HHeellyysszzíínn:: Szepes Gyula Mûvelõdési Köz-
pont (Alsó u. 9.) MMeegghhíívvootttt  vveennddééggeekk::
Becsey Zsolt, az Európai Parlament (EP)
képviselõje, a Gazdasági és Monetáris Bi-
zottság tagja, Hoffmann Rózsa, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt frakciójának tag-
ja, a Magyar Országgyûlés Oktatási bi-
zottságának tagja, Mráz Ágoston politoló-
gus, a Nézõpont Intézet kutatásvezetõje

Kaposvár

IIddõõppoonntt::  március 19., csütörtök, 18 óra.
HHeellyysszzíínn:: Püspöki Székház Nagyterme
(Zárda u. 4.) MMeegghhíívvootttt  vveennddééggeekk:: Áder
János, a Magyar Országgyûlés alelnöke,
Szászfalvi László, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt parlamenti frakciójának tag-
ja, a Parlament Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottságának alel-
nöke, Szabó Márk, a Nézõpont Intézet
vezetõ politikai elemzõje
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