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Absztrakciók helyett
a valósággal kell foglalkozni
A Kereszténydemokrata Néppártnak ebben a szövetségben – amelyben a
Fidesz egy nagy gyûjtõpárt, mi pedig egy világnézeti párt vagyunk – két feladata van: egyrészt az örök értékekhez kötni a szövetséget, másrészt az általunk vallott keresztényszociális elvek képviseletével megakadályozni,
hogy az MSZP visszafoglalja azt a szociális értelemben vett baloldali politikai mezõt, amelyet – már nem elõször – elárult, ám amelyhez a választásokhoz közeledvén a retorika szintjén mindig visszatáncol.
– Elnök úr, ön nemrég a KDNP Országos Választmányának ülésén azt mondta, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt együttmûködésének a lényege, hogy míg elõbbi egy széles gyûjtõpárt, utóbbi egy világnézeti párt, és a
két szervezet kooperációja hozhatja el a
választási gyõzelmet. Magyarországon
elég régóta elég jelentékeny erõk igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy világnézetileg semleges politika szükséges, illetve csak az vezethet elõre. Ebben
a helyzetben a vállalt világnézetiség
elõnyt vagy hátrányt jelent? Szükségese? Beszélhetünk-e egyáltalán világnézeti
semlegességrõl a politikában?
– Világnézetileg legfeljebb egy döglött
ló semleges. Az, hogy világnézeti semlegesség, két dolgot jelenthet. Vagy azt,
hogy akik ezt hangoztatják, nem jutottak el odáig, hogy legyen valamifajta világnézetük; ebben az esetben nyilvánvalóan szellemileg alkalmatlanok bárminek az építésére. A másik lehetõség az,
hogy intellektuális becstelenséggel állunk szemben, vagyis nagyon is van világnézetük, csak ezt különbözõ politikai
megfontolásból nem vallják be.
Közbevetõleg szeretném megjegyezni,
hogy ha a világnézeti semlegesség követelményének valamilyen pozitív értelmezést
kellene adni, az csak azt jelenthetné, hogy
a világi állam nem illetékes teológiai kérdésekben. Különben is a „semleges államnak” logikailag a „világnézeti semlegességgel” szemben is semlegesnek kellene
lennie. Nem világnézeti semlegességet,
hanem egyfajta semleges világnézetet pro-

Balsejtelmeink beigazolódtak, durva kampányra kell fölkészülni, húzta alá lapunknak Rubovszky György
országgyûlési képviselõ, pártunk
ügyésze. A kampány demokratikus
eszközökkel folyó kemény küzdelem, amelyben övéit támadja hátba
az, aki nem képes megtartani a belsõ fegyelmet.

pagálnak. Nem más ez, mint egy kommunikációs blöff, ami egyféle agnosztikus és
értékellenes szemléletet takar.
Ezzel szemben a Kereszténydemokrata Néppárt az intellektuális becsületesség alapján vállalja azt, hogy mi egy
keresztény párt vagyunk. A keresztény
kinyilatkoztatás és bölcselet alapján keresünk válaszokat a világ jelenidejû kihívásaira.
A mai közéletben számos olyan szereplõ van, aki kétségbe vonja, hogy legitim dolog keresztény világnézeti alapon politikai szerepet vállalni. Ez azért
abszurd álláspont, mert õk ezt pillanatnyi érdekek vagy idejétmúlt ideológiák alapján természetesen megteszik.

– Meglepetésként érte a pártot a fóti választási eset? Mi is történt Fóton?
– Akik a mai politika sûrûjében vannak, azokat nem lepte meg, ami Fóton
történt. A 2008. decemberi ülésen Semjén Zsolt elnök úr felhívta az Országos
Választmány résztvevõinek figyelmét arra, hogy az elkövetkezõ választási kampány feltehetõen nagyon durva lesz. Ezt a
jóslatot igazolta a Fóton lebonyolított idõközi polgármester-választás. Hamis külsõséggel, valótlan adatokkal teletûzdelt
álinterjút tettek közzé a jelöltünk lejáratásának érdekében. A nemtelen kísérletet
sikerült visszavernünk, nagyarányú gyõzelmet aratott Mádly Zsolt 2009. január
25-én. Az Országos Elnökség 2009. január 31-én elfogadta azt a határozatot,
amely a pártegység, a szövetségi egység
védelme érdekében a legszigorúbb elbírálást írta elõ.
– Mit céloz az egységet „parancsba
adó” határozat?
– A Fóton történtek példájára is
utalva nyomatékosan szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a
következõ kampányok során csak a választási cél elérésére szabad koncentrálni.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás az 1. oldalról

Több, mint furcsa, hogy azok, akik
szemrebbenés nélkül egy már a múlt
században megbukott libertiniánus vagy
marxista ideológia alapján politizálnak,
ezt legitimnek tekintik, ellenben nem
tekintik annak a keresztény értékeken
nyugvó politikát Szent István Magyarországán. Mi senki jogát nem kérdõjelezzük meg, hogy olyan alapon politizáljon,
amilyenen akar, liberális vagy marxista
alapon, de nem fogadhatjuk el, hogy
megkérdõjelezzék a jogunkat a keresztény értékrend politikai képviseletéhez.
A mi dolgunk a politikában az, hogy
ezeket a magyar történelemben és a magyar társadalom életében Szent István
óta meghatározó értékeket napi valósággá tegyük, illetve azokban a kérdésekben, ahol esetlegesen kisebbségben vagyunk a társadalomban – említhetném
erre az életvédõ álláspontunkat –, azokban vállaljuk, hogy ha kisebbségben, hát
kisebbségben, de akkor is képviseljük
ezeket az értékeket.
– Újra és újra elõtérbe kerülõ téma a
magyar nyilvánosságban kereszténység
és politika viszonya. Orbán Viktor Hold
utcai templomban elmondott beszéde
óta az tapasztalható, hogy megint ennek az idejét éljük. Karácsony elõtt
Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta a
Népszabadságnak, meg kell nyomni a
vészcsengõt, hiszen itt olyan változás
elõjelei sejlenek fel, hogy a házasság
anyakönyvezése elõbb-utóbb visszakerül az egyházakhoz, kötelezõ lesz a hitoktatás, egyáltalán olyan konzervatív
fordulat fenyeget, ami veszélyezteti a
szekularizált, demokratikus szabadságot. Fontos felhívni a figyelmet egy különbségre: arról beszéltünk, a világnézeti politika egy értékrend képviseletét jelenti, magyarán a KDNP képvisel egy
értékrendet, függetlenül attól, hogy annak éppen divatja van vagy nincs. A baloldali politikusok és a baloldali sajtó ezzel szemben általában azt a látszatot
igyekszik a közvéleménybe plántálni,
hogy a keresztény értékrendet magukénak valló, azt képviselõ politikusok, politikai pártok eme értékeket nemcsak
képviselik, hanem rá akarják erõltetni a
társadalom azon tagjaira is, akik ezt
nem fogadják el, akik másként gondolkodnak a világról.
– Egy nagyon régi történet ez, ami a
jakobinus hagyománnyal indul, majd a
szabadkõmûves és bolsevik mentalitásban és gyakorlatban folytatódik, hol be-

vallott, hol be nem vallott célja az, hogy
a kereszténységet és a keresztény értelmiséget kiszorítsa a közéletbõl, kiszorítsa az oktatásból és lehetõleg az élet minden területérõl. Magát a vallást is törölje az élet dolgai közül, vagy ha ez nem
sikerül, visszaszorítsa a sekrestyébe.
A zsigeri antikrisztianizmuson túl
van még egy momentuma ennek a gyakorlatnak, amire fel kell hívni a figyelmet: nevezetesen az, hogy könnyebb
egy értékrendet támadni, mint egy másikat állítani vele szembe. A jelenlegi
magyar baloldalt nézve azt kell mondani, hogy nem képes egy értékrenddel
szembeállítani egy másikat. Ez egyébként visszalépés mondjuk a kilencszázas évek szociáldemokráciájához képest. Mára szinte egészében eltûnt, egyfajta nihilizmust láthatunk, és ez az
üresség aligha állná ki a nyílt, egyenlõ
feltételek melletti megmérettetés próbáját. Ezért irtóznak mindenféle értékalapú politikától.
– Bogár László szerint ma Magyarországon elsõsorban diskurzusválság van,
magyarán, a problémáinkat megbeszélni sem tudjuk, tekintettel rá, hogy a két
politikai oldal által használt nyelvnek
nincs közös metszete. A újévben mintha a régóta tartó „nyelvháború” új fejezete kezdõdött volna el…
– E kérdés vizsgálatának az kell legyen a kiindulópontja, hogy mi a valóság. A mi szavainkkal, az általunk használt nyelven, a valóság, így a mai magyar valóság is megjeleníthetõ. Politikai
ellenfeleink nyelve inkább a valóság elfedését célozza. Elég, ha arra gondolunk, hogy Gyurcsány Ferenc legutóbbi
beszédének azt adta címnek, hogy Biztonság és növekedés. Tette ezt akkor,
amikor két dolog volt ordítóan nyilvánvaló: egy, hogy feltûnõen nincs biztonság, kettõ, hogy feltûnõen nincs növekedés. De nézzük meg gyakorta használt szavaikat, mondjuk az olyanokat,
mint modernitás, progresszió vagy reform. Azt találjuk, hogy a gyakorlatukban nagyjából nem jelentenek semmit,
sõt az is megkockáztatható, hogy szöges
ellentétét annak, mint amit a józan ész
alapján jelentenének. A két nyelv azért
nem kommunikál egymással, mert egy
párbeszédben a relevancia kritériumának annak kellene lennie, hogy az itt és
ott elmondottak milyen viszonyban
vannak a társadalmi valósággal.
– A 2009. év többszörösen meghatározó lehet a magyar társadalom életé-
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ben. Húsz éve, hogy elkezdõdött az a folyamat, amit rendszerváltoztatásnak
szokás nevezni. Gazdaságilag gyakorlatilag mindenki minden eddiginél cudarabb évet prognosztizál. És végül az idei
év választási év lesz, amikor hosszú idõ
után a magyar társadalom a szavazataival fejezheti ki véleményét az életét
meghatározó állapotokról. Hogyan tekint ön, illetve a Kereszténydemokrata
Néppárt az elõttünk álló esztendõre?
– A rendszerváltozásról szólva elõre
kell bocsátanom, hogy nagy tisztelõje
vagyok Antall Józsefnek, akihez személyes szálak is fûztek. Az õ múlhatatlan
érdeme, hogy közjogi értelemben végrehajtotta a rendszerváltozást. Ám a tisztelet nem jelenti azt, hogy kritikátlanul
kellene viszonyulnunk a rendszerváltoztatás mûvéhez, hiszen az miközben számos kérdést megoldott, elég itt az európai és atlanti integrációba történõ bekapcsolódásunkra utalni, számosat nem
rendezett, sõt számos társadalmi deformáció terhét azért nyögjük, mert itt
nem sikerült jó pályára irányítani a dolgokat. Ezek közül talán a legfontosabb a
tulajdon kérdése. Nem hallgatható el,
spontán privatizáció ide vagy oda, hogy
a magyar társadalom jelentõs többségét
a rendszerváltoztatáskor semmizték ki a
tulajdonból, amiben múlhatatlan bûnei
vannak például Szabó Tamásnak és
Raskó Györgynek, azoknak, akik annak
idején a privatizációt felügyelték. Ennek
során a magyar nemzet, a magyar állam
vagyona a magyar nemzet életérdekeivel
ellentétesen olyan emberek kezébe került, akiknek ez az ország se ingük, se
gatyájuk. Nem véletlen, hogy a KDNP
már akkor tiltakozott a privatizáció
ilyen gyakorlata ellen, hiszen lényegileg
piacvásárlás történt. Máig nyögjük ezt a
tehertételt. A magyar társadalom ma
azért olyan kiszolgáltatott, mert kisemmizték a tulajdonból. Gondoljunk bele,
attól kezdve, hogy az ismert módon átjátszották mondjuk az élelmiszerfeldolgozó-ipart, a magyar gazda mindig kiszolgáltatott, hiszen alacsony áron tudja
csak értékesíteni megtermelt áruját, abból, de még az uniós támogatásokból is
a nagyobb részt azok teszik el, akik a
termékeket raktározzák vagy a feldolgozó üzemek részére felvásárolják.
1989 és az eltelt két évtized kapcsán
el kell mondani, hogy ma bizonyos kérdésekben ugyanazokkal a problémákkal
vagyunk kénytelenek szembenézni,
mint a rendszerváltoztatás idején. Sõt e
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tekintetben talán rosszabb is a helyzet,
hiszen azokat a lehetõségeket, amelyeket kihasználtunk, szinte mindenki kihasználta, amiket elszalasztottunk – különösen az utóbbi pár évben –, azokkal a
hasonló helyzetbõl indult országok élni
tudtak. 1989-ben még lehettek illúzióink, 2009-ben már nem. De megdöbbentõen hasonló a mentalitás is. Tartalmilag nehéz különbséget tenni mondjuk
Fekete János és a mai pénzügyesek között. A helyzetet pontosan világítja meg
az a szellemes mondás, hogy Gyurcsány
Ferenc akkor is miniszterelnök lenne, ha
nem lett volna rendszerváltoztatás.
– Gazdasági helyzet, válság?
– Azt gondolom, alapvetõ szemléletbeli fordulatra lenne szükség, amely helyén kezeli az absztrakciókat, a gazdasági makroadatok mögött képes meglátni
az embereket, mert nem az emberek
vannak a gazdaságért, hanem a gazdaság az emberekért. A már említett
szemlélet, ami mindent a gazdasági
praktikum szempontjából vizsgál, az
emberi létezés végletes leszûkítése, hiszen az ember mégsem azért él ezen a
világon, hogy termeljen, árut állítson
elõ, hanem hogy megélje az életét, kiteljesítse önmagát, felnevelje a gyermekeit, kultúrája legyen és folytathatnám. A
termelés-fogyasztás ennek eszköze és
nem célja. Ezért mondjuk mi azt, hogy
igen, vannak az életnek olyan területei,
ahol piacra, a piac szabályaira van szükség és vannak olyanok, ahol nem. Nézetünk szerint helyes, hogy a gazdaság a
piac törvényei szerint mûködjön, de
mondjuk az egészségügyben, a szociális

ellátórendszerben, az oktatásban vagy a
kultúrában szolidaritásra és állami felelõsségvállalásra van szükség.
– Elgondolkodva bizonyosan sokan
egyetértenének azzal, amit mond, vagyis
hogy csak akkor beszélhetünk jól mûködõ gazdaságról, ha javul az emberek életminõsége, ahogyan azzal is, hogy egy élet
adatott nekik és nincs hét-nyolc évük –
momentán ennyi ideig tartó kemény
munkát vár Gyurcsány Ferenc az országtól –, hogy utána esetlegesen jobb legyen.
De a magyar közbeszédben ez mintha
szempontként sem vetõdne fel…
– Gyurcsány Ferenc mondataiban a
jól ismert bolsevik metódus fedezhetõ
fel, ami mindenkor azt hirdeti, dolgozz
ma sokat, viselj el mindent szó nélkül,
és akkor késõbb, néhány év vagy évtized
múlva jobb lesz neked vagy az unokádnak. Sándor György fogalmazta meg ezt
máig érvényesen annak idején az Egyetemi Színpadon, amikor Kádár Jánost
utánozva azt mondta: „Fiatalok, tiétek
a jövõ. Úgy volt, hogy a miénk lesz.”
Úgy gondolom, mindenféle kormányzati és médiabéli nyomás ellenében, nekünk az absztrakciók helyett az
emberek valóságával kell foglalkoznunk, tehát a makrogazdasági és GDPadatok – bár ezek alapján talán minden
eddiginél jobban ostorozható lenne a
kormányzat – helyett azzal kell foglalkoznunk, hogy ezek mit jelentenek Mari néninek és Józsi bácsinak. Tud-e fûteni télen, el tud-e menni az unokájával
gyermeknapon mondjuk a Vidám Parkba? Mert a lényeges kérdés nekünk maga az élet és nem különféle, gyakorta

manipulált absztrakt, statisztikai adatsorok. Tehát szerintem valamiféle antropológiai fordulatra van szükség.
– Európai parlamenti választás…
– Értékeink és érdekeink képviseletének a Fidesszel történõ szoros együttmûködés a leghatékonyabb módja. Ez
hozhatja el a választási gyõzelmet az európai parlamenti és az országgyûlési választásokon is. E szövetség erejét mutatta meg a szociális népszavazás eredménye, ahol hárommillió-háromszázezer
ember támogatott a szavazatával, ami
több, mint amennyi szavazatot a jobboldal bármikor is kapott. Elég, ha megnézzük bármelyik közvélemény-kutató
adatait, azt láthatjuk, a legtöbben a Fidesz–KDNP szövetséget támogatják.
A Kereszténydemokrata Néppártnak
ebben a szövetségben – amelyben a Fidesz
egy nagy gyûjtõpárt, mi pedig egy világnézeti párt vagyunk – két feladata van: egyrészt az örök értékekhez kötni a szövetséget, másrészt az általunk vallott keresztényszociális elvek képviseletével megakadályozni, hogy az MSZP visszafoglalja azt
a szociális értelemben vett baloldali politikai mezõt, amelyet – már nem elõször –
elárult, ám amelyhez tapasztalataink szerint választásokhoz közeledvén a retorika
szintjén mindig visszatáncol.
– Húsz évvel a rendszerváltoztatás
után, adósságban fuldokolva, romló kilátások és az ebbõl következõ, növekvõ
elkeseredés idején mi jelentheti a reményt?
– A remény valójában transzcendentális természetû. Ez igaz vallási értelemben
is, hiszen a kereszténység mindig a reménybõl él, abból a reménybõl, hogy végsõ soron Isten a történelem ura. De igaz
abban az értelemben is, hogy az embereket nem lehet a végtelenségig semmibe
venni. A szociális népszavazáson történtek adhatnak reményt, ahol kiderült,
hogy bármekkora manipuláció ellenében
az emberek egyre nagyobb része képes felismerni saját valódi érdekeit és szavazatával kifejezni politikai akaratát, amit ideigóráig lehet nem figyelembe venni, de
hosszú távon semmiképpen sem. Azt
gondolom, ha mi képesek vagyunk az
emberek konkrét valóságának a megjelenítésére, bízhatunk abban, hogy ez immunitást ad a manipulációval szemben,
és abban is, hogy egyre többen vetik össze
napi tapasztalatukkal a kormányzat által
kommunikáltakat, és józan eszük alapján kinyilvánítják politikai akaratukat!
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Történelmi gyõzelem a Ferencvárosban
A ferencvárosi idõközi választás üzenete, hogy az emberek alkalmatlannak tartják a kormányzatot arra, hogy kivezesse Magyarországot a válságból. Bácskai
János, a Fidesz–KDNP színeiben nagy fölénnyel mandátumot szerzõ politikus a
választások másnapján kijelentette: Ferencváros elindította a változás évét.
Bácskai János szerint az eredmény egyértelmûen azt jelenti, hogy Ferencváros
elindította a változás évét, és bizonyosan számítanak az országban máshol is
arra, hogy hasonló eredmények fognak

születni akár idõközi választásokon,
akár az európai parlamenti választáson.
Úgy vélte, hogy a rá leadott 60 százalék
feletti szavazatarány egyrészt visszaigazolja a közvélemény-kutatások adatait,

Fóton igazolódott
a várakozás!
Folytatás a 1. oldalról

Minden energiánkra szükség van a kitûzött
cél eléréséhez.
– Miként lehet fecsérelni az energiákat?
– Az ellenfél malmára hajtja a vizet az,
aki a figyelmet megosztó, a pártegységet és a
pártszövetséget gyengítõ magatartást fejt ki.
Nagyon fontos az, hogy miket mondunk
nyilvánosan, de akár zárt körben is.
– Mondana konkrét példákat?
– Rendkívül veszélyesnek – és súlyos fegyelmi vétségnek – tartom a haszontalan levelezgetéseket, a meggondolatlan kiadványok fabrikálását és terjesztését. Most nem az
építkezés idejét éljük, hanem a vasfegyelmet
követelõ küzdelem ideje jött el. Minden
egyéb célt és érdeket félre kell tenni, és teljes
erõnkkel a választási siker érdekében kifejtett együttmûködésre kell koncentrálnunk. A
kitûzött cél eléréséhez mindenkinek sok
erõt, szigorú önfegyelmet és jó egészséget kívánok, a sikeres együttmûködésre Isten áldását kérem.

fóti idõközi polgármester-választás elõtt
két nappal a Fóti Hírlap címû kiadványban megjelent, összeollózott és valótlan
állításokat tartalmazó álinterjú ügyében
elkészítették a büntetõfeljelentést, amit
az illetékes dunakeszi városi rendõrkapitányságra továbbítottak – jelentette be a
választások másnapján Mádly Zsolttal
közösen tartott sajtótájékoztatóján Rubovszky György, a párt országgyûlési képviselõcsoportjának frakcióvezetõ-helyettese, a párt fõügyésze.

kdnp.hu
Forrás: MTI

Igazi örömünnep volt Fóton
Január 25-één Fóton a szavazatok 63,93 százalékát (3254 voks) kapta
Mádly Zsolt, a KDNP Fidesz által is támogatott jelöltje. A fóti idõközi
polgármester-vválasztás gyõztese dupla annyi szavazatot szerzett, mint
a második helyezett MSZP jelölt (32,5 százalék, 1654 voks). A választásról és az elképzeléseirõl kérdezte a Magyar Hírlap.
– Nem sok kellett hozzá, hogy a szavazatok kétharmadát begyûjtse. Számított
erre a fölényre a szocialista jelölttel szemben?
– Fej fej melletti küzdelmet vártam, ehhez képest még a jellemzõen szocialista kötõdésû kisalagi körzetben is nyertem.
– Fóton rendszerváltó hangulat lett úrrá a választás után?
– A kocsimból alig tudtam kiszállni, annyian üdvözöltek. Nem túlzás azt
mondani, hogy igazi örömünnep volt Fóton.
– Mikor foglalhatja el hivatalát?
– Ellenfeleim, akiknek édes a hatalomban maradni, nyilván mindent megtesznek, hogy hátráltassanak. Arra számítok, hogy két héten belül letehetem
a polgármesteri esküt. Az elõzményektõl függetlenül szeretném az összes képviselõ támogatását elnyerni, hogy közösen dolgozhassunk a városért.
Részlet a Magyar Hírlap interjújából

Nagyon rosszul tûrik
a fóti vereséget a szocialisták

Ny. J.

FELJELENTÉST TETT A KDNP A FÓTI ÁLINTERJÚ MIATT. A január 25-ei

másrészt jelzi, hogy az emberek döntõ
többsége azt szeretné, ha véget érne a
kormány vesszõfutása, ha változás lenne az országban. Mint mondta, az embereknek elege van a kudarcokból és alkalmatlannak tartják a jelenlegi kormányt, hogy kivezesse az országot a válságból.

Nem tudnak belenyugodni a szocialisták a fóti polgármester-választáson elszenvedett kapitális vereségbe. A fóti MSZP-elnök, Fekete Zoltán – tömeges
kampánycsend-sértésre hivatkozva – a választás megsemmisítését kérte a helyi választási irodától. Panaszát elutasították, és erre a sorsra jutott a területi
választási irodánál is, újabb fellebbezés esetén a Pest Megyei Bíróság hoz jogerõs ítéletet, elõreláthatólag még a jövõ héten.
A Magyar Hírlap értesülései szerint a KDNP és a Fidesz által támogatott fölényes gyõzelmet arató polgármester beiktatását több képviselõ
szeretné megakadályozni oly módon, hogy bojkottálják a testületi ülést,
így határozatképtelenség miatt Mádly Zsolt nem tudná letenni a hivatali esküt.
Lövétei István alkotmányjogász a Magyar Hírlap megkeresésére elmondta, eskü nélkül is munkához láthat a polgármester. Választott tisztségviselõként az õ közszolgálati státusa ugyanis más, mint például a hivatali dogozóké, a törvény szerint a polgármester jogviszonya megválasztásával kezdõdik.
Forrás: Magyar Hírlap
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Új választás kell!
A parlament feloszlatását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP
A Fidesz és a KDNP nevében Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetõje és
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, országgyûlési képviselõcsoportjának frakcióvezetõje határozati javaslatban kezdeményezte,
hogy az Országgyûlés március 8-ii hatállyal mondja ki feloszlását.
A határozati javaslat indoklása szerint:
„A Gyurcsány-kormány kormányzati
politikája az elmúlt két évben teljes egészében elveszítette hitelességét a magyar társadalom elõtt, 2008. május 1-jétõl pedig már az Országgyûlésben sem
rendelkezik politikai többséggel. A kisebbségi kormány eddigi kilenc hónapja
alatt személyes alkuk sorával ugyan biztosítani tudta túlélését, de politikai legitimációját végképp elvesztette a választópolgárokkal szemben.
A politikai ámokfutást csak tetézték a gazdasági világválság kihívásaira
szánt szakszerûtlen, hibás, csak a
brutális megszorítás módszerét isme-

rõ gazdaságpolitikai válaszok, valamint a válság kialakulásáért való felelõsség elmosásának, áthárításának
próbálkozásai.
Magyarország, a magyar nemzet
alapvetõ érdeke, hogy mielõbb hiteles, az egész társadalom valós legitimációjával bíró és számon kérhetõ
Országgyûlés és kormány irányítsa az
országot.
E kívánalom a jelenlegi politikai
helyzetben nem teljesíthetõ másként,
mint hogy az Országgyûlés kimondja
saját feloszlását, és lehetõséget biztosít a választópolgároknak, hogy demokratikus módon, választások útján

döntsenek egy új Országgyûlés összetételérõl.
Annak érdekében, hogy a választás a költségeket kímélendõ – a 2009. júniusi európai parlamenti választással egy
idõben megtartható legyen, szükséges,
hogy az Országgyûlés 2009. március 8-i
hatállyal oszlassa fel magát.”
Mivel a miniszterelnök által kezdeményezett január 29-ei rendkívüli parlamenti ülésnapon az MSZP és az
SZDSZ megakadályozta, hogy az Országgyûlés napirendre vegye a Fidesz és
a KDNP javaslatát, így legkorábban a
tavaszi ülésszak elsõ napján, február
16-án kerülhet napirendre. A Fidesz és
a KDNP továbbra is kitart az új országgyûlési választások kezdeményezése
mellett, s mindent elkövet annak érdekében, hogy a határozati javaslatról érdemi döntés szülessen.

Rossz úton jár a kormány a válságkezelésben
A KDNP határozott meggyõzõdése, hogy a kormány a válságkezelést illetõen rossz úton jár, félrekezeli azt, aminek következtében drámaivá vált
munkanélküliség, soha nem látott szegénység van kibontakozóban –
hangsúlyozta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a Magyar Távirati Irodának két nappal a miniszterelnök által összehívott rendkívüli parlamenti ülésnap elõtt.
„Mi hívei vagyunk az szja csökkentésének, bár szerintem a munkához kapcsolódó járulékterhek csökkentése ennél is
fontosabb lenne. De én szkeptikus vagyok a kormány adócsökkentési javaslatával kapcsolatban” – fogalmazott a pártelnök. Ha a kormány konkrét szakmai javaslata elfogadható a KDNP számára, azt
természetesen megszavazzuk – közölte.
A KDNP határozott meggyõzõdése,
hogy a kormány a válságkezelést illetõen rossz úton jár, félrekezeli azt,
aminek következtében drámaivá vált
munkanélküliség, soha nem látott
szegénység van kibontakozóban –
mondta Semjén Zsolt. Hozzátette:
ezért lenne többek között szükség a
családi csõdgondnok intézményének
bevezetésére, amire a KDNP a közelmúltban javaslatot is tett.
A családtámogatás jelenlegi rendszerének esetleges átalakításával kap-

csolatban Semjén Zsolt azt mondta: a
Magyarországon meglévõ jelentõs jövedelemkülönbségek ellenére is a legharcosabban ellenzik a kormány tervezett intézkedését, a családi pótlék
alanyi jogosultságának megszüntetését. Ez a juttatás azt fejezi ki, hogy az
állam és a társadalom elismeri: a gyermeknevelés a legnagyobb érték.
Gyurcsány Ferenc azon kijelentéseirõl, amelyekben a kormányfõ 6–8 évre
szóló társadalmi-gazdasági egyezségrõl,
a politikai erõk megállapodásáról, illetve a politikán belüli kompromisszumkészségrõl beszélt, Semjén Zsolt azt
mondta: ez tipikus gyurcsányi PRfogás, a „szeressük egymást, gyerekek!” tartalmilag üres gondolatának
hangoztatása. A kormányfõ tulajdonképpen nem az ellenzékkel képtelen
megállapodni, hanem a magyar társadalommal. Az a kormány, amelynek a

költségvetése két hetet sem élt meg,
hogyan lenne képes 6–8 éves távlatban
gondolkodni? – tette fel a kérdést.
A parlament tavaszi ülésszakának
feladataira áttérve azt mondta: a
KDNP hagyományos témáit – a családi adózás, a családok védelme, a délvidéki magyarok ügye – viszi tovább.
Ám mindenkinek látnia kell, hogy jelenleg elsõdlegesen az államcsõdbõl
kell kikeveredni – hangsúlyozta. Az
európai parlamenti választás kampányáról a politikus azt mondta: a
KDNP önkormányzatokban elfoglalt
erõs pozíciójára építve a párt politikusai sok helyi fórumon szerepelnek
majd.
Az SZDSZ-ben zajló folyamatokra
reagálva a KDNP elnöke úgy fogalmazott: Fodor Gábor elnökké választásakor még látott lehetõséget arra, hogy a
szabad demokraták visszatérjenek a
rendszerváltáskor képviselt értékeikhez, ma azonban már úgy véli, ez nem
sikerült. Az SZDSZ újfent hûtlen lett
rendszerváltoztató énjéhez, és nyilvánvalóan most egy álellenzéki pártként
mûködik.
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Egy újabb irtózatos erõfeszítés a semmiért
Soltész Miklós szerint a parlament rendkívüli ülése egy újabb irtózatos erõfeszítés volt a semmiért. Hargitai János örömtelinek nevezte, hogy
Gyurcsány Ferenc végre felismerte, hogy világgazdasági válság van és emiatt azonnali kormányzati cselekvésre lenne szükség, azt viszont sajnálattal
állapította meg, hogy a miniszterelnök továbbra sem hajlandó vállalni a felelõsségét az ország ellehetetlenüléséért, s hogy még nyomuk sincs a válság kezeléséhez szükséges konkrét intézkedéseknek.

Hargitai János, az Országgyûlés költségvetési, pénzügyi és számvevõszéki
bizottságának kereszténydemokrata
tagja beszédének elején hangsúlyozta,
a magyar választók többé-kevésbé tudták azt, hogy a miniszterelnök hiteltelenül politizál, ezért nem vártak csodát a parlament rendkívüli ülésnapján
sem Gyurcsány Ferenc beszédétõl. Azt
azonban az ellenzéki képviselõkhöz
hasonlóan biztosan remélték, hogy a
kormányfõ beszámol az ország helyzetérõl, szót ejt a kormány és önmaga felelõsségérõl, s arról, hogy milyen
konkrét intézkedésekre készülnek. A
csoda, a számadás elmaradt, bár abból
a szempontból a miniszterelnök kétségtelenül a kijózanodás jegyében
mondta el beszédét, például végre kimondott néhány olyan – általa eddig
tagadott – alaptételt, hogy világgazdasági válság van – jegyezte meg.
A kereszténydemokrata képviselõ
reagálva a kormányfõ szavaira kijelentette: az az érvelés, hogy más országhoz képest a válságkezelés során Magyarország tévedett a legkisebbet, amikor mínusz 1 százalékos GDP-növekedést tervezett, részben nem igaz, más-

részt pedig semmiképpen nem ok a
büszkeségre. Kivált azért, mert a szakértõk már a költségvetés elfogadása
elõtt is jelezték, hogy a GDP várható-

an nem 1, hanem 2,5–3 százalék körül
csökken. De az sem nevezhetõ sikernek, sõt a maga részérõl tragikus dolognak gondolja, hogy az európai uniós tagállamok közül mi voltunk az
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egyedüli olyan ország, amelyet államcsõd fenyegetett, és emiatt az Európai
Unió, és a nemzetközi pénzügyi világ
segítségére szorult.
Hargitai János figyelmeztetett a rendelkezésünkre bocsátott 25 milliárd
dolláros hitelkeret nagy valószínûséggel 2010-ig megoldja a költségvetés
legalapvetõbb finanszírozási gondjait,
de hogy 2010 után mi történik velünk,
errõl egyelõre elképzelésünk sincs. A
kereszténydemokrata politikus aggasztónak nevezte, hogy a kormány néhány
nappal ezelõtt újabb hitelt vett fel, ezúttal az EBRD-tõl.
A politikus – utalva a Fidesz és a
KDNP az országgyûlés feloszlatását
kezdeményezõ határozati javaslat napirendre tûzésének megakadályozására –
úgy fogalmazott: a mandátumát jó esélylyel kitöltõ MSZP-kormány munkáját
végig fogja kísérni a válság, a kérdés
csak az, hogy a Gyurcsány-kormány által legyengített országban tompíthatóke a krízis hatásai, vagy a válság további
mélyülésére kell számítani.
Mint mondta: a hiteles költségvetési politikájú szabad országok kormányai az Egyesült Államoktól kezdve Németországig gazdaságélénkítõ
lépéseket tettek a válság következményeinek enyhítésére, míg a hiteltelen
költségvetési politikájú országok a
pénzvilág mentõövére kényszerülve
hitelezõik gyámsága alá kerültek – jelentette ki.
A képviselõ közölte: Magyarország
is erre a sorsra jutott, jogilag ugyan az
Európai Unió szuverén országa vagyunk, valójában azonban a nemzetközi pénzügyi világ gyámsága alatt kerültünk, s az országot életben tartó befektetõi világ nem egy uniós államként tekint Magyarországra, hanem
Brazíliával és Ukrajnával sorolja azonos kategóriába
Magyarországnak gazdasági hasznot
eredményezne, ha az elmúlt évek hiteltelen kormányzati lépéseit megtestesítõ
Gyurcsány Ferenc távozna tisztségébõl
– mondta végezetül.
+
A miniszterelnök által tervezett áfa-emelés a szegények adója, amelynek bevezetése helyett inkább a kormány pazarlását
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kellene visszafogni – mondta a rendkívüli ülésnapon a Kereszténydemokrata
Néppárt másik felszólalója, a Fidesz–KDNP frakciószövetség Népjóléti
Kabinetjének vezetõje, Soltész Miklós.
A képviselõ felidézve Gyurcsány
Ferenc 2006-os szavait – amikor is
még miniszterelnök jelöltként azt
mondta: nem a nemzet kiválasztott
vezetõje, hanem a köztársaság parlamentjének felelõs, elszámoltatható,
ellenõrizhetõ demokratikus politikusa szeretne lenni – felszólította, számoljon el azzal, hogy mit tett az elmúlt években, a rossz és hiteltelen, a
nemzet forrásait pazarló döntéseivel,
és számoljon el azzal is, hogy ígéreteibõl, meghirdetett programjaiból mit
valósított meg.
Soltész Miklós vitába szállt Gyurcsány Ferenc azon kijelentésével, hogy
a nyugdíjasokat nem érintette az elmúlt hónapok döntéssorozata, s azt
az ígérvényt is kétségbe vonta, hogy
ezt a csoportot a jövõbeli döntések
sem fogják sújtani. A képviselõ emlékeztetett arra, hogy a kormány 2008ban megsarcolta a munkát vállaló
nyugdíjasokat, a Ratkó-korszak szülötteinek nyugdíjából átlagosan 8 százalékot vont el, 2007-ben 4 százalékkal csökkentette a nyugdíjak vásárlóértékét. Majd miután a miniszterelnök hitet tett amellett, hogy a nyugdíjasok érdekeit utolsó csepp véréig oltalmazza a kormány, 2009-ben a 62
év alattiaktól a 13. havi nyugdíj megvonásával átlagosan 80 ezer forintot
vett el, a nyugdíjkorrekció elhalasztásával pedig 15 ezer forinttal rövidítette meg az érintetteket. Soltész Miklós
rámutatott: a pénzügyminiszter nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy nyugdíjasok a gazdasági válság elõrehaladtával további megszorításokra számíthatnak a kormánytól.
Soltész Miklós szerint a Gyurcsány-kormány szétverte a polgári
kormány jól mûködõ családtámogatási rendszerét, az adókedvezmények
megnyirbálásával azokat hozta nehéz
helyzetbe, akik tudtak és akartak tenni családjuk boldogulásáért. A kormány megszüntette a rendszeres
gyermekvédelmi támogatást, szétverte az otthonteremtési támogatási
rendszert és a gyermekek utáni adókedvezmények rendszerét, 4 évvel lerövidítette a súlyosan beteg, fogyatékos gyermeket nevelõ szülõknek járó

gyermekgondozási segélyt – sorolta a
képviselõ.
A szociálpolitikáról szólva a politikus a kormányfõ fejére olvasta, hogy a
korábbi segélyezési alapelveket felrúgó, ma már beismerten elhibázott szociálpolitikájának következményeként
drasztikusan megnõtt azoknak a száma, akik úgy gondolták, jobban megéri segélyekre berendezkedni, mintsem dolgozni. Mint mondta: a szociális segélyezésre fordított milliárdok ellenére odajutottunk, hogy az országban jelenleg mintegy hárommillió
ember él a létminimum közelében
vagy az alatt, s hogy ez így van, az
egyértelmûen Gyurcsány Ferenc bûne.
Soltész Miklós az energiatámogatás rendszerére is kitért, emlékezetett
arra, hogy a kormány három év alatt
harmadára csökkentette a támogatás
összegét, ami szerinte odavezetett,
hogy ma már az emberek jelentõs hányada nem tudja kifizetni energiaszámláit.
A képviselõ elfogadhatatlannak nevezte, hogy miután a nyugdíjminimum összege nem változott, 2009ben az összes olyan szociális ellátás –
az ápolási díjtól a rendszeres szociális
segélyen át, a közgyógyellátástól a fogyatékossági támogatásig – veszít értékébõl, s hogy a 2005-ös szint alá
süllyedt egy sor szociális normatíva.
A kereszténydemokrata politikus
pártja nevében határozottan elutasította a kormány tervezett megszorító
intézkedésit, amelyek részben a gyermeket nevelõ családok járandóságainak megkurtítását célozzák. Mint
mondta, a családi pótlék jövede-

lemhatárhoz kötésének, megadóztatásának ötlete azt láttatja, hogy a kormány nem ismeri el a gyermeket nevelõ családok áldozatait, a fiataloknak azt üzeni, Magyarországon nem
érdemes családot alapítani, gyermeket vállalni, mert bármelyik kormány
bármikor átírhatja a családtámogatási rendszer szabályait. Mint mondta,
bizonyára nem véletlen, hogy az Európai Unió 21 országában alanyi jogon jár a családi pótlék, hisz egész
Európát súlyos demográfiai katasztrófa fenyegeti, s érthetõ módon a józanul gondolkodó országok még a válság idején sem akarják eltaposni
nemzetük jövõjét.
A képviselõ a közgazdászi körökben csak szegények adójaként emlegetett áfaemelés lehetõségét is elutasította, mondván, a lakosság ellehetetlenítése helyett a kormány nézzen
körül a maga háza táján, szüntesse
meg a korrupciót és a pazarlást.
Soltész Miklós az ellenzéki javaslatokat hiányoló miniszterelnököt
emlékeztette arra, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt több mint egy éve
letette az Országgyûlés asztalára a
családi adózás bevetéséhez szükséges
törvénytervezetét, és a hosszú távon
fenntartható nyugdíjrendszerre vonatkozó átfogó javaslatát, ám ezek
tárgysorozatba vételét is megakadályozta a kormánypárt.
A képviselõ felháborítónak nevezte, hogy a miniszterelnök összefogásról szónokolva beszédében egy szóval
sem említette azokat a tízezreket,
akik most veszítik el munkahelyeiket, egy gondolat erejéig sem tért ki
arra, hogy mi lesz velük, mi lesz gyermekeikkel, hiteleikkel. Mint mondta,
nem elég a bankokat, a vállalkozásokat megsegíteni, gondoskodni kell a
családok csõdvédelmérõl is.
Gyurcsány Ferenc csalással, hazugsággal került a miniszterelnöki székbe, nem volt és soha nem is lesz a
nemzet kiválasztott vezetõje – jelentette ki Soltész Miklós. Majd az õszödi beszédet idézte, amikor is Gyurcsány Ferenc bevallotta, hogy irtózatos erõfeszítésébe került, hogy miközben semmit nem csinált, fenntartsa a
kormányzás látszatát. Soltész Miklós
szerint a helyzet azóta mit sem változott, a parlament rendkívüli ülése is
csak egy újabb irtózatos erõfeszítés a
semmiért.

Hazánk
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Átadták a KDNP fotópályázatának díjait
A Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között vehették át az alkotók a Parlament Gobelin termében a Kereszténydemokrata Néppárt és a
Barankovics István Alapítvány által meghirdetett fotópályázat díjait. A neves mûvészekbõl álló szakmai zsûri több tucat beérkezett pályamunka közül választotta ki a legjobb alkotásokat. A díjátadáson köszöntõt mondott:
Semjén Zsolt, a KDNP elnök-ffrakcióvezetõje, Hoffmann Rózsa, a KDNP
országgyûlési képviselõje, Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány
kuratóriumának elnöke, valamint Móser Zoltán a zsûri elnöke.

Haris Láászzló zsûritag adja át azz elsõ díjat Czzimbal Gyuláának

A díjátadó ünnepségen Hoffmann Rózsa országgyûlési képviselõ arról beszélt, hogy napjainkban mindannyian
tapasztalhatjuk, csökken az érdeklõdés
a kultúra iránt, noha kultúra nélkül sivárabb az ember élete. Elmondta: bár a
pályázat kiírói nem hiszik, hogy kezdeményezésükkel megállítható lenne a
romló folyamat, de úgy vélik, kezdeményezésük nyomán értékes alkotásokkal
gazdagodhat kulturális kincsestárunk.
Köszöntõjében Semjén Zsolt elmondta, a tavalyi irodalmi pályázat kiírása után több értetlenkedõ kérdést
hallott, amelyek azt firtatták, mi értelme annak, hogy egy politikai közösség
kulturális alkotások megszületésében
segédkezzen. A KDNP elnöke szerint az
életben nélkülözhetetlen az a tudás,
amelyik a mûalkotásokból nyerhetõ, hiszen minden valódi mûalkotásban - tematikától függetlenül – felfedezhetõ a
szakralitás.
Semjén Zsolt kijelentette, a világ
végletes leszûkítése az, ha azt mondjuk,
egy politikai közösség csak törvényalkotással foglalkozzon, hiszen belátható

mindannyiunk élete sokkalta színesebb, éppen ezért tekinti a KDNP feladatának, hogy a maga eszközeivel hozzájáruljon a magyar kultúra gazdagításához. A kultúra szeretete, istápolása,
mûvelése része a Kereszténydemokrata

Néppárt hatvannégy éves történelmének, hiszen meghatározó politikusai közül többen jelentõs kulturális teljesítménnyel rendelkeztek, példaként Varga
Lászlót, Laci bátyánkat említette, aki –
mint tudható – ügyvédi és politikusi hivatása mellett színházat alapított és
színdarabokat írt.
Mészáros József, a pályázatot lebonyolító Barankovics István Alapítvány
kuratóriumának elnöke azt mondta, ma
kell tenni azért, hogy olyan kulturális alkotások szülessenek, amelyekre az utódaink büszkék lehetnek. Mint mondta,
a kereszténydemokraták mindig készek
voltak tenni az országért, a nemzeti kultúráért, s ez így lesz a jövõben is.
A KDNP és a Barankovics István
Alapítvány fotópályázatának elsõ díját
Czimbal Gyula: Magyar tánc és Tóth
Zsuzsanna: Az öreg és Édes otthon, a
második díjat Thaler Tamás: Feszület
Kászonimpér és Bálint Zsigmond: A hegedûkészítõ és felesége, a harmadik díjat Németh László: Csillagjárás és
Krulik Ábel: Csángóföld sorozat I–V. címû képei nyerték el. Különdíjat kapott
Tarpai Zoltán: Erdély-Békásszoros címû munkája.
A díjátadást követõen Hoffmann Rózsa bejelentette, március 15-én a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics Alapítvány kiírja következõ pályázatát, amelynek témájáról még folynak az egyeztetések.
kdnp.hu

Tóth Zsuzzsanna Édes otthoon címû elsõ díjas alkootáása
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Törvénymódosítást kezdeményez
a KDNP a szabad vasárnapért
A vasárnapi munkavégzést csak kivételesen, indokolt mértékben és esetekben, szûken értelmezve lehessen elrendelni – ezt indítványozza a munka
törvénykönyvének módosítása, amelyet öt KDNP-ss képviselõ: Semjén
Zsolt, Harrach Péter, Lanczendorfer Erzsébet, Medgyasszay László és Firtl
Mátyás nyújtott be az Országgyûlésnek. Az új szabályozásban kimondanák
azt is: a vasárnap rendes munkaidõben történõ munkavégzés esetén a
munkavállalót rendes munkabérén felül ötvenszázalékos bérpótlék, vasárnapi pótlék illeti meg.

A kereszténydemokrata politikusok által
jegyzett indítvány azt kezdeményezi, hogy
helyezzék hatályon kívül a munka törvénykönyvének azt a jelenlegi szabályát,
amely munkaidõkeretben történõ foglalkoztatás esetén a heti pihenõnapok összevonásával is lehetõvé teszi a vasárnap rendes munkaidõben történõ munkavégzést.
A heti pihenõnapok összevonásával
vasárnap is elrendelhetõ munkavégzés
lehetõségével a jogszabály jelenleg olyan
széleskörû felhatalmazást ad a jogalkalmazóknak, amely már gyakorlatilag
megszünteti a vasárnapi munkavégzés
kivételes jellegét, a vasárnapnak, mint
heti pihenõidõnek fõ szabályát, és
egyúttal sérti a munkavállalóknak az
egységes heti pihenõnap biztosításához
való alkotmányos jogát is.
A KDNP szerint a munkaszüneti napok esetében pontosan behatárolhatóak
azok a szolgáltatások, amelyekre az ünnepnapokon is szükség van.
Vasárnap az végezhet munkát, aki a
lakosság hétvégi pihenését közvetlenül
szolgáló, különösen mûvészeti, kulturális, szórakozási, vendéglátási, sportolási

igényeit kielégítõ szolgáltatást nyújt, valamint az ezekkel szorosan összefüggõ –
elõre el nem készíthetõ – terméket állít
elõ, vagy a kereskedelmi törvényben
meghatározottak szerinti kereskedelmi
szolgáltatást nyújt, illetve az élet, egészség, testi épség, továbbá a vagyontárgyak védelmét biztosítja.
Azoknak, aki vasárnap is végezhetnek munkát, havonta legalább egy vasárnapot ki kell adni pihenõnapként –
javasolják a KDNP-s politikusok.
Az új szabályozásban kimondanák azt
is: a vasárnap rendes munkaidõben történõ munkavégzés esetén a munkavállalót
rendes munkabérén felül ötvenszázalékos bérpótlék, vasárnapi pótlék illeti meg.
A jogszabálymódosítás 2010. január
1-tõl lépne hatályba.
„A pihenésre fordított idõ hossza világszerte a társadalmi és gazdasági jólét
alapvetõ mércéje, Európában a vasárnap, mint általános heti pihenõnap
hosszú évszázadok alatt beépült az emberek életritmusába. A vasárnapi pihenõnap az európai társadalmaknak olyan
történelmi, szociális vívmánya, amely

komoly értéket képvisel. A vasárnapokat az emberek hagyományosan pihenéssel, kikapcsolódással, családjuk, barátaik társaságában töltik. A szabad vasárnap a társadalmi kapcsolatok ápolását teszi lehetõvé.
A rendszeresen vasárnap végzett
munka számos esetben tönkreteszi a
családi és társas életet, ellehetetleníti a
kikapcsolódást, a feltöltõdést. A vasárnap is munkát végzõknél mérhetõen lényegesen rosszabbak az egészségügyi
statisztikák.
A vasárnapi munkaszünetnek komoly környezetvédelmi vonatkozása is
van. Vasárnaponként a városokból kitisztulhat a szmog, országszerte jelentõsen csökkenhet a zajterhelés. A környezetünknek is szüksége van hetente egy
napra, hogy regenerálódhasson.
A vasárnapi munka alkotmányos jogokat is érint. Érinti a pihenéshez, a
szabadidõhöz és a rendszeres fizetett
szabadsághoz való alkotmányos jogot,
érinti a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos jogot, valamint a szabad vallásgyakorlás alkotmányos jogát. A kellõen
súlyos társadalmi érdekkel nem igazolható vasárnapi munka kötelezõ elrendelése sérti a munkavállalóknak a fenti alkotmányos jogait.
Mindezek fényében a jelen törvénymódosítással el kívánjuk érni, hogy a vasárnap ismét valódi általános pihenõnap
legyen, és csak azoknak kelljen vasárnap
is dolgozniuk, akiknek a munkájára ténylegesen alapvetõ társadalmi szükséglet
mutatkozik. Fel kívánunk lépni annak érdekében, hogy a vasárnapi munkát a társadalmilag feltétlenül szükséges mértékre
szorítsuk vissza” – olvasható a beadvány
általános indoklásában..
A Kereszténydemokrata Néppárt
2007 júniusában indította el vasárnapi
pihenõnapért folytatott kampányát, ehhez kapcsolódóan adta ki a „Szabad vasárnap chartát”, amelyhez 12 civil szervezet csatlakozott, és mintegy hétezer
magánszemély írta alá. Az ellenzéki
párt kérte az Alkotmánybíróságtól a
Munka Törvénykönye szerinte alkotmányellenes passzusainak hatályon kívül helyezését.

Hazánk
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Felelõsséggel a közjó érdekében
Ami rajtunk múlik, azt egyénenként és közösségként is meg kell tennünk
A 2008. esztendõ sikerességének
megítélését az határozza meg, hogy
miként sikerült teljesítenünk azt a
szolgálatot, amellyel az emberek
megbíztak. Az ellenzékbõl végzett
politikának a mozgástere adott – a
lehetõségei és a korlátai is adottak a
kormánypártokhoz képest –, így az
eredmény is összetetten értékelhetõ.
Egyrészt miután az ország, az emberek, a nemzet szempontjából lejtmenetnek számít a 2008-as idõszak, az
emberek élete nehezebb lett, így nem
mondható sikeresnek az elmúlt év. A
nemzetközi pénzügyi válság, egy
2002 óta hozzá nem értõ kormányzással, hazugsággal a végletekig legyengített Magyarországot sodorhat
az eddigieknél is mélyebb gazdasági
és szociális válságba, aminek az alapvetõ gyökere az évek óta tartó kormányzati hazugságra épülõ erkölcsi
válság. Másrészt a Fidesz–KDNP
frakció a lehetõségek és korlátok ellenére felelõsséggel megtett mindent
a közjó elõmozdítása, az emberek érdekeinek képviselete érdekében. Ebbõl a szempontból a 2008-as évnek a
reményteli, az emberek számára is
konkrét eredményt hozó eseménye a
Fidesz–KDNP szövetséghez kötõdik:
ez a népszavazás sikere. A népszavazásban létrejött egy olyan összefogás,
amilyenre a rendszerváltoztatás óta
nem volt példa. Másrészt a mindennapi életet érzékenyen érintõ három
kérdésben: 3 millió 300 ezer ember
ismerte fel érdekét, tett érte, mondott véleményt, értett egyet és szavazott egyértelmûen.
A 2006–2007-eshez hasonlóan a
2008-as esztendõt is beárnyékolta a
tény, hogy egy önmaga által hazugságát
beismerõ kormányfõ és kormánya van
hatalmon, és jó eséllyel az idei esztendõ-

ben tovább folytathatja a családokat, az
önkormányzatokat, a gazdaságot a tönk
szélére juttató, a vállalkozókat sújtó politikáját. Meggyõzõdésem, hogy a gazdasági válság elsõdleges oka az a morális
válság, amely ellen csak a biztos és kõsziklaként álló értékrenden alapuló, következetes politikával léphetünk fel, azzal a felelõsséggel, amelyre a választóinktól kapott megbízatás kötelez, a közösség szolgálatának kötelessége.

Eredményes ellenzéki szereplés
Tenni kell a dolgunk, szüntelenül és folyamatosan. Az ellenzéki szerep azt jelenti a gyakorlatban, hogy a Fidesznek
és a KDNP-nek a 386 fõs Országgyûlésben együtt 162 képviselõje van, ezért
komoly eredménynek számít, hogy május óta 19 interpellációt nem fogadott el
az Országgyûlés.
A határon átvezetõ településközi
utak állapotával kapcsolatos interpellációmmal elértem, hogy, az Országgyûlés Gazdasági és informatikai bizottság jelentése kapcsán márciusban
újra tárgyalta a Parlament a határon
átvezetõ utak kérdését. Ez elindította
azt a folyamatot, amely az útfejlesztés érdekében a nyugat-dunántúli régióban végre érdemi elõrelépést is
eredményezhet a jövõben, hiszen a
regionális fejlesztési ügynökség ezt
követõen kezdett el foglalkozni érdemben az útfejlesztésekkel.
A határok átjárhatósága a schengeni csatlakozást követõen nemcsak
a Nyugat-dunántúli térségben élõket
érintõ kérdés, hanem országosan
minden határmenti régió számára
fontos. A gazdasági, kulturális, társadalmi, az emberek közötti kapcsolatok újraépítése, megerõsítése régiók
közös érdeke, egyben a nemzet meg-

erõsödésének, megtartásának is fontos tényezõje.

Reménykedõnek kell lennünk
és dolgoznunk kell
Nehéz az ország helyzete, ugyanakkor
meggyõzõdésem, hogy a gazdaság támogatásával és fellendítésével kivezethetõ az ország mostani sanyarú helyzetébõl. A Fidesz 1998 és 2002 között
már bebizonyította, hogy Magyarország többre képes, munkából és tartós
gazdasági növekedésbõl biztonságot
lehet teremteni a magyar családoknak.
Ha elõbb nem is, de 2010-ben a választópolgárok segítségével véget érhet
az országunk fejlõdését évtizeddel
viszszavetõ Gyurcsány-korszak, s a
magyar gazdaságban, a családi vállalkozásokban és az emberekben rejlõ
energiák ismét felszabadulhatnak.
Életszemléletünkbõl adódóan kell reménykedõknek lennünk, és ami még
fontosabb, kötelességünk cselekedni
céljaink elérése érdekében.
2009-ben erre van eszköz az emberek kezében: az európai parlamenti választáson az emberek kinyilváníthatják
szándékukat, véleményüket, akaratukat. Az európai parlamenti választást
nem lehet függetleníteni a belpolitika
kérdéseitõl, hiszen a mai állapothoz képest – amennyiben ez a kormány marad hatalmon – a helyzet tovább súlyosbodhat.
A Fidesz–KDNP szövetségnek van a
jövõre nézve érvényes és megoldást kínáló programja, és készen állunk, hogy
a sikeres európai módszerek alkalmazásával kivezessük Magyarországot a válságból, egy jobb jövõt teremtve közösen
az országnak: ez erõt adó reménysége és
tettekre buzdító lehetõsége lehet minden magyar embernek 2009-re.
Firtl Mátyás

Jelentõs a polgári oldal elõnye
A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében 24,
az MSZP-é pedig 15 százalék. A két kisebb parlamenti párt,
az SZDSZ és az MDF támogatottsága 1-1 százalék körüli –
derül ki a Századvég és a Forsense által január végén közzétett közvélemény-kutatásból.

Hazánk

A felmérés a biztos szavazó pártválasztók csoportján belül
továbbra is jelentõs Fidesz-elõnyt mutat, közülük 55 százalék
voksolna most vasárnap a legnagyobb ellenzéki pártra, és változatlanul 32 százalék az MSZP-re.
Forrás: MTI
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Végleges a Fidesz–KDNP EP-llistája
Véglegesítette európai parlamenti jelöltjeinek listáját a Fidesz és a KDNP. A
listát Schmitt Pál, a magyar néppárti delegáció jelenlegi elnöke vezeti, õt
követi Szájer József, az Európai Néppárt frakciójának alelnöke és Gál Kinga, Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke és jelenlegi EPképviselõje az ötödik helyen szerepel. A KDNP által elindított Szabad Vasárnapért program vezetõje, Frivaldszky Gáspár is felkerült a jelöltlistára.
A lista további sorrendje: 4. Áder János, 5.
Surján László, 6. Deutsch Tamás, 7. Járóka
Lívia, 8. Schöpflin György, 9. Gyürk András,
10. Õry Csaba, 11. Glattfelder Béla, 12.
Kósa Ádám, 13. Hankiss Ágnes, 14. Gyõry
Enikõ, 15. Bagó Zoltán, 16. Hölvényi

György, 17. Szemerkényi Réka, 18. Ékes József, 19. Frivaldszky Gáspár, 20. Hammerstein Judit, 21. Gulyás Gergely, 22.
Tóth Edina.
Schmitt Pál listavezetõ szerint a
2009. június 7-i európai parlamenti

választásoknak rendkívül nagy a tétje, mert megalapozhatja az országgyûlési választásokon elérendõ Fidesz-gyõzelmet.
Mint mondta: „erre a választásra
olyan körülmények között kerül sor,
amikor az emberek már várják a változást az országban, amikor sokan azt
szeretnék, hogy a polgári, nemzeti,
keresztény elkötelezettségû oldal bebizonyítsa, képes az emberek sorsát
jobbra fordítani és elhozni a várva
várt változást”.

Csõdvédelmet a családoknak
A családi csõdbiztos intézményét és
egyfajta szociális bank létrehozását
tervezi a KDNP – jelentették be
Semjén Zsolt pártelnök és Bagdy
Gábor fõvárosi képviselõ közös sajtótájékoztatójukon.
A csõdbiztosi védelmet azok a családok és
háztartások vehetnék igénybe, amelyek a
gazdasági válság hatására nehéz helyzetbe
sodródtak, a végsõ tönkremenés határán
élnek; átmeneti likviditási problémájuk
megoldódásáig a szociális bank nyújtana
nekik segítséget – ismertette a párt javaslatának lényegét a két politikus, hozzátéve: a családi csõdbiztos intézménye hasonlítana a vállalati szférában már mûködõ csõdbiztosi rendszerhez.
Semjén Zsolt közölte: az errõl szóló
törvényjavaslatot egy éven belül szeretnék elkészíteni. Az elõkészületek sorában
kerekasztal-megbeszélést hívnak össze, a
törvényjavaslatot elõkészítõ tárgyalásokba szeretnék bevonni a banki szféra, a
közüzemi szolgáltatók képviselõit, a családsegítõket és szociológusokat, valamint
a szociális terület civil szervezeteit.
A részletekrõl szólva Bagdy Gábor elmondta: a családbiztosi védelemrõl egyéni kérelem alapján a bíróság döntene, a
kijelölt személy járna el a bankoknál, a
közüzemi szolgáltatóknál, segítséget adna a továbblépéshez a családnak. Csak
olyan családok maradhatnának a rendszerben, amelyek együttmûködnek a
csõdbiztossal, és az õ javaslatai szerint
járnak el, s a segítségnyújtás további feltételei között a tanköteles korú gyermekek iskolába járatása is szerepelne.

Az állam által létrehozandó szociális
bankról szólva azt mondta: ez az intézmény az átmeneti egy-két hónapos krízisben pénzügyi segítséget tudna nyújtani a bajba jutott családoknak.
A KDNP pártelnök-frakcióvezetõje a
családi csõdvédelemben elképzelhetõnek tart egy olyan átmeneti megoldást
is, amely bizonyos esetekben a közmûszolgáltatóval szemben fizetési moratórium elrendelését tenné lehetõvé.
Semjén Zsolt úgy látja, az anyagilag
nehéz helyzetbe jutott családok ugyanúgy megérdemelnek egy utolsó mentõövet, mint a vállalkozások, a cégek, a
jelenlegi kormány a romló pénzügyi
helyzetbe kerülõ családoknak mégsem
siet mentõövet dobni.
„Meglepõ módon azt látjuk, hogy
amikor válság van, akkor például a ban-

kok részére mindenféle mentõcsomaggal, kedvezménnyel, állami pénzekbõl
segítenek, tehát van egyfajta csõdvédelem azért, hogy ne menjenek tönkre,
(...) ugyanakkor azt látjuk, hogy a legkiszolgáltatottabbak részére (...) semmifajta csõdvédelem nincsen” – fogalmazott a pártelnök, hozzátéve a Kereszténydemokrata Néppárt számára ez elfogadhatatlan.
Kiemelte azt is, a nemzetgazdaság
számára is kifizetõdõbb lenne egyfajta
állami védelem és segítség, mint hagyni, hogy emberek, családok eladósodva
a mélyszegénységbe csússzanak, s a társadalom perifériájára kerülve kiessenek
a munka világából.
A pártelnök jelezte: hasonló rendszer
mûködõk Dániában és Hollandiában.
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Így látjuk 2008-a
at mi
A számadás és a tervezés napjai egybeesnek az óév végén és az új esztendõ elején. Mert bár együtt forgunk a kozmikus idõvel, szívünk és szellemünk túlcsap a napóra mutatóján. Számadásunkkal és reményeinkkel szabadon közlekedünk abban, ami elmúlt és abban, ami el se érkezett még –
írta Pilinszky János. Lapunk a Kereszténydemokrata Néppárt néhány országgyûlési képviselõjét kérdezte a mögöttünk hagyott esztendõrõl, s a jövõ évi várakozásaikról.
„Így látom én.” A 2008-as év rövid
összefoglalója a hazai eseményekrõl,
a kormányzati intézkedésekrõl.
Hargitai János, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A Fidesz és a KDNP kiegyensúlyozottan mûködött, ezt jelzik vissza a
közvélemény-kutatások is. Az MSZP
zsugorodott, ugyanakkor stabilizálódott a
miniszterelnök helyzete párton belül. Az
SZDSZ a teljes megosztottság állapotában volt, a kormányból való kiválásukat
sem tudták hitelesen kommunikálni. Az
MDF-ben botrányok sorozata jelentkezett. 2008-ban is folytatódott a költségve-

tési egyensúlykeresés. Ennek rendelt
mindent alá a kormány. Ezt az összes jövedelemtulajdonos megérezte (magánemberek és vállalkozások). Az önkormányzatok kevesebb forrással gazdálkodhattak. Politikailag a legszámottevõbb
eseménynek 2008-ban a szociális népszavazást gondolom, amiben körülbelül hárommillió ember utasította el a kormánynak az egészségügyi rendszerre
megcélzott reformjait, felismerve azt,
hogy itt reformokról szó nincs, csak források kivonásáról az egészségügybõl.
Molnár Béla, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A

2008-as év a válságok éve volt. Az év elsõ
fele a permanens kormányválság jegyében telt el, az egészségügy átalakításának
kudarcával, a reformoknak álcázott államleépítés erõltetésével. Az õszi pénzügyi válság a legjobbkor jött, hogy a kormány elkerülje a bukást, az állam a csõdöt. Jó indokot kaptak újabb óriási kölcsön felvételére és ellenõrizetlen szétfolyatására. Ennek eredményeképpen az
egész évben jelenlévõ gazdasági válság
olyan negatív spirálba lendült, amelybõl
már nem igazán látszik kiút. A kormányzatot semmi sem rendítette meg, se a
pénzügyi világválság, se a hazai gazdasági
válság, az állam mûködõképességének
teljes lebontását zavartalanul folytatta.
Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A 2008-as év politikai hullámai súlyos veszteségeket okoztak a
kormánypártoknak. A hullámhegyek
nagyon magasak voltak – szinte fuldokoltak – a hullámvölgyek pedig csupán
egy-egy lélegzetvételt jelentettek számukra. Az elmúlt évben szinte minden
erkölcsi tõkéjüket elvesztették. Hasonló
an súlyos, megsemmisülés közeli pillanatokat élt át az MDF és az SZDSZ. A
demokratikus átrendezõdés elõfeltétele
az elõrehozott országgyûlési választás.
A hatalom gyávaságát jelenti, hogy nem
merte megméretni magát.

Mit tart a 2008-as esztendõ
legbotrányosabb belpolitikai
ügyének?
Hargitai János, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Azt a csõdhelyzetet, amit a
kormány összehozott. Október 9-e azzal híresedett el, hogy ezen a napon
nem jegyezték le a magyar államkötvényeket még nagy-nagy felár ellenében
sem. Ez azt jelenti, hogy az országot
megérintette a pénzügyi csõd veszélye.
Ennek elhárítására önmagunk nem voltunk képesek. A Valutaalap, a Világbank
és az Európai Unió segítsége nélkül bekövetkezett volna az állami csõd, ami
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azzal a következménnyel járt volna,
hogy az állam nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségei. Például a közszolgáknak nem tud bért fizetni.
Az európai uniós országok közül
egyedüliként minket érintett ilyen súlyosan a pénzügyi válság, ami azzal magyarázható, hogy 2002 óta a kormány
egy teljesen elhibázott gazdaságpolitikát
folytat, és így egy legyengült ország találkozott a pénzügyi válság hatásaival.
Molnár Béla, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: Ez
egy szubjektív kérdés, a válaszom is szubjektív. Számomra a legbotrányosabb az
volt, hogy a pénzügyi világválságot a kormány a helyzet súlyát semmibe véve csak
a saját túlélésére, az állam mûködésének
további lebontására használta fel. Ahelyett, hogy önmérsékletet gyakorolt volna, újabb kapukat nyitott a totális eladósodás, az állam ellehetetlenülése felé.
Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A Zuschlag ügyet, mely feltárta azt a mûködési mechanizmust,
amely egy országot a legnagyobb erkölcsi mélységekbe sodorhat.

A pénzügyi-gazdasági válság
megváltoztatja-e a világot?
Ön szerint milyen irányú
változásokra lenne szükség?
Hargitai János, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Azt gondolom, alapvetõen
nem fogja ez a pénzügyi válság megváltoztatni a világot. A pénzügyi válság elhárítására a világ pénzügyi vezetõ országai érdemi intézkedéseket tesznek. Elsõsorban keresletet élénkítenek. Mi források hiányában erre nem vagyunk képesek. A magyar kormány csak a túlélésre
játszik ebben a helyzetben. A pénzügyi
válságot egy, sajnos hosszú, gazdasági
válság fogja követni, aminek eredményeként Magyarországon 100 ezer ember is elveszítheti munkáját. Ezt a kormány látja, de ellene tenni képtelen.
Magyarországon is arra lenne szükség,
hogy a gazdaságot forráshoz juttassuk.
Nem elég csak a költségvetési egyensúly
megteremtéséért dolgozni. Követnünk
kellene az európai gazdaságok keresletélénkítõ politikáját. Ugyanakkor azt is
gondolom, hogy a pénzügyi és azt követõ gazdasági válság egyben figyelmeztetés is a világnak, végesek a föld
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erõforrásai és ezekkel még ma is felelõtlenül és pazarlóan gazdálkodunk.
Molnár Béla, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A világ pénzügyi válsága leegyszerûsítve nem
más, mint a virtuális pénzek kismértékû
összeomlása. Ez várható volt, különbözõ
közgazdasági elemzõk ezt régóta jósolták,
bár pár évvel késõbbre valószínûsítették érkezését. Az is lehetséges, hogy a nagyobb
válság elkerülése miatt kirobbantása tudatos volt. Ez természetesen az egész világ

szüksége van a pénzre, de nem bármilyen
pénzre, egekbe mászó kamatterhekkel, irreális fedezetekkel. De még nagyobb
szüksége van a piacra: ha nincs piac, a hitelt csak a bérköltségekkel való felélésre
lehet fordítani, az pedig újabb csõdhelyzetet teremt. A hitelgarancia-alap feltöltése
pedig csak a bank hasznát garantálja, bármi történjék is a vállalkozásokkal. A válságból csak a belsõ piac élénkítésével lehet kijutni. Az export szükséges, de az
csak a magyar vállalkozások egy maghatározott körét érint. A belsõ piacot csak
adókedvezményekkel, a bérterhek drasztikus csökkentésével, állami megrendelésekkel lehet élénkíteni. Ezek azok a lehetõségek, amelyeket a kormány a jelek szerint nem kíván igénybe venni.
Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A világ megváltozik. Magyarország számára a válság figyelmeztetés. Ki kell termelnünk azt az alkotó
munkaerõt, mely Magyarországot ismét
elsõvé teszi a régióban.

Mit vár a 2009-es esztendõtõl
– a politika, közélet terén,
illetve személyes sorsát illetõen?

pénzügyi rendszerét érintette, így a magyart is, amelynek elhárítását a Magyar
Nemzeti Bank a legjobb tudása szerint el is
végezte. Felvetõdik azonban, hogy ezen túl
mennyire gyûrûzött be ez a válság Magyarországra? Azt látjuk, hogy a magyar pénzintézetek (OTP, Takarékszövetkezetek,
HBW Bank stb.) nem rendültek meg, olyannyira nem, hogy az OTP nem kér állami segélycsomagot, a Takarékszövetkezetek pedig 300 milliárdért vásároltak állampapírt, azaz igen jelentõs részt vállaltak a
pénzügyi összeomlás elkerülésében. A magyar bankválság a külföldi tulajdonú bankokat érintette, pontosabban a külföldi tulajdonú bankok jelentõs részénél az anyavállalat tõkekivonást hajtott végre. Ez az
az ok, ami viszont a magyar gazdaságot a
válság mélyebb bugyraiba lökte. A magyar
bankrendszerben túl alacsony a hazai tulajdonrész, ezáltal a magyar gazdaság kiszolgáltatott helyzetben van. Most „bûnhõdünk” az esztelen privatizáció miatt.
A kormány a válságból csak pénzügyi
intézkedésekkel próbál kilábalni. A vállalkozások megsegítését is csak bankokon
keresztül, újabb hitelekkel tudja elképzelni. A tõkehiányos magyar gazdaságnak

Hargitai János, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A 2009-es esztendõ legfontosabb politikai eseménye nyilvánvalóan
az európai parlamenti választás lesz. Ebben én személyesen érintett nem leszek,
de a kampányban értelemszerûen aktívan részt veszek az ország több pontján
is a KDNP frakció képviseletében.
Személyes sorsomat illetõen azt kívánom, hogy jó értelemben csend legyen körülöttem.
A Baranya Megyei Közgyûlés elnökeként 2009-re úgy tekintek, hogy az eddigi
tervezések után végre beruházni és építeni
is fogunk. Az ehhez szükséges kormányzati döntések ugyanis nagyon nehezen születnek meg. Mégis ettõl az évtõl azt várom,
hogy elindul végre két olyan nagy beruházás, ami a pécsi Európai Kulturális Fõvároshoz kapcsolódik, és amiben a megye
nagy szerepet vállal: a Tudásközpontra és a
Nagy Kiállítótérre gondolok.
Azt is remélem, hogy Orfûn is turisztikai fejlesztések történnek, Pécsett
Norvég Alapból megújul a Régészeti
Múzeum. Mohácson és Komlón pedig
kulturális és oktatási intézményeink
fognak korszerûsödni.
Molnár Béla, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A
2009-es év nem sok jót ígér. Az energia-

árak, a közelmúltban irreálisan emelt közlekedési tarifák egyre több család életét lehetetlenítik el. A kormány pénzügyi intézkedései eredményeképpen a bankok már
nem a magyar vállalkozások finanszírozásában, azok sikerében érdekeltek. A biztos
banki nyereség a gazdasági élet kockázatainak figyelmen kívül hagyásával is megszerezhetõ, így a vállalkozások magukra
maradnak, és megfelelõ piacélénkítõ intézkedések hiányában tevékenységüket jobb
esetben szûkítik, rosszabb esetben csõdbe
kerülnek. Jelenleg már látványos a nagyobb vállalatok elbocsátási hulláma, de ez
2009 elsõ félévében eléri a magyar kis- és
középvállalkozókat is. A kormány szenvtelenül beszél az elbocsátások egyre növekvõ
számáról, tudja, látja a bajt, de ellenintézkedéseknek nyoma sincs.
Egyetlen kiút az önvédelem: ha a magyar nép nem döbben rá, hogy a szomszéd
munkahelyének megtartása a saját érdeke
is, ha nem döbben rá, hogy csak a magyar
munkaerõ által gyártott termékek vásárlásának divatja menthet meg minket, akkor
az utolsó esélyünket játsszuk el.
Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Nagy Fidesz–KDNP gyõzelmet várok az európai uniós választásokon.
Ez lehet az alapja az itthoni politikai változásoknak. Folytatni szeretném a politikai
és az orvosi-tudományos munkát. A

Fidesz–KDNP koalíció egészségpolitikusainak új, mûködõképes egészségügyi modellt megalkotva, következetesen kell küzdeni a nemzet egészségi állapotának javításáért. Nincs olyan mély gazdasági válság,
nincs olyan veszteség, melyet egy szellemileg felkészült társadalom ne tudna rendezni és ne tudná felemelni az országot.
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Gyökeresen át kell alakítani az uniós
pályázatok feltételeit
A nyakunkba szakadt pénzügyi krízis arra kényszerítette a kormányt, hogy
átalakítsa az európai uniós pályázatok feltételrendszerét. A Fidesz által régen kritizált túlzott követelmények sora ugyanis sok vállalkozást kizárt a
pályázatokból. Ezért a rendelkezésekre álló keretek nagy része elköltetlen
marad 2007-b
ben és 2008-b
ban is – fogalmazta meg a komoly problémát
Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, a párt EP-kképviselõje közleményében.
Egy elmaradt régióban mûködõ kisvállalkozás az Unió szándékai szerint akár
70 százalékos támogatást is kaphatna,
de a nagyvállalatok támogatása is elérhetné az 50 százalékot. Sajtóhírek szerint a támogatás nálunk is emelkedik,
de a legnagyobb mérték 45 százalék
lesz, míg többször csak 35, esetenként
pedig mindössze 25 százalékot tesz
majd ki – írja Surján László. Ez, tekintettel a magyar vállalkozások tõkehiányára, jó irányban tett, de bátortalan
lépés, mivel messze elmaradt a lehetséges 70 -50 százaléktól. A kiemelt összegû támogatásra persze csak azt elmaradt térségek jogosultak, de a középmagyarországi régiót kivéve az egész
ország ide tartozik. A nagyobb támogatás hitelképesebbé tenné a vállalkozásokat, hiszen csökkentené a kockázatot, s erre a mai hitelezési nehézségek
között igencsak szükség lenne – olvasható a közleményben.

A politikus rámutatott: a kisvállalkozások számára további akadályt jelent,
hogy sok esetben a megpályázható öszszeg minimuma magas, például 20 mil-

lió forint, ami az adott fejlesztés céljára
sok, s az önrészesedés magas volta miatt meg sem valósítható.
Az Unió egyébként ez év januárjától
maga is könnyített a sokat kritizált, túlzottan bürokratikus szabályokon. Ezért
például 40 százalékra emelkedett a felvehetõ elõleg összege – tájékoztatott
Surján László.
A 2010. évi európai költségvetés
elõadójaként nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok minden évben
felhasználják a nekik járó támogatásokat, sõt ezek keretét, a krízisre tekintettel, még növelni kellene. Ám
olyan tételek emelése, amelyeket alacsonyabb szinten sem használtak fel,
soha nem kapja meg a befizetõ országok támogatását – jelentette ki a politikus. A pénzügyi válság megkövetelte
gazdaságfejlesztésre Magyarországnak
nincs saját forrása, egyedül az uniós
támogatásokra számíthatunk. A maradéktalan és szabályszerû felhasználás elsõrendû nemzeti érdek. A kormánynak az eddig tervezetteknél határozottabb lépéseket kell tennie a feltételek javítása érdekében – zárul a
közlemény.
kdnp.hu
ED-ffrakció sajtóosztály
Forrás: EPP-E

Elértéktelenítik a Dunakanyart!
Harrach Péter: Az átgondolatlan kormányzás következményével állunk szemben
Az ügyefogyott kormányzásnak újabb százezer áldozata van, százezer családot érint ugyanis egy elhibázott kormányrendelet – jelentette ki Harrach
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, az Országgyûlés alelnöke ez alkalommal Pest megye 1. számú választókerületének országgyûlési
képviselõjeként tartott sajtótájékoztatóján.
Lokális problémának tûnhet, de nem az,
mert az elhibázott kormányrendelet országosan több mint százezer családot
érint hátrányosan. A nagyvízi medrek
(árterek) kijelölésére vonatkozó rendelet
végrehajtása során az ingatlanok tulajdoni lapjára rákerül, hogy árvízmederben
vannak, ezáltal azokra hitelt felvenni,
biztosítást kötni nem lehet, értékcsökkenés állhat elõ, és építési korlátozások
sújthatják. Ez nem csak magántulajdonokat érint, hanem sok önkormányzati

területet is, amelyek ezután nem tudnak
fejleszteni, pályázni. Ráadásul több ingatlan tévesen került fel az ártérbe tartozó
helyrajzi számokat tartalmazó listára –
kezdte beszámolóját a politikus.
Az 1995-ös vízügyi törvény és a 2006os kormányrendelet egyes részeiben ellentmondás van, például már a nagyvízi
meder definíciójában is. Egyértelmûen
szigorodott a nagyvízi meder meghatározása, mert nem mindegy, hogy a mértékadó legmagasabb árszintet veszik figye-
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lembe, vagy azt a területet, amelyet rendszerint elborít a víz. A jogalkalmazó (vízügyi hatóság) munkája is vitatható, hiszen nem tájékoztatta megfelelõen a lakosságot a rendelet végrehajtásának várható következményeirõl – folytatta
Harrach Péter.
Ismét az átgondolatlan kormányzás következményével állunk szemben. Az eljárást fel kell függeszteni, és a kormányrendeletet vissza kell vonni. Erõs és hatékony
államra van szükség, amely meg tudja védeni a polgárait. Nem az új mederkijelölés
a megoldás, hanem a gátak építése. Országgyûlési határozati javaslatot fogok tenni, a rendelet visszavonására, és újraalkotására – tájékoztatott a képviselõ.
B.T.E.
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Medgyasszay László és Budai Gyula feljelentést tett
Még a hazai privatizáció történetében is példátlan visszaélés történt
A Központi Nyomozó Fõügyészségen ismeretlen tettes ellen tett feljelentést
Medgyasszay László, a KDNP országgyûlési képviselõje és Budai Gyula, a
Magosz szövetségi igazgatója a bábolnai privatizáció ügyében, hivatali
visszaélés gyanúja miatt. Medgyasszay László szerint még a hazai privatizáció történetében is példátlan visszaélés történt a kerteskõi gazdaság eladásakor.
Medgyasszay László a helyszínen a privatizáció történetében példátlannak nevezte a Bábolnához tartozó kerteskõi gazdaság megszerzésénél szerintük elkövetett
hivatali visszaéléseket. Felháborítónak
nevezte, hogy a gazdaság 200 millió forintos eszközeit mintegy 20 millió forintért értékesítette a vagyonkezelõ.

Budai Gyula szerint csakis a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(MNV) felsõ vezetése utasítására dönthetett a privatizációs döntõbizottság a
jogszabályokat megsértve a termõföld
nyertesérõl.
Medgyasszay László kifejtette: több
mint fél éve vizsgálják a kerteskõi gaz-

daság privatizációját, illetve az ezzel
kapcsolatban általuk feltárt szabálytalanságokat. Azért kellett végül a fõügyészséghez fordulniuk, mert a politikus úgy érezte, hogy már minden demokratikus eszközt kimerített annak
érdekében, hogy kiderüljenek a részletek, hasztalanul. Példaként említette,
hogy interpellált a kérdésben, és a mezõgazdasági bizottság többször is tárgyalta az ügyet. Ennek ellenére érdemi
választ nem kaptak, így azt gyanítják,
hogy az elkövetett visszaélések bûnügynek minõsülhetnek – mondta.
kdnp.hu

Nagyváradon tartották meg
a harmadik Van kiút konferenciát

Célba ért az adomány
Kárpátalján

„Átlépte az országhatárt a Van kiút konferencia, mert sorsközös ségben vagyunk, a nemzet válságáról van szó” – mondta Tõkés
László református püspök, európai parlamenti képviselõ a Nagy váradon megrendezett Van kiút konferenciát követõ sajtótájékoz tató n.

Ismét meghirdették a miskolci kereszténydemokraták adománygyûjtõ akciójukat. A
karácsfalvi Görög Katolikus Líceum javára
szervezett 2008-a
as játék-,, könyv- és tanszergyûjtés várakozáson felüli sikerrel zárult.

Tõkés László az újságírók elõtt emlékeztetett rá, hogy az elsõ ilyen konferenciát tavaly tavasszal Érden, a másodikat õsszel Nyíradonyban rendezte
a Szent István Alapítvány, a Barankovics István Izraelita Mûhely és az Október 23. Alapítvány, s most elõször került sor az országhatáron kívül a találkozóra.
Az eseményre a magyar történelmi egyházak, civil szervezetek, valamint önkormányzatok képviselõi kaptak meghívást – utóbbiak ezúttal
Nagyváradról, valamint Hajdú-Bihar és Csongrád megyébõl vettek részt. A
szervezõk egyik célja, hogy keresztények és zsidók együtt folytassanak párbeszédet a magyarság sorskérdéseirõl, mivel meggyõzõdésük szerint a válság a jövõ szempontjából nem keresztény vagy zsidó kérdés.
Weisz Péter, a Barankovics István Izraelita Mûhely elnöke szerint muszáj folytatni az egyházak közötti párbeszédet. Zsidóknak és keresztényeknek van egy összekötõ kapcsuk, és ez a Biblia, mely a szeretet és a béke
egységét hirdeti – hangsúlyozta. Weisz Péter bejelentette, a tanácskozásokat szervezõ alapítványok 300 ezer forintos alapot hoztak létre a csángók
megsegítésére. Egyúttal felhívta a civil szervezeteket az alap támogatására.
A csángók érdekében mozgósításra szólított fel Tõkés László is a konferencián. Emlékeztetett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mozgalmára,
amelynek keretében jelenleg 1700 csángó gyerek tanul magyarul. Megjegyezte ugyanakkor, hogy további hétezer él olyan falusi környezetben, ahol
tanulhatná a magyar nyelvet. Tájékoztatása szerint a 260 ezer csángóból ma
már csak 50 ezren tudnak magyarul. Mozgósításra szólított fel annak érdekében, hogy minél többen támogatásukkal is járuljanak hozzá a csángók
ügyéhez, és átfogó mozgalommal segítsék identitásuk megõrzését.
Kiss Rigó László, szeged-csanádi római katolikus megyés püspök állította: Isten kiutat mutat a válságból, míg az önzõ szûklátókörû érdekek
csak maffiákat, csürhét szülhetnek, de nem közösséget.

2007. december elején egy sajtótájékoztatón hirdette meg – hagyományteremtõ céllal – a miskolci Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a
KDNP, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Miskolci Csoportja a közös játék, könyv- és ruhagyûjtési akcióját a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány részére.
2008-ban az IKSZ felhívásához ismét csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt Miskolc
Városi Szervezete, valamint a KÉSZ és Miskolc
négy egyházi gimnáziuma, a Lévay József Református Gimnázium, a Fráter György Katolikus
Gimnázium, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium is.
Vagyis kibõvült a gyûjtésben részt vevõk köre.
2008-ban játék-, könyv- és tanszergyûjtési akciót hirdetettek ilyen összefogással Kárpátaljára, a
karácsfalvi Görög Katolikus Líceum részére. Az
akció minden várakozást felülmúló sikerrel zárult, több mint tízezer könyv gyûlt össze, és rengeteg játékot is rejtettek a csomagok. A karácsfalvi
iskolában s nagy-nagy szeretettel fogadták a könyveket, hiszen a magyar nyelv megõrzése, ápolása
szempontjából a felajánlott tankönyvek és szépirodalomi mûvek a könyvtár számára nagy értéket
jelentenek.
A szervezõk jótékonysági gyûjtésüket a jövõben is folytatják.

Forrás: MTI, Erdély Online

Molnár Péter
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Semjén Zsolt levélben
köszöntötte Kirill pátriárkát
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke megválasztása alkalmából levélben köszöntötte Moszkva és egész Oroszország új pátriárkáját. Az orosz ortodox egyház 16. vezetõje, az eddigi szmolenszki és
kalinyingrádi metropolita 1946-ban született az akkori Leningrádban egy ortodox pap
családjában, Vlagyimir Mihajlovics Gungyajev néven.
A Leningrádi Teológiai Szeminárium elvégzése után a Leningrádi Teológiai Akadémián kiváló eredménnyel szerzett diplomát.
Kirill néven 1969-ben szerzetessé avatták, s
ugyanebben az évben diakónussá és pappá
szentelték.
1984 decemberétõl volt szmolenszki és vjazmai, majd 1988 óta szmolenszki és
kalinyingrádi érsek. 1991-ben emelték metropolitai rangra.

Semjén Zsolt köszöntõ levele Õszentsége Kirill,
Moszkva és egész Oroszország patriarchájának
Szentséges Atya!
Mély lelki örömmel fogadtam Moszkva és egész Oroszország patriarchai trónjára történt megválasztásának hírét. Az Ön megválasztása: gondviselésvezérelte esemény nem csak az orosz nyáj, de számos más keresztény számára
is. Soha nem kételkedünk abban, hogy az isteni választás Krisztus Egyházának
javát szolgálja és minõségileg magasabb szintre emeli a keresztények közötti
kapcsolatokat.
Örömmel emlékszem vissza arra az idõre, amikor abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy Szentségedet államtitkári minõségben fogadhattam Magyarországon és gyümölcsözõ találkozásunkra Moszkvában, ahol Ön engem a Külsõ Egyházi Kapcsolatok Osztálya vezetõjeként fogadott. A személyes találkozók és az Önnel folytatott, mindig nagyon magas szellemi szinten folytatott dialógus nagy megelégedettségemre szolgáltak. Kívánok Önnek, Szentséges Atya, az Orosz Egyház érdekében és a keresztény-közi kapcsolatok megerõsítéséért folytatott hosszú és gyümölcsözõ éveket.
Remélvén mielõbbi találkozásunkat, változatlan tisztelettel és szeretettel:
Dr. Semjén Zsolt
a Magyar Kereszténydemokrata Néppárt elnöke

Meghívó
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) gyõri szervezete „Európa és kereszténység” címû országjáró kerekasztal-beszélgetését Pápán tartja február 27-én,
pénteken este 6 órától a Petõfi Moziban (Deák Ferenc u. 8.)
Meghívott vendégek: Szájer József, az Európai Parlament (EP) képviselõje, Alkotmányügyi Bizottság tagja, Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt
parlamenti frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Oktatási bizottságának tagja, Böszörményi Nagy Gergely, a Nézõpont Intézet vezetõ politikai elemzõje
A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri tb. elnöke, a
KDNP parlamenti frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Ifjúsági, szociális és
családügyi bizottságának tagja vezeti.
A KÉSZ minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár a rendezvényre, a részvétel
díjtalan.
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Keresztényüldözés
a világban
Karácsonykor az egész világot megrázta a hír, hogy Kongóban közel kétszáz embert öltek meg egy katolikus
templomban. Sajnos azonban nem
csak Afrikára jellemzõ a keresztények
üldözése. Az elmúlt idõkben Azerbajdzsán, Bhután, Egyiptom, Eritrea,
Észak-Korea, India, Irak, Kína, Kuba,
Pakisztán, Szudán, Törökország, Vietnám területén követtek el erõszakot
keresztények ellen bizonyíthatóan a
vallásuk miatt írta közleményében
Rétvári Bence, IKSZ elnöke, a KDNP
országgyûlési képviselõje.
A képviselõ aláhúzta, hogy „A vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság biztosítása mindenki számára alapvelõ emberi jog. Nemzeti hovatartozástól függetlenül felelõssége
a nemzetközi közösség tagjainak,
hogy minden ország polgárai szabadon választhassák meg hitüket. A
XXI. században nem fogadható el,
hogy embereket hitükért megvetnek,
elnyomnak, gyûlölnek vagy bántalmaznak.”
„Csak akkor fog javulni a vallásszabadság helyzete a világon, ha a kormányok és a nemzetközi szervezetek öszszefognak, és szigorú emberi jogi feltételeket szabnak a jogsértõ országoknak” – zárul Rétvári Bence közleménye.
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