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A Caritas in Veritate egyrészt szerves foly-
tatása a Populorum progressiónak, de a
nemzetek fejlõdésének kérdését már kiter-
jeszti az egyes ember és az egész emberiség
integrált, teljes körûen értelmezett fejlõdé-
sére, amely az anyagi szinten túl erkölcsi,
lelki, az Istennel való kapcsolatban is kife-
jezett fejlõdést jelent. Itt a hajtóerõ az igaz-
ságban értelmezett szeretet, amely nem
valami szentimentális érzelem, hanem az
ember – Istentõl jövõ – hivatásának végsõ
tárgya. A „szeretet az igazságban” gondo-
latra a körlevél folyamatosan hivatkozik.

A hetvenkilenc pontból álló, százol-
dalas dokumentum hat fejezetre osz-

lik, sorrendben a témák így követik
egymást: 1. A „Populorum progressio”
üzenete, 2. Az emberi fejlõdés a mi
idõnkben, 3. Testvériség, gazdasági fej-
lõdés és polgári társadalom, 4. A né-
pek fejlõdése, jogok és kötelezettségek,
környezet, 5. Az emberi család együtt-
mûködése, 6. A népek fejlõdése és a
technika.

„A szeretet az igazságban, melyrõl Jé-
zus tett tanúságot, a minden ember és az
egész emberiség igazi fejlõdése számára a
legfontosabb mozgató erõ”, ezzel a mondat-
tal kezdõdik Benedek pápa új enciklikája. 

Folytatás a 2. oldalon
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Közzétették a pápa új szociális enciklikáját
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„„AA  sszzeerreetteett  aazz  iiggaazzssáággbbaann,,  mmeellyyrrõõll  JJéézzuuss  tteetttt  ttaannúússáággoott,,  aa  mmiinnddeenn  eemmbbeerr
ééss  aazz  eeggéésszz  eemmbbeerriisséégg  iiggaazzii  ffeejjllõõddééssee  sszzáámmáárraa  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb  mmoozzggaattóó
eerrõõ””  ––  eezzzzeell  aa  mmoonnddaattttaall  kkeezzddõõddiikk  XXVVII..  BBeenneeddeekk  ppááppaa  SSzzeenntt  PPéétteerr  ééss  SSzzeenntt
PPááll  aappoossttoollookk  üünnnneeppéénn  aallááíírrtt,,  jjúúlliiuuss  77-éénn  bbeemmuuttaattootttt  CCaarriittaass  iinn  vveerriittaattee  ccíí-
mmeett  vviisseellõõ  úújj  eenncciikklliikkáájjaa..  AA  kköörrlleevvééll  aa  ppááppaa  eerreeddeettii  sszzáánnddéékkaa  sszzeerriinntt  VVII..  PPááll
11996677-eess  PPooppuulloorruumm  pprrooggrreessssiioo  kkeezzddeettûû  eenncciikklliikkáájjáánnaakk  nneeggyyvveenneeddiikk  éévvffoorr-
dduullóójjáárraa  kkéésszzüülltt,,  aammeellyy  aa  mmaaggaa  iiddeejjéébbeenn  aazz  eemmbbeerrii  ffeejjllõõddééssrrõõll  aallaappoozzootttt
mmeegg  eeggyy  oollyyaann  sszzeemmlléélleetteett,,  aammeellyyrree  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa  iiss  ééppíítteetttt  aa  nnaaggyy  vviisssszz-
hhaannggoott  kkiivváállttootttt  kköörrlleevveelleeiibbeenn..

Behódolás  helyett
törvényeket!

„A Kereszténydemokrata Nép-
párt álláspontja szerint nagyon
szigorú, a bankok és pénzügyi
szolgáltatók tevékenységét át-
fogó, a magyar gazdaság és a
lakosság érdekeit szolgáló, a
hitelt felvevõk védelmét ga-
rantáló törvényi szabályozásra
van szükség.”

99..  oollddaall  

Határidõ-mmódostást
a  hulladéklerakók

bezárására
„A környezetvédelmi minisz-
tere a bezárt lerakók miatt
kialakult feszült helyzetben
haladéktalanul tegye meg a
szükséges lépéseket, vizsgál-
ja felül a bezárásra ítélt hul-
ladéklerakók állapotát, kér-
jen új határidõt az EU-tól.”

1144..  oollddaall

Válságköltségvetés
lesz  az  Uióban?

„Csökkentenék az Európai
Unió tagországai a jövõ évi
uniós költségvetés kiadásait.”

1100..  oollddaall
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A szeretet kereszténysége igazság nélkül…
hasznos lehet ugyan, de csak mellékesen.

A fejlõdésnek szüksége van az igazság-
ra. Ezeket az alapelveket szögezi le az en-
ciklika bevezetõje, majd elsõ fejezete VI.
Pál pápának a II. Vatikáni Zsinat után két
évvel, 1967-ben megjelent „A népek fejlõ-
dése” kezdetû szociális enciklikáját elem-
zi. „Az örök élet távlata nélkül az emberi
fejlõdés lélegzet nélkül marad és Isten nél-
kül a fejlõdés embertelenné válik”. VI. Pál
idézett körlevelében erõsen hangsúlyozza
„az élet etikája és a társadalmi etika kö-
zötti kapcsolatot”. A „fejlõdés meghívás,
mert egy transzcendens felszólításból
ered” és ennek jegyében nem korlátozódik
hatalmi érdekekre, privilégiumokra, ha-
nem minden ember és az egész ember fej-
lõdésének elõmozdítását szolgálja.

A második fejezet napjaink emberi fej-
lõdésérõl szól. Benedek pápa leszögezi: a
gazdaságot mozgató profit „a közös jó,
mint végsõ jó figyelembe vétele nélkül
szétrombolja a gazdagságot és szegénysé-
get teremt”. A társadalmi egyenlõtlenség

növekedésével szemben új humanista
szintézist kell teremteni, újra kell értékel-
ni az állam közszolgálati hatalmának
szerepét és nagyon kívánatos a civil társa-
dalom részvétele a nemzeti és nemzetkö-
zi politikai életben. Kulturális síkon ket-
tõs veszélytõl óv a körlevél: a kulturális
eklekticizmustól, mely lényegileg egyen-
értékûeknek tekinti a különbözõ kultúrá-
kat, továbbá a kulturális egyformaságtól,
mely szinte kiegyenlíti az életstílusokat.
A fejezetben a pápa kitér még az éhség, az
abortusz és a vallásszabadság kérdésére.

A körlevél harmadik fejezete a gazda-
sági fejlõdés és a civil társadalom össze-
függésében vizsgálja a haladást, amelyet
a mai mentalitás élesen elválaszt annak
morális vonatkozásaitól. Ezzel szemben
szükség van az ajándékozás, adományo-
zás alapelvének az újra megfontolására,
mely szemben áll a pusztán produk-
tivista és haszonelvû korszellemmel.

A „Népek fejlõdése, jogok és kötelessé-
gek” címet viselõ negyedik fejezet az
egyén, az individuum szerepének túlhang-
súlyozásával a személybarát etikát állítja

szembe, amelynek révén az államok olyan
politikát folytathatnak, mely a család köz-
ponti szerepére épül.

A körlevél ötödik fejezete az emberi
család együttmûködését tárgyalja. Eh-
hez azonban szükséges, hogy Istennek is
helyet hagyjanak a közéletben, ellenkezõ
esetben a politika elnyomóvá és agresz-
szorrá válik. A pápa a szubszidiaritás
alapelvét ajánlja mindenféle paternalista
megoldással szemben, mert így humani-
zálni lehet a globalizáció folyamatát.

Az utolsó, hatodik fejezetben a pápa
a népek fejlõdésérõl és a technika kap-
csolatáról szólva kijelenti: A techniká-
nak nincs abszolút szabadsága, hanem
az ember morális felelõsségével kell tár-
sulnia, különben – különösen a bioetika
területén – öncélúvá válik.

Benedek pápa enciklikáját buzdítással
zárja: „Szükséges, hogy a fejlõdés érdeké-
ben a keresztények kitárt karral imádkoz-
zanak az Istenhez, a szeretet, a megbo-
csátás, a lemondás, a felebarát elfogadá-
sa, az igazságosság és a béke jegyében”.

Forrás: Vatikáni  Rádió

CCaarriittaass  iinn  vveerriittaattee  ––  „„SSzzeerreetteett  aazz  iiggaazzssáággbbaann””
Közzétették a pápa új szociális enciklikáját

IIggaazzssáágg  nnééllkküüll  nniinnccss  hhaallaaddááss
Új enciklikájában a pápa nemcsak a hí-
võkhöz intézi szavait, hanem minden
jóakaratú ember a megszólított. Ez a
forma már megszokott, de felfogjuk-e
az értelmét? Képesek vagyunk-e a ma-
gunk területén egyrészt arra, hogy eleve
jóakaratúnak tekintsük az embereket,
másrészt arra, hogy értelmes párbeszéd-
be bonyolódjunk velük? Ezen a téren
azt gondolom, hogy még sokat kell fej-
lõdnünk.

XVI. Benedek az ismertetés alapján
szókimondó és közérthetõ. Hazugságra
épülõ világunkban jólesik olvasni, hogy az
igazság nélkül nincs haladás. A társadal-
mi akciók igazság nélkül magánérdekek
szolgálatában végzõdnek, a hatalom logi-
kája szerint mûködnek, és a társadalom
széttöredezését okozzák. Hány példát tu-
dunk erre mondani!

A pápa a szociális enciklikák szokását
követve sokat idéz a korábbi pápai meg-
nyilatkozásokból, fõleg VI. Pál Populo-
rum progressiojából. Ezzel hangsúlyozza
a tanítás folyamatosságát és az ismétlés
egy kicsit minket is megszégyenít: rájö-

vünk, hogy nem ismerjük eléggé az egy-
ház társadalmi tanítását. Pedig 1967 óta
már léphettünk volna elõre valamit,
nemcsak a megismerésben, hanem a
megvalósításban. Hiszen már akkor fel-
hívta Róma a figyelmet, hogy miközben
a világ egyre jobban globalizálódik s ezál-
tal ugyan „szomszédokká” tesz minket
akár távoli népekkel is, de ettõl nem vá-
lunk testvérekké.

De az enciklika természetesen
nem csak visszatekintés. Mai gondja-
inkból indul ki és azokra keres megol-
dásokat. A pápa szerint, ha a profit az
egyetlen cél és nem a közjó, a jólétet
kockáztatjuk, és szegénységet terem-
tünk. A krízis, ami most elérte a gaz-
daságot, egész földi utazásunk újrater-
vezésére késztet.

A statisztikák szerint növekszik a jó-
lét, de ez a társadalmi egyenlõtlenségek
növekedéséhez vezet. Azok az üzenetek,
amelyeket ezzel kapcsolatban a pápa
megfogalmaz: mint például, hogy a
multinacionálisok gyakorta megsértik a
munkások jogait, eszembe juttatja a ré-

gi történetet, miszerint a XIX. század
végén, amikor a Rerum novarum meg-
jelent, az akkori tõkésosztály úgy ítélte:
kommunista lett a pápa. Ami barokkos
túlzás, de tény, hogy a multinacionáli-
sok ellen fellépni, kifogásolni, hogy a
szellemi tulajdon védelmére hivatkozva
visszatartják például a gyógyításhoz
szükséges felfedezéseket, védeni a társa-
dalombiztosítás intézményét a baloldal-
nak kellene. Mi itt, Magyarországon
nem ismerünk ilyen elveket hangoztató
pártot a baloldalon. Akinek még van né-
mi baloldali elkötelezettsége, az bizo-
nyára örömmel fogadja ezeket a híreket.
Az talán ismét vihart kavar majd balról,
hogy a pápa rámutat: az élet tisztelete
nem választható el a haladás fogalmá-
tól. Talán ezt megelõzendõ Joseph
Daul, az Európai Néppárt EP-frakciójá-
nak vezetõje külön nyilatkozatban üd-
vözölte az enciklikát, aminek fõbb gon-
dolataira még majd visszatérünk, s re-
mélhetõleg hamarost magyar fordítás-
ban is megismerhetjük.

Surján  László



A világ az erkölcsi és gazdasági válság so-
rán az elmúlt egy esztendõben szembesült
az Istentõl való elrugaszkodás, elszakadás
következményeivel. Mint az öntudatos és
becsvágyó tékozló fiú, a társadalom úgy
rohant a veszte felé a felvilágosodás óta az
erkölcsiség területén, semmibe véve, kigú-
nyolva, elmaradottnak minõsítve az óvó,
figyelmeztetõ szavakat és iránymutató ja-
vaslatokat, amelyeket az Egyház – szociá-
lis tanításként – hol általánosan, hol
konkrétan megfogalmazott a pápai Taní-
tóhivatal (enciklikák, buzdítások) által. 

Most, amikor a válság a teljes csõdbe
vitte a világot, egyre több, felelõsen gon-
dolkodó ember ismeri fel a tényt, hogy
itt már nem egy mûködõ gazdasági
struktúra megjavításáról van szó, ha-
nem egy teljesen új gyakorlat megvalósí-
tása szükséges. Orbán Viktor már más-
fél évvel ezelõtt felhívta a figyelmünket
egy közelgõ nagyméretû gazdasági krí-
zisre, és hónapok óta beszél arról, hogy
egy új rend felépítésének küszöbén ál-
lunk, amibõl Magyarország sem marad-
hat ki. Ennek ellenére a kormányon lé-
võk ragaszkodnak a régihez, a bukott-
hoz, a csõdhöz, és ezzel az országot, an-
nak polgárait (minket) hosszú távon is
megfosztják a boldogabb jövõtõl. De mi
is az, amihez ragaszkodnak, mi is az,
ami megbukott? Az erkölcstelenség a
közéletben és a gazdaságban, konkrétab-
ban az igazság elferdítése, az igazságos-
ság megtagadása és a szeretet mellõzése. 

A katolikus Egyház társadalmi-szoci-
ális tanítása 118 éve konkrétan kezünk-
ben van, folytonosan kiegészítve, ki-
bontva a lényeget, az éppen aktuális kér-
désekre megadva a választ. 1891-ben
XIII. Leó pápa a Rerum novarum encik-
likával válaszolt a nagy tömegben való
megjelenésének kihívásaira, majd foly-
tatta a sort XI. Pius a Quadragesimo an-
no enciklikával 1931-ben, Boldog XXIII.
János pápa a Mater et magistrával 1961-
ben, VI. Pál a Populorum progressióval

1967-ben, II. János Pál pedig 1981-ben a
Laborem exercens, 1987-ben a Sollici-
tudo rei socialis, 1991-ben pedig a
Centesimus annus enciklikákkal.

A világ ezekrõl vagy nem vett tudo-
mást (a kommunizmus idején elhallgat-
ták), vagy a média idejétmúlt felfogás-
nak minõsítette, mivel nem értette –
sõt meg sem kísérelte megérteni – lé-
nyegi mondanivalójukat. Ehelyett el-
kezdett saját útján járni, amelybõl las-
san kiveszett minden, ami emberi, és
abból a „gazdaságból”, aminek az em-
bert kellene szolgálnia, maradt a birtok-
lási vágy, a harácsolás és a másokon va-
ló gátlástalan átgázolás. A szabad ver-
senyre épülõ piac, aminek az államok
korlátot szabni volnának hivatottak, az
állam szükségtelenségének hirdetésével
a fejünkre nõtt, és belebukott a saját ön-
zésébe. Nem vált be tehát sem a kom-
munizmus (minden közös), sem a vad-
kapitalizmus (versenyezzünk!) elvrend-
szere. Ezzel azonban magával rántott
minket is, akik eddig a vad versenytõl,
most pedig a bukásuktól szenvedünk.
Ma sok csúcsmenedzser, közgazdász,

politikus, magasan képzett embertár-
sunk már elfelejtette azt, hogy a hitbõl
lehet erõt meríteni, másként gondol-
kozni, gazdálkodni, s csak a technokra-
ta megoldások „egyszeregye” jut eszük-
be. Vagy még nem is hallottak soha hi-
telesen a hit és a tudás kapcsolatáról, az
Egyház társadalmi tanításának össze-
függéseirõl.

Ennek a ténynek azonban sajnos
nem csak pénzügyi, hanem más társa-
dalmi-erkölcsi következményei is let-
tek. Az önzés magával hozta a „halál
kultúráját”, a szolidaritás teljes hiányát,
az élet elvetését, a másik ember vagy
közösség jogainak, érdekeinek figyel-
men kívül hagyását, mert a szabad ver-
seny kényszere elvette a szabadságun-
kat. Isten nélkül olyanokká váltunk,
mint az állatok, amelyek csak saját ér-
dekeiket nézik és védik, saját jogaikat
követelik, és ahol az erõsebbé a túlélés
joga. A másikban ellenséget látunk,
mert ha neki jut valami, akkor az bizto-
san tõlem veszi el; a lényeg az, hogy ne-
kem minél több legyen. Amit magam-
nak tûzzel-vassal megkövetelek, azt a
másiktól elrabolom. Röviden megfogal-
mazva: elvesztettük a szeretetet. 

Isten ezért most figyelmeztet bennün-
ket: Ahhoz, hogy ismét jól menjenek a
dolgok, és ne pusztítsuk el önmagunkat,
már (megint) csak egyetlen megoldás – a
keresztény tanítás megvalósítása
maradt… Az önzés nagyszájú és eddig ha-
ladónak, korszerûnek hazudott képviselõ-
inek látványos bukásával megnyílik a le-
hetõség egy olyan világ felépítése elõtt,
amely az ember boldogságát jelöli meg
célként, és amely irányt (hála a nagy elõ-
döknek!) megfelelõ és kiérlelt útmutatás-
ok segítségével könynyen megtarthatjuk.
Az Egyház készen kínálja a megoldást:
emberi méltóság, szolidaritás, szabadság,
tisztelet, ajándékozás, mértékletesség, ön-
fegyelem – azaz a szeretet megvalósítása.

Ennek a szónak („szeretet”) olvastán
sokunknak egy szép, de csöpögõs, naiv,
buta, gyerekes, kenetteljes, esetleg kiszá-
míthatatlan szalmaláng érzelem; ugyan-
akkor a mai világban megvalósíthatatlan
„valami” jut eszébe. A szeretet azonban
nem (csak) érzelem. Ha az lenne, akkor
valóban bizonytalan és változó lenne. A
keresztény szeretet elsõsorban akarati
tevékenység, amit az értelem irányít és

Folytatás a 4. oldalon
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Már  csak  a  keresztény  megoldás  maradt...  
BBeenneeddeekk ppááppaa  eenncciikklliikkáájjaa  úújj  sszziinnttéézziisstt  llááttttaatt  mmeegg::  aa  hhiitt  ééss  aazz  éérrtteelleemm,,  aa
sszzeerreetteett  ééss  aazz  iiggaazzssáágg,,  aazz  eellmméélleett  ééss  aa  ggyyaakkoorrllaatt  öösssszzeeffüüggggéésséétt..  AAzz  EEggyy-
hháázz  ttáárrssaaddaallmmii  ttaannííttáássáátt  úúggyy  ffeejjttii  kkii,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerrii  éélleett  sszzáámmooss  sszzfféérráá-
jjáábbaann  eellffeelleejjtteetttt  vvaaggyy  oonnnnaann  sszzáámmûûzzöötttt  IIsstteennrrõõll  bbeesszzééll,,  aakkii  aa  sszzeerreetteett  ééss
aazz  iiggaazzssáágg  rréévvéénn  aazz  eeggéésszz  tteerreemmtteetttt  vviilláágg  rreennddjjéénneekk  mmeeggúújjííttáássáárraa  hhíívv
bbeennnnüünnkkeett..  AA  vviilláágg  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  sszzáámmáárraa  tteehháátt  mmáárr  ccssaakk  aa  kkeerreesszz-
ttéénnyy  mmeeggoollddááss  mmaarraaddtt,,  aa  ttööbbbbii,,  eemmbbeerrii  ööttlleett  öösssszzeeoommllootttt..  HHaa  kkéésszzeenn  ááll-
lluunnkk  aa  kkoorrmmáánnyyzzáássrraa,,  aakkkkoorr  éélljjüünnkk  aa  lleehheettõõssééggggeell  aa  SSzzeennttaattyyaa  úúttmmuuttaattáá-
ssaaii  sszzeerriinntt,,  ééss  ééppííttssüükk  ffeell  aazz  úújj,,  eemmbbeerrii  vviilláággoott  IIsstteennnneell!!



Folytatás a 3. oldalon

az érzelem indukálhat. Ennek fényében
tehát felépíthetõ egy társadalom a szere-
tetre, sõt az ember lényegébõl fakadóan
– mert éhezik a szeretetre – igazságos
társadalom csak a szeretetre építhetõ
fel. Az igazi Szeretet azonban, amely
megfelel az ember vágyainak, csak az Is-
ten lehet (1Jn 4,16), hiszen ezt a vágyat
õ ültette belénk, övé a világ, otthon van
benne, ismeri minden részletét – ez a
tény az egyetlen igazság. Ha mást nevez-
nénk szeretetnek, akkor az hazug és
gyenge alap, hamis építmény lenne. Az
Isten által teremtett világot Istenre kell
építeni. A hit és az ész megfelelõ aránya
és összhangja nélkül az emberi társada-
lom nem lélegzik mindkét tüdejével.
Mivel pedig a kereszténydemokrácia
szociális kérdésekben mindig is a ke-
resztény tanítás alapján állt, a történe-
lem Ura segítségével hosszú idõ után
megnyílt a lehetõség az elméletek gya-
korlattá váltására: vagyis eljött a mi
idõnk!

Ennek fényében – mivel a világ szá-
mára már csak a keresztény tanítás ma-
radt – a társadalom (benne a gazdaság)
építésénél szembe kell néznünk az eddi-
gi téves úttal, és végre észre kell ven-
nünk az évtizedek óta az orrunk elõtt
lévõ helyes irányt. Ebben segít bennün-
ket és erre biztat XVI. Benedek pápa új,
Caritas in veritate (Szeretet az igazság-
ban) kezdetû enciklikája, amelyben a
Szentatya a következõkre hívja fel a vi-
lág gazdasági és politikai vezetõinek fi-
gyelmét (A Pápa tömören és lényegre
törõen fogalmaz, ezért olvasása nagy
odafigyelést igényel.):

A globalizáció soha nem látott lehe-
tõséget adott az emberi kapcsolatok fej-
lõdésére, de ami most történik, az
„nem az ész és az erkölcs kapcsolatából
megvalósuló emberi fejlõdés.” Egyrészt
csak az igazságossággal és az ésszel
megvilágított szeretet teszi lehetõvé az
emberi értékek alapján történõ fejlõ-
dést; másfelõl hiteles fejlõdés csak a ja-
vak és erõforrások igazságos megosztá-
sából fakad, s nem abból az elosztásból,
amelynek alapja a technika és a ha-
szonelv! 

Nincs igazi humanizmus az Abszo-
lútra (Istenre) való nyitottság nélkül.
Ez adja meg az élet igazi jelentését.
Ezért központi helyre kell tenni a sze-
retetet, vagyis makroszinten a szolida-
ritást. A szeretet testvériséget vár el az
emberek közötti kapcsolatokban. A

megvalósult globalizáció által indukált
emberi kapcsolatok azonban inkább
csak „szomszédi” kapcsolatok – hiány-
zik az Atya elfogadása, aki által testvé-
rek lehetnénk, és egyben egységes em-
beri család is.

Sajnos az elõzõ pápák felhívásai és a
fejlõdéssel kapcsolatban támasztott el-
várásai nem következtek be, ezért ma
egy tisztán csak technológiai társada-
lomról beszélhetünk. A kizárólag a pro-
fitmaximalizálás elve által hajtott gaz-
dasági növekedés drámai problémákat
okozott. Újra kell tervezni az utunkat,
új szabályokat kell megalkotni magunk-
nak, újra felfedezni alapvetõ értékeket,
felfedezni az elkötelezõdés új formáit. A
csupán gazdasági-technológiai fejlõdés
nem elég: védeni kell az embert, aki az
alapja, forrása, célja minden társadal-
mi, gazdasági életnek!

A élethez való alapvetõ jog, az élet
tisztelete és elfogadása hangsúlyosan
kerül elõ a körlevélben. Ide tartozik a
vallásszabadsághoz való jog is, Isten
nélkül ugyanis az emberrõl csak „redu-
kált vízió” lenne megalkotható.

A tudás szeretet nélkül steril. A tudo-
mányos kutatás is akkor nyer értelmet,
ha a jóakarat vezérli. A fejlõdés zavará-
nak egyik oka a szintézis hiánya a tudo-
mányos életben: nem kellõ mértékû pár-
beszéd a tudományterületek – fõként a
szaktudományok és a teológia – között.

Az aktuális helyzetre utalva a pápa
így ír: Fogyasztói, haszonelvû életmó-
dunk nem teszi lehetõvé, hogy észreve-
gyük a nagylelkûség lehetõségeit, tette-
it. Pedig az ember ajándékozásra és ön-
maga meghaladására teremtetett. A re-
ményt a teljes, tehát az adni is tudó em-
ber identitása hordozza magában.

A piac emberek találkozásának szín-
tere és a csere-igazságosság és osztó-
igazságosság megvalósulásának helye.
Azonban a szolidaritás és a kölcsönös
bizalom megléte nélkül – ami ma jel-
lemzõ – a piac nem tudja helyesen be-
tölteni gazdasági szerepét. A gazdasági
tevékenység nem egyenlõ a kereskedõi
logikával, célja a közjó megvalósítása
kell legyen, amiért a politikai közösség
is felelõs! Ez a cél más, mint a pusztán
haszon-felhalmozási cél.

A piac tisztán nem létezik. Az embe-
ri kapcsolatok, a szolidaritás, a kölcsö-
nösség a gazdasági tevékenységen belül
igenis gyakorolhatók, a gazdasági szféra
tehát erkölcsileg nem semleges és nem
is embertelen, és így, mivel emberi vo-

nása van, mûködtetésének, irányításá-
nak etikusan kell történnie. Az ingye-
nesség, az adás tehát értelmet nyer a
gazdasági tevékenységen belül is!

II. János Pál tanítását XVI. Benedek
is megerõsíti: a gazdasági élet három
pillére: a piac, az állam és a civil társa-
dalom. Az üzleti vezetés nem fókuszál-
hat csak a részvényeseinek az érdekeire,
hanem felelõsséget kell vállalniuk más
érintettjeikért is, akik hozzájárulnak az
üzlet életéhez (pl. munkavállalók vagy a
bankok ügyfelei). A profit nem cél, ha-
nem eszköz kell legyen ahhoz, hogy a
gazdálkodás emberi és társadalmi célo-
kat érjen el, hogy a piac emberibb le-
gyen.

A fentiek hiányában a rosszul veze-
tett globalizáció válságba vitt. Az embe-
rek és nemzetek közötti kapcsolatok
olyan új felosztására és a gazdagság
olyan újraosztására van szükség, ami
nem fokozza a szegénységet. Az igazi
globalizációnak teológiai oldala is van: a
kapcsolatok irányába kell terelni, a
kommúnio és a javak megosztása felé.

A körlevél fontos erkölcsi megállapí-
tása, hogy a jogok elõfeltételezik a köte-
lességeket. A kötelességek kölcsönös
megosztása hatékonyabban ösztönzi a
cselekvést, mint a jogok puszta követe-
lése. Ezért „azt gondolni, hogy a népes-
ségnövekedés az elsõdleges oka az elég-
telen fejlõdésnek, hibás.” Felelõtlenség
ugyanis azt gondolni a szexualitásról,
hogy az csupán az élvezet forrása. Véde-
ni kell a családok elsõdleges kompeten-
ciáját, integritását és felelõsségét az ál-
lam beavatkozásával szemben a népes-
ség alakulásába. 

A környezeti krízis konkrétumait il-
letõen a pápa a megújuló energiaforrás-
ok használatát szorgalmazza. A környe-
zet Isten ajándéka, s az ember sáfárkod-
ni (mûvelni és õrizni) hivatott azt. A
Szentatya a hedonista (élvezetközpon-
tú), túlzó fogyasztói életstílus felülvizs-
gálatát sürgeti, s leszögezi, hogy új élet-
stílusra van szükség, amelyben az igaz-
ság-szépség-jóság egysége hozza meg a
közös növekedést, ezek határozzák meg
a fogyasztói választást, a megtakarításo-
kat, a beruházásokat. 

A körlevél kívánatosnak tartja a test-
véri együttmûködést a hívõ és nem hí-
võ emberek között. Az együtt munkál-
kodás alapja a világban fennálló egyet-
len igazság kell legyen. Õszentsége sür-
geti továbbá a spekuláció visszaszorítá-
sát, a gyengék védelmét az uzsora ellen. 
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Bátorítja a mikrohitel-konstrukciókat,
amelyeket finomítani és a rászorultak
számára elõnyössé tenni javasol. 

Mindezek fényében a helyes globali-
záció érdekében a pápa szerint sürgetõ
szükség van egy világpolitikai tekintély-
re, egy globális kormányzásra, amely a
fenti értékeket veszi figyelembe. Ez a
globális közjó elõsegítésére létrehozan-
dó olyan szervezetek, nemzetközi intéz-
mények összessége legyen, amelyek a
szubszidiaritás, a szolidaritás, kooperá-
ció, morális rend, emberi jogok, az igaz-
ságosság védelme és az emberiség csa-
ládjának létrehozása elvének alapján
mûködnek. Ezért a pápa többek között
az ENSZ szervezetének reformját is ja-
vasolja. 

XVI. Benedek kitér a technológia fej-
lõdésének témájára is, amit intéssel
kezd: Az ember azt hiszi, hogy újjáte-
remtheti magát a technológia csodájá-
nak segítségével és a gazdasági fejlõdés
révén, „prométheuszi elbizakodottság”
él benne, ahelyett, hogy magába nézne,
és felfedezné újra a szívébe írt termé-
szettörvény alapvetõ normáit. „Az ész
hit nélkül a saját mindenhatóságába ve-
tett hit illúziójában bukdácsol.”

A pápa szerint alapvetõ küzdelem a
technológia felsõbbsége és a morális fe-
lelõsség között a bioetika területén ala-
kult ki: ezen a téren az integrált, egész
emberi fejlõdés lehetõsége radikálisan
megkérdõjelezhetõ. Az emberrõl alko-
tott felfogást egyre inkább a modern
biotechnikák által felkínált lehetõségek
alakítják. Az emberiség jelenlegi problé-
máinak megoldása nem lehet pusztán
technikai jellegû, hanem figyelembe
kell venni a személy testi és lelki elvárá-
sait, és ezáltal számolni kell magával a
teremtõ Istennel. Az emberiség jövõjét
veszélyezteti jelent a technika abszolu-
tizmusa, amelynek legmagasabb rendû
kifejezése az életellenes gyakorlatokban
nyilvánul meg. 

Az önközpontú technológiahasználat
irracionálissá válik, megtagadja az értel-
met és az értéket. Például az „in vitro”
megtermékenyítés technológiai felsõbb-
sége az emberi méltóságot tagadja. Az
abortusz és eutanázia a „halál kultúrá-
ját” erõsíti. Az Isten nélküli világ saját
pusztulását készíti elõ, ennek jele az er-
kölcsi válság.

Az emberi lélekrõl szóló reduk-
cionista nézetek, a droghasználat a re-
mény hiányának jelei, az üresség és
szenvedés fokozói. Ilyenkor nincs meg

az integrált emberi fejlõdés, és nem tel-
jesül az egyetemes közjó sem, ha az em-
ber lelki és morális jólléte nincs beleszá-
mítva. Isten nélkül nem tudja, merre
menjen, nem érti magát az ember. Isten
nélkül az ember nem tud hiteles huma-
nizmust sem kifejleszteni. Az Istenre
való nyitottság eredményezi a nyitottsá-
got az embertárs felé is. Isten ad erõt,
hogy harcoljunk és szenvedjünk a köz-
jóért, annak szeretetéért.

Az enciklika üzenetét és az elõttünk
álló feladatot tömören Szent Pál apostol
szavai fogalmazzák meg: „Szeressetek
tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ra-
gaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szere-
tetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a
tiszteletadásban elõzzétek meg egy-
mást.” (Róm 12,9-10)

Az enciklika központi üzenetének ki-
mondásával zárja az írást XVI. Benedek
pápa: „… a világ, az élet, a halál, a jelen-
valók, az eljövendõk: minden a tietek.
Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus
pedig az Istené.” (1Kor 3,22-23)

Benedek pápa enciklikája új szinté-
zist láttat meg: a hit és az értelem, a
szeretet és az igazság, az elmélet és a
gyakorlat összefüggését. Az Egyház tár-
sadalmi tanítását úgy fejti ki, hogy az
emberi élet számos szférájában elfelej-
tett vagy onnan számûzött Istenrõl be-
szél, aki a szeretet és az igazság révén az
egész teremtett világ rendjének megújí-
tására hív bennünket.

Amint eddig láttuk, az új világrend
kialakulásakor alapvetõ szerepet kell
játszania a szeretetnek. A világon min-
den a miénk, de mi Istenéi vagyunk –
éljünk hát az Õ szabályai szerint! Azok
a tettek (ötletek, húzások), amelyek
nem tartják tiszteletben az emberi sze-
mély valódi méltóságát – akkor is, ami-

kor látszólag „szeretetbõl fakadó dönté-
sek” –, valójában az emberi életrõl alko-
tott materialista felfogás gyümölcsei. Ez
az igazság nélküliség a szeretetet üres
burokká fokozza le, amelyet önkénye-
sen lehet megtölteni (lásd: az abortusz
vagy az eutanázia kimagyarázása), nega-
tív hatást gyakorolva az emberi fejlõdés
egészére. 

Rá kell tehát ébrednünk végre arra –
mert nincs is már más választásunk –,
hogy Isten nélkül nem lehet hiteles hu-
manizmust létrehozni. A globalizáció
nem feltétlenül rossz, sõt eszköze lehet
az egész emberi nem egységének,
amennyiben az emberiség nagy család-
ját Isten atyasága alatt képzeli el és va-
lósítja meg (ahol mi mindnyájan testvé-
rek vagyunk). Eddig ellenálltunk a sze-
retetnek, de be kell látnunk, hogy fenn-
maradásunk érdekében rá vagyunk utal-
va, „boldogságra vagyunk ítélve”. Akár-
hogy kapálóztunk is eddig ellene, az Is-
ten által uralt történelem rákényszerít
bennünket. Eljött tehát az ideje annak,
hogy a kereszténydemokrácia által a po-
litikai életben képviselt keresztény tár-
sadalmi tanítást, amely az egyházi és a
hétköznapi életben is a legfontosabb er-
kölcsi kérdések egyike, végre megismer-
jük, és a gyakorlatban megvalósítsuk. 

A világ és Magyarország számára te-
hát már csak a keresztény megoldás
maradt, a többi, emberi ötlet összeom-
lott. Ha készen állunk a kormányzásra,
akkor éljünk a lehetõséggel a Szentatya
útmutatásai szerint, és építsük fel az új,
emberi világot Istennel!

Kelt Diósdon, 2009. július 14–16.
között

Eõry  Zsolt  
teológus 

a KDNP Pest megyei elnöke
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– Mielõtt a tavaszi ülésszak parlamenti
munkájával és a körzeti eseményekkel
foglalkoznánk, néhány szót ejtsünk az
Európa Parlamenti választásokról, külö-
nös tekintettel annak belpolitikai üze-
netére.

– Az európai választásoknak kettõs
tétje volt. Olyan képviselõket kellett az
Európai Parlamentbe küldenünk, akik
képesek nemzeti érdekeinket képvisel-
ni és egy normális Európáért dolgozni.
Két irányzat van ugyanis Európában,
egy dekadens, neoliberális törekvés és
a hagyományos európai értékeket valló
irányzat.

A választásoknak volt azonban bel-
politikai következménye is. A választók
üzentek a politika világának. Ez az üze-
net így szólt: egyetlen kormányképes
erõ van Magyarországon, a Fidesz–
KDNP szövetség. Az MSZP középpárt
lett, az SZDSZ partvonalon kívülre ke-
rült, és pályára lépett a radikális jobb.
Az utóbbinak legfõbb oka a közbizton-
sági helyzet. Ez a kérdés megérdemel
egy-két mondatot. A rendõrségnek ha-
tározottan és keményen kell fellépnie
minden bûnözõvel szemben, etnikai
hovatartozásától függetlenül. Ezt sem-
miféle magánhadsereg nem pótolhatja.
A rasszizmus éppúgy megengedhetet-
len, mint az, ha valakit alaptalanul
rasszistának neveznek. A magyar nép
évszázadokon át befogadónak mutatko-
zott, ma is az. Ez elismerést érdemel.

– A nyári szünet elõtti utolsó ülésen
még több fontos döntés született, töb-
bek között a családtámogatási rendszer
megváltoztatásáról. 

– A balliberális kormány sok hibát kö-
vetett el hét év alatt, egyik legnagyobb az,

amire rákérdezett. Azokat sújtják, akiket
védeni kellene. Ez nagy áldozatokat kíván
az érintettektõl, miközben keveset hoz a
költségvetésnek. Az ilyen intézkedés egy-
szerre vall érzéketlenségrõl és szakszerût-
lenségrõl. Az otthonteremtés megnehezí-
tése a családalapítókat sújtja, azokat,
akik úgyis nehezen szánják rá magukat
erre a lépésre. A gyes megrövidítése azok-
nak árt, akik az elsõ éveket gyermekük
mellett kívánják tölteni. Az áfa növelése
minden család életét nehezíti. 

– A Bajnai-csomag a családosok és a
nyugdíjasok megrövidítésével indította az
úgynevezett „válságkezelõ programját”.
Ugyanakkor a Fidesz–KDNP javaslatait
semmibe vették. Melyek voltak ezek?

– Elõterjesztéseink egyrészt a megszo-
rítások eltörlését, másrészt mérséklését
szolgálták. Mindet lesöpörték. Ha egy-egy
elfogadhatónak tûnt számukra, azt újrafo-
galmazva maguk nyújtották be. Másra
nem is számítottunk, az viszont megdöb-
bentõ volt, hogy a KDNP önálló kezdemé-
nyezéseit, olyanokat, amik távol estek a
pártpolitikai küzdelmek témáitól, szintén
semmibe vették. Ilyen volt a választható
családi adózásról szóló törvénytervezet,
amely az adórendszer igazságosabbá téte-
lét célozta. Ilyen volt a nyugdíjkoncepció,
amely a rendszer fenntarthatóságát hosz-
szútávon biztosítaná. Említhetem a csalá-
dok csõdvédelmérõl szóló elõterjesztést,
amely a válság áldozataivá vált családok-
nak nyújtana hatékony segítséget. 

– Több felszólalása is volt a tavaszi
ülésszakon, néhány általános érvényû
gondolatot kiemelne ezek közül, ame-
lyeknek országos üzenetük van?

– Szeretem a napirend elõtti felszóla-
lás mûfaját. Öt percben kell egy fontos

kérdésrõl a lényeget elmondani. Általá-
ban nem a napi politika területérõl, ha-
nem társadalmunk folyamatosan aktuá-
lis nagy kérdéseibõl választom a témá-
mat. Ebben az idõszakban azonban olyan
események történtek, amelyek mellett
nem lehetett szó nélkül elmenni. Frak-
ciófeladatként beszéltem a Gyurcsány-
korszak lezárásáról, az új miniszterelnök
személyérõl, az európai választás ered-
ményérõl. Volt néhány megszólalásom a
napirenden lévõ szociális kérdésekhez is.
A két terület abban a gondolatban talál-
kozik, amit gyakran elmondtam: nem
azok vállára kell rakni a terhet, akik már
eddig is sokat viseltek.  

– A körzetében két nagypolitikai ügy-
ben is fellépett az itt élõk érdekében: a
nagyvízi medrek (árterek) kiterjesztése
és a vízközmû vállalatok privatizációs
kísérlete kapcsán. Milyen eredménye-
ket sikerült elérni?

– Az elsõ sok ingatlan tulajdonosá-
nak vagyonvesztésével járna, a második
a nemzeti vagyon maradékának eltulaj-
donítása lenne. Politikusok, szakembe-
rek és civil szervezetek határozott fellé-
pése meghátrálásra kényszerítette a kö-
zösségellenes tervek kiagyalóit. 

– Közismert, hogy a körzete hatal-
mas kiterjedésû, számtalan kistelepü-
léssel. Munkaidejének hány százalékát
teszik ki a körzeti ügyek? Milyen a kap-
csolata a választóival?

– Idõm és energiám java részét a kör-
zeti munkára fordítom. Élvezettel te-
szem, nem jelent megterhelést. Tizen-
egy éve ismerem az embereket és a tele-
püléseket. Sok barátot szereztem, sok
ügyet megismertem. Egyszer egy ifjú ti-
tán, aki megkívánta a jól mûködõ kör-
zetet, megkérdezte: indulsz még egy-
szer? Természetesen, de nem egyszer –
válaszoltam.  

–  Az ön nevéhez köthetõ az Új Tár-
sadalom Szalon elindítása. Mit takar ez
a név és mi a céljuk a rendezvényekkel?

– Kereszténydemokrata szellemiségû
társadalmi esemény. Résztvevõi a politi-
ka, a tudomány és a mûvészet képvise-
lõi, akik magyar és európai értékeket
képviselnek. Tartalmas programot és a
beszélgetéshez kellemes körülményeket
igyekszünk teremteni.

Brockhauser  Edit

A  kormány  intézkedései  azokat  sújtják,  
akiket  védeni  kellene  

AAzz  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  vváállaasszzttáássookk  eeggyyéérrtteellmmûû  üüzzeenneettee,,  hhooggyy  eeggyyeettlleenn  kkoorr-
mmáánnyykkééppeess  eerrõõ  vvaann  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  sszzöövveettsséégg..  AAzz  MMSSZZPP
kköözzééppppáárrtt  lleetttt,,  aazz  SSZZDDSSZZ  ppaarrttvvoonnaalloonn  kkíívvüüllrree  kkeerrüülltt,,  ééss  ppáállyyáárraa  llééppeetttt  aa  rraa-
ddiikkáálliiss  jjoobbbb  ––  mmoonnddttaa  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ééss  aazz
OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöökkee..  AA  ppoolliittiikkuuss  mmeeggddööbbbbeennttõõnneekk  nneevveezzttee,,  hhooggyy  aa  kkoorr-
mmáánnyyppáárrttookk  nneemmccssaakk  aazzookkaatt  aa  KKDDNNPP-ss  eellõõtteerrjjeesszzttéésseekkeett  ssööppöörrttéékk  llee  vváálloo-
ggaattááss  nnééllkküüll,,  aammeellyyeekk  aa  mmeeggsszzoorrííttáássookk  eellttöörrlléésséétt,,  mméérrsséékklléésséétt  sszzoollggáállttáákk,,
hhaanneemm  aa  ppáárrttppoolliittiikkaaii  kküüzzddeellmmeekk  ttéémmááiittóóll  ttáávvooll  eessõõ,,  sszzaakkppoolliittiikkaaii  jjaavvaassllaattoo-
kkaatt  iiss  eeggyyttõõll  eeggyyiigg  sseemmmmiibbee  vveettttéékk..  PPééllddaakkéénntt  eemmllíítteettttee::  aazz  aaddóórreennddsszzeerrtt
iiggaazzssáággoossaabbbbáá  tteevvõõ  ccssaallááddii  aaddóózzáássrróóll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyytteerrvveezzeetteett,,  aa  nnyyuuggddííjj-
rreennddsszzeerr  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággáátt  hhoosssszzúúttáávvoonn  bbiizzttoossííttóó  eeggyyssééggeess  nnyyuuggddííjjkkoonncceepp-
cciióótt,,  vvaallaammiinntt  aa  ccssaallááddookk  ccssõõddvvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó  eellõõtteerrjjeesszzttéésstt,,  mmeellyy  aa  vváállssáágg
áállddoozzaattaaiivváá  vváálltt  ccssaallááddookk  sszzáámmáárraa  kkíínnáálltt  mmeeggoollddáásstt..    
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PPaarraasszzttvvaakkííttááss
Az EP-választás után nagyobb lett az ellenzék legitimációs mozgástere

A pártelnök arra a kérdésre, milyen
nyár elé néz Magyarország, azt válaszol-
ta: „Embert próbáló nyár elé. Részint
mert nyilvánvaló, hogy a társadalom
óriási többségének nincs lehetõsége ar-
ra, hogy elmenjen nyaralni, nincs lehe-
tõsége arra, hogy kipihenje magát. Több
mint bizonytalan a jövõje, a munkahe-
lye, a hiteleinek kérdése, az orvosi ellá-
tása, a gyerekeinek az iskoláztatása és
így tovább."

Semjén Zsolt hangsúlyozta, a nép-
nyúzó intézkedések következményei
majd csak a második félévben, illetve a
jövõ év elején fognak érzõdni.

Az ingatlanadóval kapcsolatosan a
KDNP elnöke kifejtette, a liberálisok tá-
mogatásával megszavazott törvény
„olyan, mint a láb az ajtórésben. Senki
nem gondolhatja komolyan, hogy azért
vezetik be az ingatlanadót, hogy utána
majd csökkentsék a mértékét. Most úgy
tûnik, hogy csak a nagyobb értékû in-
gatlanokra vezetik be az adót, késõbb
azonban ezt ki fogják terjeszteni min-
den ingatlanra”. Hozzátette: közgazda-
ságilag pusztán a nagy értékû ingatla-
nokra nincs értelme adót bevezetni, hi-

szen a beszedési költség akár meg is ha-
ladhatja az elért bevételt. Ez az, amit
úgy nevez a nép, hogy parasztvakítás.

A kereszténydemokrata politikus meg-
ítélése szerint azon túl, hogy az intézke-
dés rossz üzenetet hordoz, alkotmányo-
san is aggályos, hiszen adózott jövedelem-
bõl szerzett vagyont adóztatnak meg.

Semjén Zsolt heti interjújában éle-
sen bírálta az áfa-emelést is, mint
mondta: „az áfa valóban a szegények
adója, mert azoknak is meg kell fizetni,
akik a csupán létfenntartásukat próbál-
ják meg biztosítani. Közgazdasági köz-
hely, hogy minél nagyobb valakinek a
jövedelme, annál kisebb hányadát for-
dítja megélhetésre. Következésképpen a
fogyasztási típusú adók a szegényeket
sújtják, és a gazdagok további felhalmo-
zását erõsítik: tehát a társadalmi egyen-
lõtlenséget növelik.

A KDNP elnöke kitért arra is, hogy
feltûnõen kevés szó esik arról, hogy az –
IMF, a Világbank és az Európai Közpon-
ti Bank segédletével – az ország brutális
eladósításának folyamata gyakorlatilag
egyenlõ az ország gyarmatosításával, a
szuverenitásának feladásával. A giganti-

kus összegû hitel egy jelentõs hányadá-
ból kistafírozzák a bankokat, az erre for-
dított pénzt pedig az állampolgároknak
kell majd visszafizetni. „Ráadásnak na-
pi tapasztalat, hogy a bankok szabotál-
ják a hitelkihelyezést: sem a devizahite-
leseken, sem a vállalkozások hiteligé-
nyén nem segít érdemben az, amit a
kormány ma csinál, viszont a magyar
embereket emberöltõre, sõt még az uno-
káinkat is eladósítja.”

A kereszténydemokrata politikus ta-
nulságosnak nevezte, hogy a kormány el-
utasította a KDNP azon javaslatát, hogy a
devizahiteleseken – akik a kormány rossz
gazdaságpolitikája és rossz pénzügypoliti-
kája miatt jutottak nehéz helyzetbe –, úgy
segítsenek, hogy hozzanak létre egy szoci-
ális bankot. Kijelentette: a kormány az ál-
lami szociális bank létrehozása helyett, a
profitorientált – egyébként külföldi tulaj-
donban lévõ – bankokat pénzeli.

Arra a kérdésre, hogy a parlamenti
ellenzék valóban ellenzéki részének az
EP-választás után van-e mozgástere,
Semjén Zsolt elmondta: a parlamenti
mozgástere az ellenzéknek továbbra is
korlátozott, viszont az EP-választás
után a legitimációs mozgástere lényege-
sen nagyobb lett, mivel nyilvánvalóvá
vált, hogy a társadalom kétharmada – a
támogatottságát elveszített MSZP-vel és
SZDSZ szemben – a Fidesz–KDNP
pártszövetség mögött áll.

„Ebbõl kifolyólag a politikai törekvé-
sünk is arra irányul, hogy minél elõbb
meglegyenek az új parlamenti választá-
sok, s utána a népakaratnak megfelelõ
kormány állhat fel a népakaratnak megfe-
lelõ kormánypolitikával” – hangsúlyozta a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
Hozzátéve: az ország szempontjából az a
jó, ha minél elõbb olyan kormány alakul,
amelyik mögött tényleges társadalmi tá-
mogatottság van, és valódi parlamenti
többség, mert ez az, amelyik nekiállhat a
romeltakarításnak és az ország újjáépíté-
sének.

Az interjú végén Semjén Zsolt megis-
mételte legutóbbi napirend elõtti felszó-
lalásában tett kijelentését: az MSZP–
SZDSZ nem tudja annyira lerombolni
az országot – bár dolgoznak rajta –, hogy
a Fidesz és a KDNP ne tudja újraépíteni.

kdnp.hu

SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  sszzeerriinntt  eemmbbeerrtt  pprróóbbáállóó  nnyyáárr  eelléé  nnéézzüünnkk..  AA  kkoorrmmáánnyy  aazz  eemmbbee-
rreekkeett  mmeeggssaarrccoolljjaa,,  mmiikköözzbbeenn  aa  kküüllffööllddii  ttuullaajjddoonnbbaann  lléévvõõ  bbaannkkookkaatt  ppéénnzzee-
llii..  AA  KKDDNNPP  eellnnöökk-ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  hhoonnllaappjjáánnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúújjáábbaann  rráámmuuttaa-
ttootttt::  aa  kkaabbiinneett  tteelljjeesseenn  éérrzzéékkeettlleenn  aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  aa  nneemmzzeettii  üüggyyeekk  iirráánntt..  AAzz
iinnggaattllaannaaddóóvvaall  kkaappccssoollaattoossaann  aa  ppoolliittiikkuuss  kkiiffeejjtteettttee,,  aa  lliibbeerráálliissookk  ttáámmooggaattáá-
ssáávvaall  mmeeggsszzaavvaazzootttt  ttöörrvvéénnyy  „„oollyyaann,,  mmiinntt  aa  lláább  aazz  aajjttóórrééssbbeenn..  SSeennkkii  nneemm
ggoonnddoollhhaattjjaa  kkoommoollyyaann,,  hhooggyy  aazzéérrtt  vveezzeettiikk  bbee  aazz  iinnggaattllaannaaddóótt,,  hhooggyy  uuttáánnaa
mmaajjdd  ccssöökkkkeennttsséékk  aa  mméérrttéékkéétt..””
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Naponta ellentmondásos hírek jelen-
nek meg arról, hogy a botrányos esetek
nyilvánosságra kerülése miatt felmen-
tik Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. (MNV) vezérigazga-
tóját, avagy sem. Mosolyoghatnánk az
egész komédián, csakhogy az ügy hát-
terében véresen komoly dolgok húzód-
nak meg – jelentette ki Medgyasszay
László.

A KDNP megítélése szerint az
MNV vezérigazgatójának menesztése
körül az MSZP-n belüli klánok harca
csúcsosodik ki – hangsúlyozta a politi-
kus, hozzáfûzve: az érdekcsoportok
harca nem öncélú, hanem a még meg-
lévõ kevés állami vagyon megszerzésé-
rõl szól. A politikus kifejtette: a vezér-
igazgató felmentése körüli huzavoná-
ban feltehetõen az is szerepet játszik,
hogy – a hatalmon lévõk bármennyire
szeretnék is feltartóztatni, az idõ ha-
lad – közelednek a választások, „a bû-
nösök pedig mentik, ami menthetõ”, a
késõbbi számonkérések elõl menekül-
ve igyekeznek az egyéni felelõsséget el-
kenni.

Ha a befektetõk megnyeréséért jelen-
leg nyugat-európai roadshow-n tartóz-
kodó pénzügyminiszter meg akarja õriz-
ni hitelességét, akkor hazaérkezése után
– élve jogaival – pontot kell tennie az
ügy végére – szögezte le a képviselõ.
Ugyanis amennyiben ez a „nagy politi-
kai cirkusz” úgy végzõdik, hogy Tátrai
Miklós, az MNV vezetõje mégis a he-

lyén marad, akkor az a pénzügyminisz-
ter hiteltelenségét vonja maga után –
tette hozzá.

Medgyasszay László elképesztõnek
nevezte, hogy a 2008. január elsején
megalakított Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. ilyen rövid idõ alatt „mennyi
szabálytalanságot, mennyi bûnt halmo-
zott fel”, s állításának igazolásául a saj-
tóban megjelent botrányos ügyek gyûj-
teményeként egy vaskos papírköteget
mutatott fel.

A kereszténydemokrata politikus
emlékeztetett arra, hogy a Keresztény-
demokrata Néppárt a Parlamentben –
2008 tavaszától kezdve – több alkalom-
mal felhívta a figyelmet a vagyonkezelés
körüli visszásságokra. A képviselõ azt is
megemlítette, hogy személy szerint õ
két esetben volt kénytelen büntetõfelje-
lentést tenni. Néhány ügyet nevesítve a
bábolnai gazdaság magánosításának, a
Magyar Villamos Mûvek háza táján fo-
lyó korrupciós ügyleteknek, és az erdõ-
gazdaságok körüli privatizációs szándé-
koknak a példáját említette.

Mint mondta: a Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt. tevékenységének ismeretében
felmerül a gyanú, hogy a korábban va-
gyonkezeléssel foglalkozó szervezetek
összevonására eleve azért került sor,
hogy az átszervezés zûrzavarában le-
hessen a zavarosban halászni. Ennyi
gyanús ügylet nem keletkezhet tudat-
lanságból, az esetek nagy száma – a
nemzeti vagyon elkótyavetyélésére irá-

nyuló – nagyon is tudatos forgatóköny-
vet sejtet – jegyezte meg.

A kereszténydemokrata politikus
rossz viccnek minõsítette, hogy ezen
elõzmények után a kormány és a mö-
göttük álló pártok arról tanakodnak,
hogy elbocsátása esetén mekkora végki-
elégítés járna Tátrai Miklósnak. „Nem
végkielégítés kell, hanem fegyelmi vizs-
gálat” – jelentette ki a KDNP szakpoli-
tikusa, hozzátéve: ennek megindítását
indítványozni fogja a pénzügyi tárca ve-
zetõjének.

Medgyasszay László – Semjén Zsolt,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnök-
frakcióvezetõjének korábbi felszólítá-
sát megismételve – a KDNP nevében
az állami vagyon eladásának azonnali
leállítására szólította fel a kormányt,
mint mondta, sem a Bajnai-kormány-
nak, sem a korrupcióval, hûtlen keze-
léssel gyanúsítható vagyonkezelõnek
nincs semmiféle felhatalmazása arra,
hogy a nemzeti vagyon bármely elemét
értékesítse.

Bejelentette: írásbeli kérdéssel for-
dul Oszkó Péter pénzügyminiszter-
hez, hogy mit kíván tenni, s tanácsol-
ni fogja az állami vagyon eladásának
leállítását is, külön kitérve az erdõ-
gazdaságokra. A politikus beszámolt
arról az egyéni javaslatáról is, amel-
lyel a vagyonkezelõ zrt.-t a parlament
felügyelete alá helyezné. Medgyasszay
László sajtótájékoztatójának végén ki-
jelentette: ez a kormány elvesztette
minden erkölcsi jogalapját a vagyon-
kezelésre, ezért olyan jogintézményt
kell létrehozni, amelynek vezetõit a
parlament választja meg, s amelynek
mûködése törvényileg pontosan sza-
bályozott.

kdnp.hu

MMeeggnnyyíílltt  SSoopprroonn  eellssõõ  MMAAGGOOSSZZ  tteerrmmeellõõii  bboollttjjaa
Jó minõségû, kizárólag magyar terme-
lõktõl származó, megfizethetõ áron kí-
nált termékek boltja várja a vásárlókat
Sopronban, a Jereván-lakótelepen. A
MAGOSZ-bolt ünnepélyes megnyitóján
részt vett Firtl Mátyás, a KDNP soproni
országgyûlési képviselõje, a Gyõr-

Moson-Sopron Megyei Közgyûlés alel-
nöke. 

Az ünnepélyes megnyitón Firtl Má-
tyás rövid beszédében azt hangsúlyozta,
hogy a MAGOSZ-boltok egyaránt szol-
gálják a helyi és környékbeli termelõk ér-
dekeit, akik így piacot találnak terméke-

iknek, továbbá a helyi vásárlók érdekeit
is, hiszen a lakosság így megbízható hely-
rõl, garantált minõségû, aránylag olcsó,
magyar áruhoz jut és az önkormányzat
érdekeit is, ezért támogatandó az, hogy
lehetõleg minél több hasonló bolt nyíljon.

Forrás: firtl.sopron.hu

ÁÁllllííttssaa  llee  aa  kkoorrmmáánnyy  
aazz  áállllaammii  vvaaggyyoonn  eellaaddáássáátt!!

AAzz  áállllaammii  vvaaggyyoonn  eellaaddáássáánnaakk  aazzoonnnnaallii  lleeáállllííttáássáárraa  sszzóóllííttootttt  ffeell  MMeeddggyyaasssszzaayy
LLáásszzllóó,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  jjúúlliiuuss
1100-eeii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AAzz  eelllleennzzéékkii  ppoolliittiikkuuss  ––  aa  nnééhháánnyy  hhóónnaappppaall  eezz-
eellõõttttii  ––  „„mmiinniisszztteerreellnnöökk  kkeerreesstteettiikk””  ccíímmûû  kkuuttyyaakkoommééddiiááhhoozz  hhaassoonnllííttoottttaa  aa
vvaaggyyoonnkkeezzeellõõ  vveezzéérriiggaazzggaattóójjáánnaakk  mmeenneesszzttééssee  kkaappccssáánn  aazz  MMSSZZPP––SSZZDDSSZZ––
MMDDFF-kkoorrmmáánnyy  hháázzaa  ttáájjáánn  zzaajjllóó  eesseemméénnyyeekkeett..



Behódolás  helyett  törvényeket!

Helyzetértékelésében a politikus rámuta-
tott: a bankok mintegy 8000 milliárd fo-
rintnyi lakossági hitelt helyeztek ki, csa-
logató reklámhadjáratokkal megszédítve
az embereket, fõként lakás-, autó- és áru-
vásárlási hitelként. A szakértõk e hitelek
tíz százalékát tartják problémásnak, s
„vérmérséklettõl függõen hat-hétszáz-
ezerre teszik a hitelbedõlések lehetséges
áldozatainak számát”. Ez nem keveseb-
bet jelent, mint hogy a hitelkrach akár
700–800 ezer embert is érinthet.

Tömegekrõl van szó

Latorcai János hangsúlyozta: ebben a
helyzetben a KDNP-nek föl kell emelnie
szavát a veszélybe került emberek érde-
kében. Akiben van szociális érzékeny-
ség, az nem nézheti tétlenül a folyama-
tokat. A katasztrofális adósságcsapdáért
a kormány is felelõs, mert érdemben
semmit sem tett. A bankok vezetõi és a
miniszterelnök közötti találkozók nem
hoztak valódi eredményt. E tárgyaláso-
kat nem csupán mi, ellenzékiek tartjuk
sikertelennek, hanem még az egyik kor-
mány közeli napilap is úgy minõsítette,
hogy „Gyõztek a bankok”.

És ez így igaz. A kormány kihátrált a
saját jogszabályai mögül, amelyek
egyébként sem tökéletesek, és a hitele-
zõk lelkiismeretére bízta a károsultak
sorsát. A márciusban elfogadott, a ban-
kok egyoldalú szerzõdésmódosítását
korlátozó törvényt másfél hónapra fel-
függesztõ moratórium is azt bizonyítja,
hogy a kormányerõk végeredményben
nem csökkentették, hanem növelték az
adósok kiszolgáltatottságát. 

Nem megoldás az úgynevezett ön-
szabályozó kódex sem. A jegybank és a
kereskedelmi bankok, hitelintézetek er-
rõl tartott megbeszélésén még az alapté-
ziseket, a fõ sodorvonalat sem tudták
kijelölni. Törvényi szabályozás kell,
nincs más megoldás!

Pártunk javaslatai

A KDNP 12 pontos javaslatcsomagot
készített, amelyet bemutatva Latorcai

János aláhúzta: választ kell kapni arra,
hogy a forint árfolyamváltozása mikép-
pen hat a banki kamatpolitikára, a
gyengülés és erõsödés vajon miként be-
folyásolja a kamatot, a törlesztõrészlet
változását. Vajon mivel magyarázható,
hogy a forint azonos mértékû erõsödé-
sének, illetve gyengülésének következ-
ményei messze nem azonos mértékûek,
valamint a kezelési költségek változása-
it mi indokolja? Vajon ugyanolyan
nagyságú növekedés, illetve csökkenés
bizonyosan és minden hitelszerzõdés
esetében kötelezõen egyforma mértékû
növekedést, illetve csökkenést eredmé-
nyez?

A KDNP azt is szeretné megtudni,
hogy a bankok kockázatvállalása és a
hitelnyújtás profitja arányban áll-e egy-
mással. Megválaszolandó kérdés, hogy
mekkora a bankok felelõssége a lakáshi-
telek bedõlésében, s arra is válaszolni
kell, vajon megállapítható-e a kormány
felelõssége abban, hogy idáig jutottunk.
Megtette-e a kabinet a szükséges lépése-
ket annak érdekében, hogy a bankrend-
szer – más országokhoz hasonlóan – a
piacgazdasági feltételeknek megfelelõ
korlátozás alá kerüljön?

Tisztázni kell azt is – hangsúlyozta
Latorcai János –, hogy a hazai bank-
rendszer mennyiben szolgálja a lakos-

ság és a hazai gazdaság, különösen a
kis- és középvállalkozások érdekeit.
Megtesz-e minden tõle elvárhatót a kor-
mány a magyar cégekért?

Szociálisan valóban érzékeny kor-
mányzat szigorúan fel kellene lépjen
azon cégek ellen, amelyek arra szako-
sodtak, hogy a bajbajutott emberek ott-
honait felvásárolják, majd jelentõs ha-
szonnal továbbadják. Ma viszont a kor-
mány azt sem tudja pontosan, hány la-
káshitel dõlt be, hány ingatlant árverez-
tek el. – Ráadásul elképesztõ, hogy ami-
kor országgyûlési képviselõként, az Or-
szággyûlés gazdasági bizottságának alel-
nökeként, a bankokkal szembeni pana-
szok nyomán, hivatalból eljárást kezde-
ményeztem a Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyeleténél (PSZÁF), hiába kér-
tem részletes tájékoztatást a vizsgálat
eredményérõl, banktitokra hivatkozás-
sal csak általános magyarázatokat kap-
tam – mondta el a Hazánknak Latorcai
János.

Törvény kell

A KDNP ismételten kezdeményezi par-
lamenti vizsgálóbizottság felállítását a
banki hitelezési gyakorlat felülvizsgálatá-
ra. Ez év május 5-én javasoltuk elõször
az árfolyamváltozások, a hitelszerzõdé-
sek és a törlesztõ részletek összefüggése-
inek parlamenti vizsgálatát. Bár az alkot-
mányügyi bizottság tárgysorozatba vette
az indítványt, általános vitára bocsátás-
áról azonban sajnos nem döntött, így a
vizsgálóbizottság nem jöhetett létre – tá-
jékoztatott Latorcai János. 

A Kereszténydemokrata Néppárt ál-
láspontja szerint nagyon szigorú, a ban-
kok és pénzügyi szolgáltatók tevékeny-
ségének átfogó, a magyar gazdaság és a
lakosság érdekeit szolgáló, a hitelt felve-
võk védelmét garantáló törvényi szabá-
lyozásra van szükség. Sem kormányren-
deletekkel, sem „önszabályozó magatar-
táskódexekkel” nem lehet a napjaink-
ban tapasztalható folyamatokat megál-
lítani – mondta végezetül Latorcai Já-
nos. – A kormány gyengesége, hogy ed-
dig érdemi áttörés nem történt. Õszin-
tén reméljük, hogy a valódi megoldás
érdekében ezúttal a parlamenti többség
támogatni fogja a KDNP által kezdemé-
nyezett vizsgálóbizottság létrehozását.

Ny.  J.

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  iissmméétt  kkeezzddeemméénnyyeezzii  ppaarrllaammeennttii  vviizzssggáállóó-
bbiizzoottttssáágg  ffeelláállllííttáássáátt  aa  bbaannkkii  hhiitteelleezzééssii  ggyyaakkoorrllaatt  ffeellüüllvviizzssggáállaattáárraa  ––  jjeelleenntteett-
ttee  bbee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  LLaattoorrccaaii  JJáánnooss..  AA  KKDDNNPP  ffrraakkcciióóiiggaazzggaattóójjaa  bbõõ-
vveebbbb  iinnffoorrmmáácciióókkkkaall  iiss  sszzoollggáálltt  llaappuunnkk  oollvvaassóóiinnaakk..
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Április elején Bajnai Gordon szerzõdést
kötött minden szocialista és liberális
képviselõvel, mely megállapodás a kö-
vetkezõket is tartalmazza: amíg a prog-
ram végrehajtásához biztosítható a par-
lamenti többség támogatása, addig a
válságkezelõ kormány jobb megoldás
Magyarország számára, mint az érdemi
idõveszteséggel és bizonytalansággal já-
ró elõrehozott választás.

Az SZDSZ-frakció április eleje óta
támogatta a Bajnai-kormányt. Kóka Já-
nos frakcióvezetõ azonban már július
elsején egy internetes lapnak adott in-
terjújában azt mondta, hogy csak a sa-
ját szavazatát tudja garantálni, és azon

dolgozik, hogy az SZDSZ ott maradjon
a válságkezelés mellett, de egyéb garan-
ciát természetesen ember nincs, aki vál-
lalhatna.

Az SZDSZ-ben július folyamán le-
zajlott események tovább erõsítették
Kóka János frakcióvezetõ szavait. Ezek
alapján feltételezhetõ, hogy nincs többé
stabil többsége a Bajnai-kormánynak.
Az SZDSZ felbomlása a kormánytöbb-
ség felbomlását is jelenti.

Bajnai Gordon többször is kijelentet-
te, hogy csak akkor vállalja a miniszter-
elnöki tisztséget, ha stabil többség van
mögötte. Mára azonban elfogyott a kor-
mánytöbbség. Ha a miniszterelnök nem

tudja sürgõsen felmutatni a radikálisan
átalakult liberális képviselõcsoport
megerõsített bizalmát, akkor a Bajnai-
féle szerzõdés szerint is elõrehozott vá-
lasztásra van szükség.

Várjuk a miniszterelnök úr haladék-
talan lépéseit az ország kormányozható-
ságának tisztázása érdekében!

Rétvári  Bence
a KDNP országgyûlési képviselõje

A  nyári  melegben  elolvadt  
a  Bajnai-kkormány  többsége

A végleges büdzsét az EP szavazza
majd meg decemberben. A most elfo-
gadott tervezet szerint 2010-ben az
Európai Unió költségvetésének fõösz-
szege kötelezettségvállalási szinten
137,94 milliárd euró, kifizetési szin-
ten pedig 120,52 milliárd euró lesz, ez
a közösségi bruttó nemzeti jövedelem
1,02 százaléka.

A brüsszeli találkozón részt vevõ
magyar delegációnak az MTI-hez el-
juttatott közleménye emlékeztetett
arra, hogy az Európai Bizottság javas-
latának középpontjában a gazdaság-
élénkítést segítõ programok álltak,

amelyeket a tanács is elsõdleges fon-
tosságúnak ítélt a jelenlegi gazdasági
helyzetben. Emellett a tagországok
fontosnak tartották, hogy a költségve-
tés az uniós célkitûzéseknek biztosít-
son megfelelõ finanszírozást, reálisan
tervezett és kiegyensúlyozott legyen,
tartsa tiszteletben a költségvetési fe-
gyelem, valamint a hatékony és ered-
ményes pénzgazdálkodás elvét, az ad-
minisztratív kiadások tekintetében
pedig szigorúan a szükségletekhez
igazodó, takarékos legyen. Azt is ki-
emelték, hogy a büdzsének megfelelõ
nagyságrendû tartalékokat kell bizto-

sítania az elõre nem látható esemé-
nyekre is.

Surján László, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt alelnöke és európai parla-
menti képviselõje az Európai Parla-
mentben a 2010. évi költségvetés elõké-
szítõ munkájának irányítójaként az
MTI megkeresésére kijelentette: a par-
lament nincs megelégedve a javaslattal.

„Azt vártuk volna, hogy a krízis ár-
nyékában a tanács olyan javaslatokat
tesz, amelyek a válság szempontjából
fontos területeket megerõsítik” – fo-
galmazott a kereszténydemokrata po-
litikus.

„A parlament olyanná szeretné ala-
kítani a költségvetést, amely növeli a
polgárok biztonságérzetét a mostani bi-
zonytalan világban” – hangsúlyozta
Surján László hozzáfûzve: a miniszteri
javaslattal szemben „van mozgástér a
célzottabb pénzköltésre”.

kdnp.hu
Forrás: napi.hu

VVáállssáággkkööllttssééggvveettééss  lleesszz  aazz  UUnniióóbbaann??
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AAzz  SSZZDDSSZZ-bbeenn  zzaajjllóó  eesseemméénnyyeekk  mmeesssszzee  ttúúllmmuuttaattnnaakk  aa  ppáárrttoonn..  NNeemm  ccssuu-
ppáánn  aarrrróóll  vvaann  sszzóó,,  hhooggyy  aa  ppáárrtt  bbeellüüggyyeeii  mmiikkéénntt  aallaakkuullnnaakk..  AA  lliibbeerráálliiss  ppáárrtt
ééss  ffrraakkcciióó  sszzéétteessééssee  aa  kkoorrmmáánnyyzzáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  ppaarrllaammeennttii  ttööbbbbsséégg  eellttûû-
nnéésséétt  iiss  jjeelleennttii..  BBaajjnnaaii  GGoorrddoonn  ttööbbbbsszzöörr  iiss  kkiijjeelleenntteettttee,,  hhooggyy  ccssaakk  aakkkkoorr  vvááll-
llaalljjaa  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökkii  ttiisszzttssééggeett,,  hhaa  ssttaabbiill  ttööbbbbsséégg  vvaann  mmööggööttttee..  MMáárraa
aazzoonnbbaann  eellffooggyyootttt  aa  kkoorrmmáánnyyttööbbbbsséégg..  HHaa  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  nneemm  ttuuddjjaa  ssüürr-
ggõõsseenn  ffeellmmuuttaattnnii  aa  rraaddiikkáálliissaann  ááttaallaakkuulltt  lliibbeerráálliiss  kkééppvviisseellõõccssooppoorrtt  mmeeggeerrõõ-
ssíítteetttt  bbiizzaallmmáátt,,  aakkkkoorr  aa  BBaajjnnaaii-ffééllee  sszzeerrzzõõddééss  sszzeerriinntt  iiss  eellõõrreehhoozzootttt  vváállaasszz-
ttáássrraa  vvaann  sszzüükksséégg  ––  áállll  aa  KKDDNNPP  kköözzlleemméénnyyéébbeenn..

CCssöökkkkeenntteennéékk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  ttaaggoorrsszzáággaaii  aa  jjöövvõõ  éévvii  uunniióóss  kkööllttssééggvveettééss
kkiiaaddáássaaiitt  aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáágg  jjaavvaassllaattááhhoozz  kkééppeesstt  aa  nneemmzzeettkköözzii  ggaazzddaassáá-
ggii  vváállssáágg  mmiiaatttt..  SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  ––
ééss  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõjjee  ––  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeennttbbeenn  aa  22001100..  éévvii
kkööllttssééggvveettééss  eellõõkkéésszzííttõõ  mmuunnkkáájjáánnaakk  iirráánnyyííttóójjaakkéénntt  aa  MMaaggyyaarr  TTáávviirraattii  IIrrooddaa
mmeeggkkeerreesséésséérree  kkiijjeelleenntteettttee::  aa  ppaarrllaammeenntt  nniinnccss  mmeeggeellééggeeddvvee  aa  jjaavvaassllaattttaall..
MMiinntt  mmoonnddttaa::  aa  mmiinniisszztteerrii  jjaavvaassllaattttaall  sszzeemmbbeenn  „„vvaann  mmoozzggáássttéérr  aa  ccééllzzoott-
ttaabbbb  ppéénnzzkkööllttééssrree””..



Nagy Kálmán, a Kereszténydemokrata
Néppárt egészségügyi szakpolitikusa ki-
jelentette: a 2006-os választások legna-

gyobb kárvallottja az egészségügy, egyet-
len ágazat sem szenvedett el ekkora
veszteséget. A képviselõ felszólította a

kormányt, hogy haladéktalanul tegye
vissza az egészségügyi kasszába azt a
pénzt, amelyet az elmúlt esztendõkben
kivett, s követelte, hogy a szaktárca biz-
tosítsa a normális betegellátást, adjon
lehetõséget a súlyos betegek kezelésére.

Mindkét szakpolitikus azt ígérte:
megkeresik a felelõsöket és számon ké-
rik õket a kialakult helyzetért.

Forrás: MTI

HHaattvvaannmmiilllliiáárrddoott  vvoonnnnaakk  eell  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyttõõll
AA  kkoorrmmáánnyy  aa  VVaalluuttaaaallaapp  kkéérréésséénneekk  mmeeggffeelleellõõeenn  iissmméétt  ffeelláállddoozzzzaa  aazz  eeggéésszz-
ssééggüüggyyeett,,  ss  úújjaabbbb  hhaattvvaannmmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  vvoonn  eell  aa  tteerrüülleettttõõll  ––  mmoonnddttaa  PPeess-
ttii  IImmrree,,  aa  FFiiddeesszz  eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzaakkppoolliittiikkuussaa  aa  mmiinniisszzttéérriiuumm  bbuuddaappeessttii  ééppüü-
lleettee  eellõõtttt  jjúúlliiuuss  44-éénn  rreennddeezzeetttt  cciivviill  ddeemmoonnssttrráácciióónn..  NNaaggyy  KKáállmmáánn  hhaannggssúú-
llyyoozzttaa,,  aa  kkiiaallaakkuulltt  hheellyyzzeettéérrtt,,  aazzéérrtt,,  hhooggyy  aazz  eellllááttóórreennddsszzeerr  aazz  öösssszzeeoommllááss
sszzéélléénn  vvaann,,  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  ttáárrccaa  vveezzeettõõjjee  ééss  aa  mmiinniisszzttéérriiuumm  aa  ffeelleellõõss..

Molnár Béla elmondta: a krízisalapot a
kormány június 24-i döntésével gyakor-
latilag úgy töltötte fel, hogy az áram-
szolgáltatók túlszámlázásból keletkezõ
többletvételét az Energia Hivatal koráb-
bi határozatával ellentétben egyszerûen
elvonta a fogyasztóktól. A politikus
megítélése szerint a kormány döntése a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlattal ér fel, ame-
lyet pedig törvény szankcionál.

A képviselõ kifejtette: azt szeretnék, ha
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot
felkérné a kormány, hogy a befizetést elõ-
író döntését vonja vissza, lépjen fel a fo-
gyasztók érdekében, a túlszámlázás miatti
összegeket pedig írják jóvá azoknak, akiket
megillet. Amennyiben a fogyasztóktól
akárcsak 500 forintot is elvon a kormány,
törvénytelen dolgot tesz, s ez az arcátlansá-
gon túl, társadalmilag rendkívül veszélyes
folyamatokat indíthat el – tette hozzá.

A KDNP képviselõje reményét fejez-
te ki, hogy Magyarországon a hatóságok
még függetlenek, és a hatóság kötelessé-
gének fogja érezni, hogy a fogyasztók vé-
delmében akár a kormánnyal szemben
is eljárjon. A KDNP mindent elkövet
azért, hogy rászorítsa a hatóságot és a
kormányt, hogy vonja vissza a több mil-
lió állampolgárt megkárosító döntését. 

Molnár Béla a krízisalapról szólva ki-
jelentette, az kizárólag a kormány és az
MSZP kampánycéljait szolgálja, szerin-

te igencsak átlátszó, és meglehetõsen
amatõr dolog létrehozni egy alapot 20-
50 ezer forint kifizetésére. Ki és milyen
alapon fog dönteni arról, hogy ki jogo-
sult 20, és ki 50 ezer forintra – tette fel
a kérdést. Magyarországon több olyan
civil szervezet létezik, amelyeknek meg-
van a megfelelõ technikájuk arra, ho-
gyan lehet segélyeket célirányosan eljut-
tatni a támogatásra szorulókhoz.

Kérdésre válaszolva a szakpolitikus el-
mondta, alapvetõ bajok vannak az energia-
árak árképzésével, Magyarországon nin-
csen megfelelõ szociális ártarifa, amelyet a
rászorulók fizethetnének – fejtette ki.

kdnp.hu

AAddóómmeenntteess  
aaddoommáánnyyoozzáásstt!!

A Fidesz és a KDNP azt javasolja, hogy
a közcélú adományozást ne terhelje ál-
talános forgalmi adó – mondta Soltész
Miklós kereszténydemokrata ország-
gyûlési képviselõ, a Fidesz–KDNP frak-
ciószövetség népjóléti kabinetjének ve-
zetõje sajtótájékoztatóján. Soltész Mik-
lós felszólította az Országgyûlés elnö-
két, hogy az elõterjesztést a parlament
utolsó olyan ülésnapján, amikor még õ
elnököl, vegye tárgysorozatba, és sürgõs
tárgyalással döntsenek róla. Azt is kér-
te Szili Katalintól, segítsen abban, hogy
támogassák javaslatukat a szocialisták.

A szocialista kormány az elmúlt
években az áfa-törvény módosításával
akadályt állított az adományozók, az
egyházak és a karitatív szervezetek, va-
lamint a rászorultak közé azzal, hogy
áfa-kötelessé tette az adományokat –
fejtette ki a politikus. Bebizonyosodott,
hogy emiatt idén a közcélú adományok
jelentõs mértékben, mintegy 30 száza-
lékkal csökkentek – tette hozzá. 

Soltész Miklós emlékeztetett rá,
hogy a két párt már benyújtott egy tör-
vénymódosító javaslatot arról, hogy
ezeket a területeket vegyék ki az áfa-
törvény hatálya alól és ezt továbbra is
fenntartják. 

Soltész Miklós rámutatott arra is,
hogy a kormány ahelyett, hogy a való-
di problémákkal foglalkozna, egy
olyan krízisalapot hoz létre, ami túl-
bürokratizáltsága miatt szinte elérhe-
tetlen lesz a rászorultaknak. Szerinte
ezt a feladatot a több évizedes tapasz-
talattal rendelkezõ civil szervezetek és
egyházak sokkal hatékonyabban el
tudnák látni.

kdnp.hu
Forrás: MTI

A  fogyasztóvédelmi  hatóság  vizsgálja
meg  a  krízisalapba  való  befizetést  

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffeellsszzóóllííttjjaa  aa  NNeemmzzeettii  FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii
HHaattóóssáággoott,,  hhooggyy  vviizzssggáálljjaa  kkii  aazz  áárraammsszzoollggáállttaattóókk  áállttaall  aa  kkrríízziissaallaappbbaa  ttöörrttéé-
nnõõ  hháárroommmmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttooss  bbeeffiizzeettéésstt  ––  mmoonnddttaa  MMoollnnáárr  BBééllaa,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöö-
kkee  ééss  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  jjúúlliiuuss  2211-eeii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  HHaannggssúúllyyoozz-
ttaa::  mmoosstt  kkiiddeerrüüll,,  hhooggyy  aa  NNeemmzzeettii  FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  HHaattóóssáágg  vvaallóóbbaann  ffüügg-
ggeettlleenn  sszzeerrvveezzeett-ee,,  vvaaggyy  ccssaakk  aazz  MMSSZZPP-tt  ééss  aa  kkoorrmmáánnyytt  kkiisszzoollggáállnnii  kköötteelleess
„„ffüüggggeelléékk””..
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A KDNP 2007 nyarán hirdette meg
mozgalmát a szabad vasárnapért, mely-
hez több civilszervezet, köztük az
MSZOSZ és a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetsége is csatlakozott. Mint ak-
kor írták, azt szeretnék elérni vala-
mennyi rendelkezésükre álló parlamenti
eszközzel, hogy „a vasárnap ismét a csa-
ládoké, a barátoké, a pihenésé és a kikap-
csolódásé lehessen”, illetve, hogy a vallá-
sos emberek a vasárnapot hitük szerint
meg tudják ünnepelni. Ennek érdekében
kampány indult, országszerte konferen-
ciákat rendeztek, és a kereszténydemok-
rata politikusok a Tisztelt Házban is
megindították a harcot a Munka tör-
vénykönyve, illetõleg a Kereskedelmi tör-
vény szükséges módosításaiért.

Volt ötpárti egyeztetés is az ügyben,
ám a KDNP által benyújtott törvényja-
vaslatokat a kormánypártiak végül még
tárgysorozatba sem voltak hajlandók ven-
ni, ezért az ellenzéki párt az õsszel újra
benyújtja indítványait az Országgyûlés-
ben. Az új szabályozásban a „vasárnap
rendes munkaidõben történõ munkavég-
zés esetén” – a most fennálló számtalan

kivétel megszüntetésével – általános sza-
bállyá tennék, hogy a munkavállalót öt-
venszázalékos bérpótlék illeti meg. Meg-
szüntetnék továbbá azt a gyakorlatot,
amely munkaidõkeretben való foglalkoz-
tatás esetén a heti pihenõnapok összevo-
násával is lehetõvé teszi a vasárnap ren-
des munkaidõben történõ munkavégzést.

Frivaldszky Gáspár, a mozgalom
munkajogász végzettségû koordinátora
elmondta, még a nyár folyamán ismét
megpróbálják a közvélemény elé tárni a
kérdést. Ennek egyik formája, hogy a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszer-
vezetével közösen indított akció kereté-
ben arra kérik a céllal egyetértõ kereske-
delmi alkalmazottakat, szimpatizánso-
kat, hogy karkötõ viselésével fejezzék ki
szolidaritásukat.

Semjén Zsolt szerint sokan támad-
ják a KDNP javaslatát, mondván, csak
azért küzdenek a szabad vasárnapért,
mert azt akarják, hogy minél többen
járjanak misére. „Kétségtelen, ez fontos
nekünk, ám elsõsorban nem vallási
okokból szorgalmazzuk a változást, ha-
nem azért, hogy ne essenek szét a csalá-

dok. Ha ezt Ausztriában meg tudták csi-
nálni, akkor nem értem, Magyarorszá-
gon miért ne lehetne módot találni rá”
– mondta a Magyar Hírlapnak a pártel-
nök. Harrach Péter, az Országgyûlés
KDNP-s alelnöke pedig korábban úgy
fogalmazott: a módosítási szándék nem
a munkavállalók érdekét sérti, hanem
legfeljebb a helyzetükkel visszaélõ mun-
kaadókét. A multinacionális cégekre a
magyar gazdaságnak szüksége van –
mondta a politikus –, az embereknek vi-
szont arra van szükségük, hogy rende-
zett körülmények között dolgozzanak.

Külföldi korlátozások

A vasárnapi munkavégzés korlátozására
nyugati szomszédunkon kívül is számos
példát találhatunk Európában. Francia-
országban például nagyszabású ellenál-
lást váltott ki, amikor tavaly Sarkozy el-
nök megpróbálta megszüntetni a korlá-
tozást, Németországban pedig az alkot-
mánybíróságon támadták meg a berlini
szenátus döntését, amellyel lehetõvé tet-
te, hogy bizonyos vasárnapokon nyitva
lehessenek a boltok. Horvátországban
nemrég lépett életbe az a törvény, amely
néhány kivételtõl eltekintve – ilyen pél-
dául az idegenforgalmi szezon – megtilt-
ja a vasárnapi nyitva tartást.

Forrás: Magyar  Hírlap

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ttoovváábbbbrraa  iiss  
hhaarrccooll  aa  sszzaabbaadd  vvaassáárrnnaappéérrtt

AAzz  õõsssszzeell  iissmméétt  bbeennyyúújjttjjaa  aa  ppaarrllaammeennttbbeenn  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
aazzookkaatt  aa  ttöörrvvéénnyymmóóddoossííttóó  jjaavvaassllaattaaiitt,,  mmeellyyeekk  aa  vvaassáárrnnaappii  mmuunnkkaavvééggzzééss
kkoorrllááttoozzáássáátt  ccéélloozzzzáákk  ––  ttuuddttaa  mmeegg  aa  MMaaggyyaarr  HHíírrllaapp..  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  ppáárrtteell-
nnöökk  sszzeerriinntt  aa  vváállttoozzááss  kkiihhaarrccoolláássaa  eellssõõddlleeggeesseenn  aazzéérrtt  ffoonnttooss  sszzáámmuukkrraa,,
hhooggyy  nnee  eesssseenneekk  sszzéétt  aa  ccssaallááddookk..

TTiillttssáákk  mmeegg  aazz  ooffffsshhoorree  ccééggeekk  rreekklláámmoozzáássáátt!!

Rétvári Bence hangsúlyozta: a KDNP
felháborítónak tartja, hogy miközben az
ország adóbevételei nem fedezik a ki-
adásokat, a kormány megszorításokat
vezet be, addig az újságokban offshore-
cégek alapítását reklámozzák.

A politikus elmondta, azért szer-
vezte sajtótájékoztatóját a Magyar
Nemzeti Bank épülete elé, mert Simor
András jegybankelnök ügyének nyilvá-

nosságra kerülése óta a bank Magyar-
országon az offshore cégek alapításá-
nak és az adóelkerülésnek egyfajta jel-
képévé vált 

Simor András jelentõsen ártott az ál-
tala vezetett közintézménynek, a Ma-
gyar Nemzeti Banknak – mondta a kép-
viselõ, sajnálatosnak nevezve, hogy az
üzleti szférából érkezõ jegybankelnök
nem ismerte fel, hogy a köz szolgálata

más mentalitást kíván, s nem változta-
tott üzletemberi szemléletén.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség elnöke érthetetlennek nevez-
te, hogy bár minden politikai erõ le-
mondatta volna a bank elsõ emberét, õ
azonban – példa nélküli módon – a he-
lyén maradt.

A kereszténydemokraták ezért a jegy-
bank elõtt lobogó magyar és uniós zászló
mellé egy ciprusi zászlót helyeztek el,
hogy az, amíg Simor András áll a Magyar
Nemzeti Bank élén, mindvégig felhívja a
figyelmet arra, hogy „Simor András lel-
kesebb ciprusi, mint magyar adófizetõ” –
mondta végezetül Rétvári Bence.

kdnp.hu
Forrás: MTI  

AA  rreekklláámmttöörrvvéénnyy  mmóóddoossííttáássáátt  kkeezzddeemméénnyyeezzii  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNéépp-
ppáárrtt,,  hhooggyy  ttiillooss  lleeggyyeenn  aazz  aaddóóeellkkeerrüüllééss  ééss  aazz  ooffffsshhoorree  ccééggeekk  aallaappííttáássáánnaakk
rreekklláámmoozzáássaa  ––  jjeelleenntteettttee  bbee  RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  ppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ-
jjee  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  BBaannkk  ééppüülleettee  eellõõtttt  mmeeggttaarrttootttt  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn,,
aahhooll  aa  ppoolliittiikkuuss  sszziimmbboolliizzáállvvaa,,  hhooggyy  aa  jjeeggyybbaannkkeellnnöökk  lleellkkeesseebbbb  cciipprruussii,,  mmiinntt
mmaaggyyaarr  aaddóóffiizzeettõõ,,  aa  mmaaggyyaarr  ééss  aazz  uunniióóss  lloobbooggóó  mmeelllléé  eeggyy  cciipprruussii  zzáásszzllóótt
hheellyyeezzeetttt  eell..
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VVééggóórrááiitt  ééllii  aa  mmaaggyyaarr  vvaassúúttii  kköözzllee-
kkeeddééss,,  aammeennnnyyiibbeenn  aa  kkoorrmmáánnyy  vvéégg-
rreehhaajjttjjaa  tteerrvveeiitt  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  MMoollnnáárr
BBééllaa,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNéépp-
ppáárrtt  aalleellnnöökkee,,  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvvii-
sseellõõjjee  jjúúlliiuuss  2244-eeii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóó-
jjáánn..  

A Magyar Államvasutak biztos szét-
eséséhez vezetõ átalakításhoz a kor-
mány felelõtlenül lát hozzá, az intéz-
kedések elõkészítetlenek, egyetlen ele-
mük sincs szakmailag megalapozva,
hiszen hatástanulmányok nem ké-
szültek, ezáltal végrehajtásuk belátha-
tatlan következményekkel jár – mond-
ta a képviselõ.

A KDNP szakpolitikusa hangsúlyoz-
ta: a MÁV tervezett átalakításáról a kor-
mány sem a szakmai szervezetekkel,
sem a szakszervezetekkel, sem az érin-
tett önkormányzatokkal nem egyezte-
tett. Mint mondta: a tervezett változta-
tások végrehajthatatlanok, megvalósítá-
suk káoszba sodorja a magyar vasúti
közlekedést, balesetveszélyes helyzetek
sorát idézve elõ. 

Molnár Béla határozottan bírálta azt
az elképzelést, hogy megszüntetését kö-
vetõen a MÁV holding szerepét a Közle-
kedési, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium és a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. vegye át, mivel állás-
pontja szerint egyik szervezet sem ren-
delkezik a vasúti közlekedés szervezésé-
hez és irányításához kellõ tapasztalattal
és szakmai tudással. 

Hangsúlyozta: ha a magyar vasút je-
lentõs részét a Nemzeti Vagyonkezelõ
olyan feltételekkel veszi át, hogy a va-

gyonelemek részben eladhatók, mûköd-
tetésük tõkebevonással más cégeknek
átadható, akkor elõre borítékolható,
hogy a vasút ilyetén módon történõ
szétdarabolása a szakmai zûrzavaron
túl azt eredményezi, hogy Magyarorszá-
gon a magyar vasút kiszorul a saját üz-
leti területérõl. Ez elsõsorban a szaktár-
ca alá kerülõ pályavasútnál jelent majd
problémákat – hangsúlyozta a politikus. 

Molnár Béla nem vitatta, hogy az
önálló pályavasút megalakítására szük-
ség van, de azt elfogadhatatlan ötletnek
nevezte, hogy úgy hozzák létre a MÁV
Pályavasút-mûködtetõ Zrt.-t, hogy a
mûködéshez szükséges gépeken, vasúti
berendezéseken, síneken kívül a vasúti
pályatartozékokat, vasútüzemi létesít-
ményeket, a pályamûködtetéshez szük-
séges vagyonelemeket nem kapja meg
tulajdonba, hanem azokat a Nemzeti
Vagyonkezelõnek átadott MÁV Vagyon-
hasznosítótól kelljen bérelnie. Molnár
Béla figyelmezet: ezzel az önálló gazdál-
kodás és fejlesztés lehetõségét vennék
el a pályavasúttól, amely vasútállomás-
ok és a vasútüzemi létesítmények nél-
kül nyilvánvalóan nem mûködtethetõ
nyereségesen. „Ha a pályavasút min-
dent csak bérbe vehet, s az sem tudha-
tó, hogy pár éven vagy akár pár hóna-
pon belül ki lesz a valódi tulajdonos,
akkor milyen szerepe lesz a magyar
vasútnak a jövõ közlekedésében?” – tet-
te fel a kérdést.

A KDNP szakpolitikusa hangsúlyoz-
ta, a Közlekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztérium alá kerülõ MÁV Sze-
mélyszállító Zrt. is hasonlóan nehéz
helyzetbe kerül. A tervezet szerint

ugyanis a Nemzeti Vagyonkezelõhöz ke-
rülõ mozdonyok (MÁV Trakció) privati-
zálhatók.

„Itt állnak ugrásra készen az osztrák
és a román vasutak. Amennyiben lehe-
tõséget látnak arra, hogy megvásárolják
a MÁV Trakciót, abban a pillanatban el-
jutunk oda, hogy a magyar vasúti kocsi-
kat nem magyar mozdonyok húzzák, és
olyan külföldi cégek kerülnek monopol-
helyzetbe, akiknek az árait a magyar
kormány, a szakminisztérium, a MÁV
nem fogja tudni befolyásolni” – mondta
a képviselõ. 

Molnár Béla elmondása szerint a
kormány ugyanezt a sorsot szánja an-
nak a MÁV gépészetnek is, amely a tel-
jes magyar vasúti jármûállományt javít-
ja. Ha folytatódik a gépészet már meg-
kezdett privatizációja, akkor könnyen
odajutunk, hogy kapacitás híján a ma-
gyar vasúti kocsikat a MÁV kénytelen
lesz külföldön javíttatni. Milyen függet-
len magyar vasút az, amelyiknek nincs
mozdonya, nincs javítóbázisa? – kérdez-
te a politikus.

Teljesen szét akarják szedni a MÁV-
ot, csak azzal törõdnek, hogy milyen
bevételeket lehet nagyon rövid idõ –
nyolc hónap – alatt elérni. A kormány
tervezete kizárólag arról szól, hogyan
lehet a vagyonelemeket kiemelni a
MÁV-ból és értékesíteni. Ez egy nagyon
veszélyes szemlélet, az elõkészítetlen
tervezettel a kormány nyolc hónap
alatt olyan károkat okozhat, amit lehet,
hogy nyolc év alatt sem lehet majd
helyrehozni – jelentette ki végezetül
Molnár Béla.

kdnp.hu

Elég  volt  a  törvénysértésekbõl!

A  kormány  elkezdte  
a  magyar  vasút  felszámolását

A kereszténydemokrata politikus hangsú-
lyozza: elég volt a politikai megrendelésre
történt döntésekbõl, és elérkezik az az idõ,

amikor mindenrõl el kell számolni. Mára
egyértelmûen kiderült, hogy a HospInvest
Zrt. adósságok halmazát hagyja hátra,

nemcsak a szállítókat, de a közmûszolgál-
tatókat sem fizette ki. Elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy Eger város jó szándékú tár-
gyalási ajánlatát a politikai okok felülírják,
és megannyi törvénysértést és károkozást
követõen is, a kialakult helyzettel egyesek
nem mernek, vagy nem szándékoznak
szembenézni – zárul a közlemény.

Lukács  Tamás
országgyûlési képviselõ
a KDNP megyei elnöke 
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AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  HHeevveess  mmeeggyyeeii  sszzeerrvveezzeettee  ffeellsszzóóllííttjjaa  SSóóss
TTaammáásstt,,  aa  HHeevveess  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkéétt,,  hhooggyy  aa  kkóórrhháázzzzaall  kkaappccssoollaattooss
áámmookkffuuttáássáátt  aazzoonnnnaall  ffeejjeezzzzee  bbee..  „„EElléégg  vvoolltt  aa  ttöörrvvéénnyysséérrttéésseekkbbõõll,,  aammiitt
rréésszzbbeenn  jjooggeerrõõss  rréésszzbbeenn  nneemm  jjooggeerrõõss  bbíírróóii  ííttéélleetteekk  iiss  mmeeggáállllaappííttoottttaakk,,  eelléégg
vvoolltt  aa  kköözzppéénnzzeekk  ffeelleellõõttlleenn  eellkkööllttéésséébbõõll,,  ééss  aa  mmeeggyyee  ééss  aa  kkóórrhháázz  eellaaddóóssíí-
ttáássáábbóóll””  ––  oollvvaasshhaattóó  LLuukkááccss  TTaammááss,,  aa  KKDDNNPP  mmeeggyyeeii  eellnnöökkéénneekk  kköözzlleemméé-
nnyyéébbeenn..



Az egyesüléshez és a tisztújításhoz már
másnap többen gratuláltak. Külön meg-
tisztelõ volt, hogy elsõk között Bíró
László püspök, katonai ordinárius és or-
szágos családreferens azt írta: „Gratulá-

lok a KDNP újraindulásához, a születõ
egységhez, külön a tisztségviselõknek.
A Jó Isten adjon sok-sok bölcsességet,
az otthoni összefogáshoz és a pesti köz-
ponttal való egység munkálásához. A Jó

Isten áldjon mindnyájatokat.” A KDNP
Pécs Városi Szervezetének vezetõsége
közleményben köszönte meg a biztató
szavakat, s köszönetet mondott a
KDNP pécsi tagságának, akiknek elsöp-
rõ többsége támogatta az egyesítést,
Hargitai Jánosnak, a KDNP megyei el-
nökének, aki bátran kiállt az új alap-
szervezet és annak minden újonnan
megválasztott vezetõje mellett

kdnp.hu

Megalakult  a  KDNP  Pécs  Városi  Szervezete
22000099..  jjúúlliiuuss  99-éénn  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ppééccssii  sszzeerrvveezzeetteeii  eeggyyee-
ssüülltteekk,,  ééss  mmeeggaallaakkuulltt  aa  KKDDNNPP  PPééccss  VVáárroossii  SSzzeerrvveezzeettee..  AAzz  eeggyyeessüülléésstt  ttiisszztt-
úújjííttááss  kköövveettttee..  EEllnnöökknneekk  MMaarráácczzyy  TTiibboorrtt,,  aa  PPééccss-NNyyuuggaatt  SSzzeerrvveezzeett  kkoorráábbbbii
eellnnöökkéétt  vváállaasszzttoottttáákk..  AA  mmeeggúújjuulltt  ppééccssii  KKDDNNPP  vveezzeettõõssééggee  hhaammaarroossaann  iiss-
mmeerrtteettii  ppoolliittiikkaaii  pprrooggrraammjjáátt..

KKéérrjjeenn  hhaattáárriiddõõ-mmóóddoossííttáásstt  
aa  hhuullllaaddéékklleerraakkóókkrraa  aa  mmiinniisszztteerr!!

JJúúlliiuuss  1166-ááttóóll  nneemm  mmûûkkööddhheett  oollyyaann  hhuullllaaddéékklleerraakkóó  MMaaggyyaarroorrsszzáá-
ggoonn,,  aammeellyy  nneemm  ffeelleell  mmeegg  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  eellõõíírráássaaiinnaakk  ––  mmoonnddttaa
NNaaggyy  AAnnddoorr,,  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ..  AA  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  kköörrnnyyeezzeett-
vvééddeellmmii  kkaabbiinneettjjéénneekk  vveezzeettõõjjee  rráámmuuttaattootttt::  aa  kkoorrmmáánnyy  mmoosstt  nneemm
hhaaggyyhhaattjjaa  mmaagguukkrraa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt..  PPéénnzzzzeell  ééss  bbrrüüsssszzeellii  ffeell-
llééppéésssseell  kkeelllleennee  sseeggíítteenniiee..

A KDNP nevében a szakpolitikus felszólította a környezetvédelmi minisz-
tert, hogy a bezárt lerakók miatt kialakult feszült helyzetben haladéktalanul
tegye meg a szükséges lépéseket, vizsgálja felül a bezárásra ítélt hulladékle-
rakók állapotát, illetve ha mód van, kérjen határidõ-módosítást az EU-tól.

Nagy Andor hangsúlyozta, a hulladéklerakók bezárása miatt az önkor-
mányzatoknak több tíz, esetenként száz kilométerrel távolabbra kell a be-
gyûjtött szemetet elszállíttatniuk. A problémás területek közül példaként
említette Szekszárd és Mohács térségét, Devecsert, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyét, de szerinte gond van Sopronban és az ország más pontjain is.

Az elõzményekrõl szólva Nagy Andor elmondta: nagyon messzirõl indul-
tunk, a rendszerváltozás elõtt az „egy falu, egy hulladéklerakó” volt a gyakorlat,
2667 lerakó volt Magyarországon, amelyek túlnyomó többsége semmiféle elõ-
írásnak nem felelt meg. 2005-ben 385, tavaly 150 lerakó mûködött az ország-
ban, 2009. július 16-ától a kormány 71 hulladéklerakót akar engedélyezni.

Állami segítség híján a cserbenhagyott önkormányzatok saját forrásból
képtelenek megoldani a hulladéklerakók üzemeltetését. Szemétdíjat kelle-
ne emelniük, ezt viszont a jelenlegi gazdasági válságban a lakosságra át-
hárítani nem lehet – hangsúlyozta a politikus.

Kijelentette: nincs információ arról, készültek-e elemzések a tovább-
mûködõ lerakókról, milyen díjemelés várható, illetve adott esetben ennek
kompenzálására született-e valamilyen elképzelés. Mint ahogyan arról
sincs, hogy megvizsgálta-e a kormány, hogyan teremthetõ forrás a meg-
növekedett üzemeltetési költségek fedezésére, a néhol már most is elvisel-
hetetlen mértékû lakossági díjak emelése, valamint a hatalmas kintlévõ-
ségek további emelkedése nélkül.

„Miért hagyta magukra az önkormányzatokat a hulladékgazdálkodás
szigorú szabályainak végrehajtásában a kormány? Miért lép fel úgy, hogy
a hazai és az uniós forrás önmagában elégséges a korszerû hulladékkeze-
lés megvalósításához? Miért gondolja a kormány, hogy az üzemeltetés
összes költségét az önkormányzatokra, illetve a lakosságra hárítva egysze-
rûen kiszállhat a finanszírozásból?” – sorolta a kereszténydemokrata poli-
tikus a megválaszolandó kérdéseket.

kdnp.hu
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SSzzóóttllaannuull  ttûûrrjjüükk,,  
hhooggyy  mmeeggaalláázzzzaannaakk

bbeennnnüünnkkeett??
ÍÍrráássbbeellii  kkéérrddéésssseell  ffoorrdduulltt  aa  kküüllüüggyyii  ééss  aa  rreenn-
ddéésszzeettii  ttáárrccaa  vveezzeettõõjjééhheezz,,  vvaallaammiinntt  aa  ssppoorr-
ttéérrtt  ffeelleellõõss  mmiinniisszztteerreellnnöökkii  mmeeggbbíízzootttthhoozz  aazz
ÚÚjjppeesstt  ffuuttbbaallllccssaappaattáánnaakk  bbuukkaarreessttii  mmeeccccsséé-
vveell  kkaappccssoollaattbbaann  MMóórriinngg  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  kkee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  kkééppvviisseellõõ..    

A politikus sajtótájékoztatóján elmondta: a júli-
us 16-i meccsen, a mérkõzés második félidejé-
nek elején hosszú percekig látható volt egy 30-
40 méter hosszú felirat, amelyet román szurko-
lók feszítettek ki, és a televíziós közvetítésben is
felfedezhetõ volt. Ennél undorítóbb, ocsmá-
nyabb, aljasabb, provokatívabb szöveg nem je-
lent még meg magyar sporteseményen, amely
szerinte nyílt provokáció és sértés volt, nemcsak
a félezer oda utazó szurkolónak és több száz er-
délyi magyarnak, hanem mindenkinek, akit ma-
gyar anya szült.

Nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem,
hogy a hazai média nagy része, élükön a köz-
szolgálati MTI-vel a román tudósításokat ala-
pul véve és tulajdonképpen azok érdekeit szol-
gálva – miközben a feliratról nem tett említést
– a lila drukkerek „botrányos” utazásáról szá-
molt be – szögezte le Móring József Attila. Mint
mondta: érdekes módon a szurkolókkal utazó
tudósítók nem erõsítették meg a drukkerek állí-
tólagos rendbontásait, sõt éppen az ellenkezõjé-
rõl szóltak. 

A képviselõ feltette a kérdést: tesz-e hivatalos
lépést a külügyi tárca, mit szól mindehhez a
sportért felelõs önkormányzati minisztérium és
miniszterelnöki megbízott, tiltakozzunk-e ez el-
len, vagy szótlanul, birkaként tûrjük, hogy meg-
alázzanak bennünket magyarságunkban.

kdnp.hu
Forrás: MTI



AA  KKóópphháázzáárróóll  MMáárriiaacceellllbbee  vveezzeettõõ,,
115500  kkiilloomméétteerreess  ggyyaallooggooss  zzaarráánn-
ddookkúúttnnaakk  aa  vvééggccééll  eellõõttttii  lleeggmmeerreeddee-
kkeebbbb,,  lleeggnneehheezzeebbbb  úúttsszzaakkaasszzaa  lleegg-
mmaaggaassaabbbb  ppoonnttjjáánnaakk  kköözzeelléébbeenn  hhee-
llyyeezzttéékk  eell  kkóópphháázzii  zzaarráánnddookkookk  aazztt  aazz
eemmlléékkttáábblláátt,,  aammeellyy  aazz  eeddddiiggii,,  KKóópp-
hháázzáárróóll  MMáárriiaacceellllbbee  ––  11993333-ttóóll
mmeeggsszzaakkííttáássookkkkaall  22000099-iigg  ttaarrttóó  ––
mmeeggtteetttt  uuttaakknnaakk  áállllíítt  eemmlléékkeett..

Az ünnepi eseményen, a kópházi Szent
Kristóf Zarándok Egyesület 25 fõs zarán-
dokcsoportjával együtt részt vett Firtl
Mátyás, a KDNP soproni országgyûlési
képviselõje is, aki maga háromszor is
gyalogosan megtette a  gyalogos zarán-
dokutat.

A míves, fából faragott táblát júli-
us 25-én, Szent Kristóf és Szent Ja-
kab, az úton lévõk védõszentje nap-
ján helyezték el a kópházi zarándo-
kok a helyszínen. Az emléktábla
Taschner Ferenc alkotása és ajándé-

ka. A kópházi kegytemplomot és az
eddigi zarándoklatok évszámait ábrá-
zoló, fából faragott emléktáblát az

eseményen Németh Antal esperes
szentelte fel.

B.  Tóth  Éva

ZZaarráánnddookkuuttaakk  eemmlléékkttáábblláájjaa  

Hit  és  tudomány  viszonya

A KDNP Protestáns Mûhelye Békésen a
közelmúltban Vácz István vezetése alatt
alakult meg, célja a keresztyén álláspont
megjelenítése aktuális közéleti kérdé-
sekben. Az elsõ kerekasztal-beszélgetés
témája „Tudomány, hit, felelõsség” volt. 

Horkay György debreceni önkor-
mányzati képviselõ, református presbi-
ter, fizikus elõadásában felvetette azt a
kérdést, hogy a tudomány milyen mér-
tékben áldás és átok az emberek számá-
ra. Kitért arra, hogy az ember fokozott
mértékben használja fel a Föld rendel-
kezésre álló energiáit, ezzel súlyosan
károsítva a környezetet. „Nem elsõsor-
ban a tudomány és a technika veszé-
lyes, hanem az önzés, a mások érdekeit
semmibe vevõ magatartás” – mondta az
elõadó. 

Merényi Zoltán, a Békési Baptista
Gyülekezet lelkipásztora elõadásában
azt elemezte, hogy a hit és a tudomány

évezredeken át szerves egységet alko-
tott, viszont a felvilágosodásnak neve-
zett idõszakban ezek szétváltak egymás-
tól, és azóta az emberi történelemben
folyamatosan istentelen ideológiák van-
nak jelen. Jelenleg posztmodern korban
vagyunk, amelyben minden relatív, így
a jó és a rossz teljesen viszonylagos. A
kérdés az, hogy az ember képes-e vissza-
találni arra az útra, amelyet Isten Igéje
mutat számunkra. 

Pálmai Tamás, a KDNP megyei el-
nöke kijelentette: a tudomány és teoló-
gia kapcsolatrendszerében teljes az el-
lentét. Mint mondta: a vallásos ember-
nél Isten a tudományos gondolkodás
kezdete, a tudós számára a vége. Hang-
súlyozta: háziorvosként a holisztikus
medicina mellett tette le voksát, amely
a teljes embert akarja gyógyítani, nem
csak a betegséget. 

Mucsi  András  

AA  hhiitt  ééss  ttuuddoommáánnyy  vviisszzoonnyyáátt  bboonnccoollggaattttaa  eellssõõ  rreennddeezzvvéénnyyéénn  aa  KKeerreesszzttéénnyy-
ddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  bbéékkééssii  PPrrootteessttáánnss  MMûûhheellyyee  ((PPMM)),,  aammeellyyeett  jjúúlliiuuss  2222-éénn
ttaarrttoottttaakk  aa  kkuullttuurráálliiss  kköözzppoonntt  kkááppoollnnaa  tteerrmméébbeenn..  AA  kkeerreekkaasszzttaall-bbeesszzééllggeettéé-
sseenn  HHoorrkkaayy  GGyyöörrggyy,,  aa  PPMM  ttiisszzáánnttúúllii  sszzeerrvveezzõõjjee,,  MMeerréénnyyii  ZZoollttáánn  hheellyyii  bbaappttiiss-
ttaa  lleellkkéésszz  ééss  PPáállmmaaii  TTaammááss,,  aa  KKDDNNPP  mmeeggyyeeii  eellnnöökkee  eellõõaaddóókkéénntt  vveetttt  rréésszztt..  

Püspöki  szentmise  
a  zajdai  

laktanyában
Sarlós Boldogasszony ünnepén Veres
András megyés püspök szentmisét
mutatott be a zajdai laktanyában. A fõ-
pásztor az ünnepi koncelebrációs
szentmise elõtt megáldotta a laktanya
közösségi célokra felújított egykori csa-
patmûvelõdési otthonát. Lenti város
polgármestere, Nógrádi László és Tüs-
ke József helyi plébános szervezésében
találkozót tartottak a régi katonai bázi-
son, ahová a rendszerváltás elõtti idõ-
szakban sok kispapot is vittek kikép-
zésre.

A találkozónak két apropója is volt –
mondta Nógrádi László, a KDNP or-
szággyûlési képviselõje, Lenti város
polgármestere. – Az egyik, hogy Szent-
atyánk, XVI. Benedek pápa június 19-
én megnyitotta a Papok évét, a másik
pedig Lenti várossá nyilvánításának
30. évfordulója. A város vezetése úgy
gondolta, hogy ennek a nosztalgiatalál-
kozónak a megrendezésével mindkét
rendezvénysorozathoz méltó módon
hozzájárul.

Forrás: martinus.hu  
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Orbán  Viktor  a  második,  
Semjén  Zsolt  a  kilencedik

Az élen a sorrend nem változott, továbbra is Sólyom László és Orbán Viktor a
két legkedveltebb politikus, a harmadik Szili Katalin. A lista új szereplõje,
Mesterházy Attila holtversenyben áll a kilencedik helyen a KDNP elnök-frak-
cióvezetõjével. Az elmúlt két hónap legnagyobb vesztesei Dávid Ibolya és
Fodor Gábor – derül ki a Szonda Ipsos júliusi közvélemény-kutatásából.

Forrás: nol.hu

EEggyyssééggeess  ttiillttaakkoozzááss  
aa  sszzlloovváákk  nnyyeellvvttöörrvvéénnyy  eelllleenn  

A nyilatkozat teljes szövege:

A rendelkezésünkre álló nemzetközi jo-
gi, diplomáciai és politikai eszközökkel
szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy a szlovák törvényhozás által elfo-
gadott 1995. évi 270. sz. törvényt és an-
nak 2009. június 30-án elfogadott mó-
dosításait országaink jószomszédi vi-
szonyával, a megkötött magyar-szlovák
alapszerzõdéssel és egyéb nemzetközi
egyezményekkel, valamint a kisebbsé-
geket és a kulturális sokszínûséget ér-
tékként kezelõ európai törekvésekkel
egyaránt összeegyeztethetetlennek tart-
juk. A szlovákiai magyar kisebbséget
példátlanul szankcionáló törvény az eu-
rópai kisebbségi jogokkal, az Európai
Unió szellemiségével, a meglévõ emberi
jogi egyezményekkel és a józan ésszel is
ellentétes, ezért indokolt, hogy a ma-
gyar politikai szereplõk az európai és
nemzetközi szervezeteknél egységesen
lépjenek fel a jogszabály diszkriminatív
rendelkezéseinek hatályon kívül helye-
zése érdekében.

Egyetértünk abban, hogy az új szlo-
vák törvényi szabályozás nem két or-
szág bilaterális vitája, hanem súlyos
és az európai gyakorlattal ellentétes, a
törvényhozók által szentesített embe-
ri jogi jogsértés. A szabályozás ellen-
tétes különösen az Európa Tanács Re-
gionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kar-
tájával, nemzeti kisebbségek jogaira
vonatkozó keretegyezményével, és

Miniszteri Bizottságának vonatkozó
ajánlásaival, valamint az Európai
Unió koppenhágai kritériumaival és
Alapjogi Kartájával.

A törvény ahelyett, hogy a nyelvek
használói közötti egyenlõséget erõsíte-
né, a kisebbségi nyelvet használókat
többletkötelezettségekkel terheli és
szankciókkal fenyegeti. A nyelvhaszná-
latot nem csupán a gyakorlati szem-
pontok által megkívánt mértékben, ha-
nem ideológiai alapon, a mindennapi
élet megannyi területén, elsõsorban a
nyilvános és hivatalos érintkezések
számos vonatkozásában, szükségtele-
nül korlátozza. Ezzel aránytalanul és
indokolatlanul beleavatkozik az embe-
rek magánéletébe, és korlátozza a Szlo-
vákiában élõ magyarok és más kisebb-
ségek jogait.

A fentiekre tekintettel felhívjuk a
szlovák parlamenti pártokat, hogy a jog-
szabályban foglalt diszkriminatív rendel-
kezéseket vonják vissza, valamint kezde-
ményezzenek tárgyalásokat a nemzeti és
etnikai kisebbségek képviselõinek aktív
bevonásával, egy a kisebbségek számára
is elfogadható, illetve az európai értékek-
kel összhangban álló nyelvhasználati
szabályozás kialakításáról.

Az aláírók: Kovács Tibor frakcióveze-
tõ-helyettes MSZP, Németh Zsolt frak-
cióvezetõ-helyettes Fidesz, Semjén Zsolt
frakcióvezetõ KDNP, Kóka János frakció-
vezetõ SZDSZ.

Forrás: MTI
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Tempfli  József  
és  Rózsás  János  

kapták  a  díjat  idén

Az idén Tempfli József nagyváradi
megyés püspöknek és Rózsás János
Gulágot megjárt írónak ítélték oda a
Magyar Szabadságért Díjat. A kitünte-
tést Gödöllõn, a Magyar Szabadság
Napja ünnepi mûsora keretében Gé-
mesi György alapítványi elnök, a vá-
ros polgármestere adta át. A díjat a
Nemzeti Konzervatív Fórum és a Ma-
gyar Szabadság Napja Alapítvány hoz-
ta létre, azzal a céllal, hogy elismerje
azok tevékenységét, akik irodalmi és
közéleti munkásságukkal hozzájárul-
tak az ország szellemi függetlenségé-
hez és a demokratikus átalakuláshoz.
Az elmúlt évek kitüntetettjei között
van Grosics Gyula, Sebestyén Márta,
Pozsgay Imre és Antall József özvegye.

Forrás: MTI

AA  nnééggyy  ppaarrllaammeennttii  ppáárrtt  ffrraakkcciióójjáánnaakk  kkééppvviisseellõõjjee,,  kköözzttüükk  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee,,  ppaarrllaammeennttii  ffrraakkcciióójjáánnaakk  vveezzeettõõjjee
aallááíírrttaa  aa  sszzlloovváákk  nnyyeellvvttöörrvvéénnyy  üüggyyéébbeenn  kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt  nnééggyyppáárrttii  nnyyiillaattkkoo-
zzaattoott..  NNéémmeetthh  ZZssoolltt,,  aa  ppaarrllaammeenntt  kküüllüüggyyii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  ffiiddeesszzeess  eellnnöökkee  aazz
aallááíírráásstt  kköövveettõõeenn  hhaannggssúúllyyoozzttaa::  ttaarrtthhaattaattllaann  áállllaappoott,,  hhooggyy  eeggyy  oorrsszzáággbbaann
ttaarrttóóssaann  aa  kkiisseebbbbssééggii  ééss  aazz  eemmbbeerrii  jjooggookk  kkoorrllááttoozzáássaa  iirráánnyyáábbaa  mmeenneetteellnneekk,,
nneemm  aa  nnyyeellvvii  jjooggeeggyyeennllõõssééggeett,,  hhaanneemm  aa  nnyyeellvvii  ffeellssõõbbbbrreennddûûssééggeett  hhiirrddeettiikk..  


