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Új politika és új
parlament kell!

A Kereszténydemokrata Néppárt
semmiféle kamarilla paktumpolitikához nem asszisztál. Teszi ezt alapvetõen erkölcsi szempontból,
A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja
2009. március
mert egy demokráciában elfogadhatatlan és mélységesen erkölcstelen, ha politikai trükkökkel próbálják megakadályozni, hogy a nép kifejthesse politikai álláspontját –
hangsúlyozta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
Múltat idézõ s a jelen kihívásaira választ keresõ film készült a magyarorszá- a miniszterelnök „búcsúbeszéde”
gi kereszténydemokrácia hatvanöt éves történetérõl. A másfél órás doku- után elmondott napirend elõtti felmentumfilm emléket állít a Demokrata Néppárt képviselõinek, az 1947-ees szólalásában.
országgyûlésben folytatott heroikus küzdelmüknek, késõbbi hányatott sorsuknak. Szemtanúk mesélnek az újjáalakulásról, az elmúlt húsz év sikerei- Ez a kamarilla politika azonban pragrõl, küzdelmeirõl, jövõbe vetett hitükrõl. A film DVD változatát valamennyi matikusan sem jelent megoldást, hiKDNP-sszervezethez eljuttatják az alkotók.
szen az országot csak akkor lehet kive-

Film a kereszténydemokrácia
hazai történetérõl

Számos történeti munka látott napvilágot az elmúlt két évtizedben a kereszténydemokrácia magyarországi történetérõl. Kötetek, cikkek, visszaemlékezések, valamint a parlamentben végzett
munkát õrzõ országgyûlési naplók lapjain rajzolódik ki a keresztény alapvetésû, az ország sorsáért felelõsséget érzõ
politika. Az írott dokumentumok gazdagságával szemben film- és videofelvétel csak elvétve õrzi egy-egy, az emigrációban maradt vagy késõbb hazatért
egykori képviselõ portréját. Az elmúlt
húsz év híradóinak a kereszténydemokráciáról szóló napi tudósításait pedig a
televíziók archívumainak mélye rejti.
Hiánypótló munkát végeztek tehát
történészek, újságírók és filmes szakemberek, amikor archív anyagokat felkutatva, egykori és mai politikusokat

megszólaltatva képi formába öntötték
az elmúlt hat és fél évtized történéseit.
A másfél órás dokumentumfilm 1944tõl napjainkig mutatja be a magyarországi kereszténydemokrácia hatvanöt
éves történetét. Emléket állít a Demokrata Néppárt képviselõinek, az 1947-es
országgyûlésben folytatott heroikus
küzdelmüknek, késõbbi hányatott sorsuknak. Szemtanúk mesélnek az újjáalakulásról, az elmúlt húsz év sikereirõl,
küzdelmeirõl, jövõbe vetett hitükrõl.
A múlt és jelen számbavételének
nagyszabású vállalkozásáról beszélt – a
Kereszténydemokrácia Magyarországon
címû film bemutatója elõtt – Semjén
Zsolt, a KDNP elnöke, amikor március
13-án este köszöntötte az Uránia Nemzeti Filmszínház nézõterét zsúfolásig

zetni a válságból, ha az erre vállalkozók mögött stabil parlamenti többség,
tényleges társadalmi támogatottság
van. Ennek megszerzéséhez pedig viszsza kell adni a népnek a döntés jogát,
vissza kell adni az embereknek a lehetõséget, hogy õk – és ne a politikusok,
ne a szocialista párt – mondják meg,
hogy legyen tovább, milyen irányba
menjen az ország – jelentette ki a
KDNP elnöke.
Semjén Zsolt egyértelmûvé tette,
Gyurcsány Ferenc mostani trükkje arra
irányul, hogy a szocialisták – miközben
brutális megszorításra készülnek – megtarthassák hatalmukat. A kormányfõ és
pártja egy közjogi trükkel kijátssza a
köztársasági elnököt, és egy politikai
trükkel pedig kijátssza az embereket.
Kijelentette: Gyurcsány Ferenc
csõdbe vitte az országot, a szocialisták
ezt nem elõször tették, az elmúlt száz
esztendõben negyedszer vitték gazdasági, morális és kulturális csõdbe hazánkat. Elõször Kun Bélával, másodszor Rákosi Mátyással, harmadszor
Kádár Jánossal, negyedszer pedig
Gyurcsány Ferenccel.
Az is tanulságos, hogy az egész világsajtóban egyedül az orosz sajtó kesereg Gyurcsány Ferenc bukásán – jegyezte meg.
Semjén Zsolt Csaba László profeszszort idézte, aki azt mondta, a Gyurcsány-kormány egyetlen olyan intézkedésbe sem kezdett bele, ami hozzájárult
volna a gazdasági egyensúly megteremtéséhez vagy az euró bevezetéséhez.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Film a kereszténydemokrácia
hazai történetérõl
Folytatás az 1. oldalról

megtöltõ, az ország különbözõ részeibõl
érkezett meghívott vendégeket. Mint
bevezetõjében említette: nekünk, kereszténydemokratáknak van egy olyan
különleges erõforrásunk, amit talán
más politikai indíttatású csoportok
nem nagyon értenek. Abban rejlik az
igazi erõnk, hogy a parlamenti képviselõcsoporton kívül jelen van köztünk az
égi frakció is, amelynek tagjai egykor itt
harcoltak, de már a mennyei frakcióban
vannak. Lélekben köztünk van Barankovics István, Bálint Sándor, Isépy
Tamás, Varga László, Kovács K. Zoltán,
Rapcsák András is, de hosszan lehetne
még sorolni a feledhetetlen neveket.
Közösséget alkotunk velük, ezért ez a
film nem pusztán múltidézés, hanem
az itt és most valósága is ebben az értelemben – figyelmeztetett a politikus.
A jelen lévõ politológusokhoz szólva a
párt elnöke rámutatott, a Kereszténydemokrata Néppárt három szempontból is
különleges párt. Egyfelõl ez maradt az
egyetlen történelmi párt. Eltûnt politikai
életünkbõl a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata és a Parasztpárt is, de mi itt vagyunk – hangsúlyozta Semjén Zsolt. Másodsorban, a KDNP az egyetlen –
Barankovics István szavaival kifejezve –
világnézeti párt, tudatosan vállalva, hogy
a keresztény-keresztyén társadalmi tanítás politikai önkifejezõdése. Harmadrészt, ez az egyetlen olyan párt a magyar
politika történetében, amely föl tudott
állni a padlóról. A '90-es évek végén kiütötték „küldetéses” emberek, de fölállt a
padlóról. És az is szimbolikus dolog, hogy
a nagyböjti idõben, pénteken, a keresztút
idején van a film bemutatója, mert a Kereszténydemokrata Néppárt története is
sokszor keresztúthoz, kálváriához hasonlított – utalt a múltra a pártelnök.
Mint kifejtette, a film nem vállalkozik
történelmi kérdések eldöntésére, ezért
nem szól Barankovics István és
Mindszenty hercegprímás politikai vitájáról sem. Nem feladata az sem, hogy történelemórát tartson, de nem tekinthetõ
egyfajta KDNP arcképcsarnoknak sem.
Ez a film nem pont, hanem vesszõ. A jövõ feladataira utalva Semjén Zsolt rámutatott, tovább kell pergetni a film történelmi szálait két szempontból is: részint

folytatni kell a pártban tevékenykedõ jeles személyiségekkel, idõsebb tagokkal az
interjúk készítését, a visszaemlékezések
archiválását. Arra biztatatta a helyi szervezeteket, tárják fel saját történetüket, s
dokumentálják múltjukat. Másrészt azt
szeretné, hogy az Urániában bemutatásra
kerülõ film minél több kereszténydemokrata közösség számára biztatást adna saját film készítésére a helyi események
megörökítése érdekében.
A film vetítése elõtt a KDNP elnöke
áttekintette a párt építésének három legfontosabb állomását. Elsõként emlékeztetett a mûködés kereteinek megteremtésére: a párt tagságának helyreállítására, majd az egyházakkal való kapcsolat
rendezésére, a szövetség létrehozására,
az Európai Néppártba való visszavétel
jelentõségére, s a párthoz kötõdõ szervezetek felépítésének munkájára, az ifjúsági szervezettõl kezdve a Hazai Termék
– Hazai Munkahely mozgalmáig.
Semjén Zsolt utalt arra, hogy a másik fontos feladat a közjogi szerep hely-
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reállítása volt. Az Országgyûlés harmadik legnagyobb frakciója vagyunk és
van Barankovics István Alapítványunk. Az önkormányzatok tekintetében több polgármesterünk, önkormányzati képviselõnk van, mint az
SZDSZ-nek és az MDF-nek együttvéve. Az Európai Parlamentben KDNP-s
képviselõnk van, s a közszolgálati médiumokba kurátorokat delegáltunk –
emlékeztetett a pártelnök.
Az elõttünk álló legfontosabb feladat
pedig az, hogy kormányzásra készülünk.
Szép dolog, amikor valaki esszét ír vagy
programot. De azért az az igazi, amikor a
program megvalósul. Innen üzenem barátainknak és ellenfeleinknek, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt készen áll arra, hogy Hazánk érdekében a második Orbán-kormányban részt vállaljunk a kormányzati munkában. Készen állunk arra,
hogy az ország életében ma is betöltsük
azt a szerepet, amire 65 év kereszténydemokrata szolgálata feljogosít, sõt kötelez
minket! – jelentette ki a KDNP elnöke.
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Kezdeményezzük
a parlament
feloszlatását
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és
a Kereszténydemokrata Néppárt tájékoztatja Magyarország polgárait, hogy
nem kezd tárgyalásba semmilyen új
kormány alakításáról sem. A Fidesz
hétfõn kezdeményezi az Országgyûlés
feloszlatását. Az MSZP-kormány az
ország szégyene, az elõrehozott választás az ország érdeke. Eljött a pillanat,
amikor mindenkinek el kell döntenie,
mit támogat: az ország szégyenét,
vagy az ország érdekét.
A Fidesz és Kereszténydemokrata
Néppárt március 23-án az Országgyûlésben kezdeményezi az Országgyûlés
feloszlatását, hogy hazánk polgárai kezükbe vehessék az ország sorsát és elõrehozott választáson dönthessenek közös jövõnkrõl.

Vissza kell adni
az embereknek
a döntés lehetõségét!
Orbán Viktor szerint az, hogy egy bukott párt akar új kormányt alakítani,
ellentétes a demokráciával. A Fidesz
elnöke szerint vissza kell adni az embereknek a döntés lehetõségét, mert
az ország hitelét csak egy olyan kormány adhatja vissza, amelyet a választók hatalmaznak fel. Vissza kell
térni a rendszerváltás idejének egyszerû elveihez – jelentette ki a pártelnök a március 23-ai frakcióülés után.
Orbán Viktor szerint csak egy
olyan kormány adhatja vissza az ország hitelét, amelyet a választók hatalmaznak fel. A Fidesz elnöke úgy fogalmazott: egy bukott párt, mint amilyen az MSZP, nem alakíthat kormányt Magyarországon, ez ellentétes
a rendszerváltással, a demokráciával
és tiszteletlenség az emberekkel
szemben. Szerinte a kormánynak viszsza kell adnia az embereknek a döntés
lehetõségét. Ehelyett õk erõltetik tovább kormányzást, irányt akarnak
szabni az országnak, ez emberileg és
politikailag is elfogadhatatlan – tette
hozzá Orbán Viktor.

Új politika
és új parlament kell!
Folytatás az 1. oldalról

Számtalan programot megígért, de egyet
sem teljesített, soha egyetlen makroökonómiai elõrejelzése nem teljesült.
„A Gyurcsány-kormány története tehát kudarcok története. E kudarcok következményeként pedig már nem pusztán államcsõd, hanem országcsõd fenyeget. Nemcsak az fenyeget bennünket, hogy nem tudjuk az adósságokat fizetni, hanem a gazdaság összeomlása,
az önkormányzatok csõdhulláma és a
szociális robbanás.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy világosan lássuk, a neoliberalizmus válságát nem lehet neoliberális megoldásokkal kezelni. Ahogy a marxizmus
csõdjét sem lehetett neomarxista megoldásokkal elkerülni” – hangsúlyozta a
kereszténydemokrata politikus.
A kormánypárti politikusokhoz fordulva Semjén Zsolt ironikusan megjegyezte: önöknek praxisuk van ebben, hiszen rövid életük alatt eddig két ideológia – a marxizmus és a neoliberalizmus
– katonái voltak, bár elgondolkodtató,
hogy mindkettõ látványosan megbukott.
Új politika kell és új parlament –
hangsúlyozta a pártelnök, majd ismét
a szocialista képviselõkhöz intézte szavait: önök a bizalmi szavazáskor felállva igennel szavaztak Gyurcsány Ferencre, s ezáltal arra az ámokfutásra,
amit miniszterelnökük mûvelt, s

amely „kormányzás” végére csõdbe jutottunk. Tettükkel bélyegként homlokukra égették Gyurcsány Ferenc képmását. Bár most láthatóan szabadulnának a következményektõl, de a bélyeg
mélyebbre égett az õszödi beszéddel,
amely elhangzása után a szocialisták
között egyetlen olyan ember sem
akadt, aki azt mondta volna, hogy ehhez már nem adja nevét. Hazudtak az
országnak, hazudtak az Országgyûlésben, és hazudtak a választókerületeikben a választópolgáraiknak.
Gyurcsány Ferenc képmását égették
homlokukra akkor is, amikor 2004.
december 5-ikén kicsinyes pártpolitikai megfontolásokból a magyar nemzet egyharmadát közjogi értelemben
kirekesztették a nemzetbõl. Homlokukra égették Gyurcsány Ferenc képmását, amikor a társadalombiztosítás,
a kórházak privatizálhatóságát megszavazva elárulták a szociáldemokrata
ethoszt – mondta a KDNP elnöke.
Ezt a bélyeget nem lehet lemosni,
nem lehet eltüntetni kommunikációs
trükkökkel. Ezt a bélyeget, önök valamennyien viselik. Viseli Kiss Péter, viseli Veress János, és az egész MSZP
frakció – tette hozzá.
Lépjenek hát hátrébb, adják vissza a
választás jogát az embereknek! Döntsön
a nép! – mondta végezetül Semjén Zsolt.
kdnp.hu

Döntsön a nép!
Gyurcsány Ferenc lemondása maga a beismerés. Annak beismerése, hogy az ember, aki „hazudott reggel, éjjel meg este”, káoszba és a szakadék szélére vezette
Magyarországot. Tetézi mindezt azzal, hogy a válságból kivezetõ utat eltorlaszolja, elõre hozott választások helyett kamarillapolitikával kívánja hatalomban tartani pártját, illetve azt a politikai klánt, amelynek múlhatatlan felelõssége van
az ország mai helyzetének kialakulásában.
A Kereszténydemokrata Néppárt meggyõzõdése, hogy csak az a politikai erõ,
illetve miniszterelnök képes a bajok orvoslására, amely, illetve aki élvezi a magyar társadalom többségének bizalmát. Éppen ezért a KDNP elnöksége egyhangú határozatot hozott arról, hogy az Országgyûlés március 23-ai ülésén Semjén
Zsolt, a KDNP elnök-frakcióvezetõje Navracsics Tiborral, a Fidesz frakcióvezetõjével közösen újra benyújtja a parlament önfeloszlatását célzó indítványát. Így
június 7-én, az európai parlamenti választásokkal egyidõben megtartható az elõrehozott országgyûlési választás is.
Halász Zsuzsa
a KDNP szóvivõje

Forrás: HírTV, MTI
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Hazánkat nem bízhatjuk Bokrosra
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke közleményben reagált Dávid Ibolya képtelen ötletére. A KDNP elnöke nyomatékosan
hangsúlyozza, a magyarországi mély válságból csak egyfelé vezet kiút: az
elõrehozott választásokhoz. Kifejti: Bokros Lajos népnyúzó és alkotmányellenes intézkedései sorával már bebizonyította, hogy milyen politikát képvisel. Felelõs ember sem a családját, sem a hazáját nem bízhatja rá.
A magyarországi mély válságból csak
egyfelé vezet kiút: az elõrehozott választásokhoz. Kizárólag olyan kormány lehet képes a cselekvésre, amely az emberek bizalmát bírja. Magyarország mai
helyzetén sem Dávid Ibolya „sziporkái”, sem kiosztott kérdõívei, sem pedig
a Horn-kormány kompromittálódott

pénzügyminisztere nem képes változtatni. Bokros Lajos népnyúzó és alkotmányellenes intézkedései sorával már
bebizonyította, hogy milyen politikát
képvisel. Felelõs ember sem a családját,
sem a hazáját nem bízhatja rá.
Semjén Zsolt
frakcióvezetõ, a KDNP elnöke

Elõzmény
Konstruktív bizalmatlansági indítvány beterjesztésének ötletével állt
elõ Dávid Ibolya. Az Magyar Demokrata Fórum elnöke március 9-én napirend elõtti felszólalásában kijelentette, hogy az ország élére Bokros Lajos, a Horn Gyula kormányának egykori pénzügyminisztere, a párt Európai Parlamenti listavezetõje lenne
miniszterelnökként a legalkalmasabb személy.

A végjáték elkezdõdött
Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje
napirend elõtti felszólalásában a nemzeti ünnepen történt elképesztõ eseményekre hívta fel a figyelmet. A politikus többek között az iránt érdeklõdött, milyen szabályt sértett az a két fiatal, aki „Felelõs kormányt BudaPesten” feliratú transzparenssel némán állt az állami ünnepségen. Lukács
Tamás mintha a jövõbe látott volna, amikor öt nappal a miniszterelnök
visszalépése elõtt közölte: a végjáték elkezdõdött.
Lukács Tamás felszólalásában kijelentette, az ünnep értékelésekor érdemes
más szempontokat is figyelembe venni, s
feltétlenül szólni kell a felelõs kormányzás minimumáról. Mint mondta: „egy
felelõs kormány tiszteletben tartja a törvényeket. Egy felelõs kormány tudja,
hogy minden eszközzel meg kell védenie
az emberi jogokat. Egy felelõs kormány
tudja, hogy nem a hatalom, hanem az
emberek érdekében kell kormányoznia.
Egy felelõs kormány tiszteli az alkotmányosságot és az állampolgári jogokat.”
Lukács Tamás sajnálkozva jegyezte
meg, hogy a liberális képviselõk nem
emelik fel szavukat az ellen, hogy a kormány õrzõ-védõ szolgálatokkal láttat el
közfeladatokat, annak ellenére, hogy az
adatvédelmi biztos 2008-as jelentésében
azt írta, hogy álláspontja szerint komoly
alkotmányos aggályokat vet fel az a gyakorlat, hogy egyes állami vagy önkormányzati rendezvények biztosítását az
állam személyi és vagyonvédelmi tevékenységet folytató, úgynevezett õrzõ-védõ magánvállalkozásokra bízza. A képviselõ emlékeztetett rá, hogy az
ombudsman e jelentésében ajánlásokat
is megfogalmazott a rendõrségnek, de

úgy tûnik, hiába, mert az ajánlásból
semmit sem tartottak be.
A kereszténydemokrata politikus
döbbenetesnek nevezte, hogy a híradó
felvételein annak lehetettünk szemtanúi, amint az egyik ünnepi rendezvényre sietõ családtól az õrzõ-védõ kft. tagjai
elkobozták gyermekük cumisüvegét. A
kormánypárti képviselõkhöz fordulva
megjegyezte: „úgy látszik, önök már a
csecsemõtejtõl is félnek”.
Lukács Tamás arra is kitért, hogy az
adatvédelmi biztos meghatározta azt a –
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strassburgi bírói gyakorlatból ismert –
négy kritériumot, amikor is emberi jogok
korlátozhatók. Mint mondta, egy demokratikus jogállamban meg kell határozni a
korlátozás legitim célját, s a cél eléréséhez alkalmazott eszközöknek szükségesnek és arányosnak kell lenniük. Az a
transzparens, amelyre az volt írva: „Felelõs kormányt Buda-Pesten!” milyen
törvényt, vagy szabályt sértett? Ha semmilyet, akkor milyen jogon intézkedett
a rendõrség? – tette fel a kérdést, s hozzáfûzte, ha – húsz évvel a rendszerváltozás után – Magyarországon nem lehet
felelõs kormányzást követelni, akkor
veszélyben van a jogállam. Kétségbe
vonta, hogy megáll a beavatkozás szükségességének és arányosságának elve,
amikor a rendõrség elõállítja a
„Gyurcsány takarodj!” mondatot skandálókat. Szerinte a követelés stílusát
ugyan lehet vitatni, de tartalmát aligha.
A politikus a kormánypárti képviselõkhöz intézve szavait kijelentette: „ha méltó ünneplést kérnek, mi azt kérjük, ne
tessenek félni. Önök féltek 1972-ben a
Nemzeti Múzeumnál, amikor Hûség a
néphez, hûség a párthoz feliratok alatt
ünnepeltek, féltek 1973-ban, amikor a
csepeli munkásõröket vezényelték ki az
ünneplõk közé, féltek 1989-ben. Mi nem
féltünk, mert tudtuk, hogy a végjátékot
látjuk.” Hozzátette: 2006 októbere óta
legfeljebb csak az egyenruhák minõségében történt változás, de mi most sem félünk, mert tudjuk, a végjáték elkezdõdött.
kdnp.hu
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Reformokat, de azonnal!
A kormányerõk körében már évek óta tombol (Kovács Árpád ÁSZ-eelnök
szavával) a reformdüh - és látszata sincs nagyon, nemhogy eredménye. Mi,
kereszténydemokraták másként látjuk a reform kérdését, mint a szocialisták és a liberálisok. A világon mindennek megvan a maga adekvát formája. Ha azt elveszíti, akkor deformálódik, és hogy visszanyerje megfelelõ formáját, reformálni kell. A reform nem más, mint hogy a dolgokat a nekik
megfelelõ formába hozzuk.
A társadalmi reform elõfeltétele, hogy
az emberek belássák, életük rossz formák között zajlik. Ma Magyarország
többsége kezdi ezt a bõrén érezni. Érik
hát a reform iránti igény. Van azonban
néhány probléma a reformvágy körül. A
kormányerõk körében már évek óta
tombol (Kovács Árpád ÁSZ-elnök szavával) a reformdüh – és látszata sincs
nagyon, nemhogy eredménye. Mi, kereszténydemokraták másként látjuk a
reform kérdését, mint a szocialisták és a
liberálisok.
Elõször is máshonnan indulunk.
Szerintünk a Marxtól örökölt megközelítés (a lét határozza meg a tudatot) ártalmas féligazság, mert a tudat viszont
meghatározza a létet. Számunkra elõbb
van az ember, és csak a második a gazdaság. A valódi reform társadalmi, nem
pedig gazdasági. A mai magyar társadalom deformálódott, és egy materialista
gazdasági reform ezt nem fogja orvosolni. Sõt éppen fordítva igaz: a társadalmi
reform szemszögébõl kell végrehajtani a
gazdaságiakat is, amelyek valóban sürgetõek. Elõször tehát a fejekben kell
rendet tenni, aztán akár újabb „magyar
csodát” is megélhetünk a gazdaságban.
Reformjaink közül az elsõ: az alkotó,
teremtõ, dolgozó embereket és struktúrákat kell támogatni! E téren nagyszabású szellemi munkákat tettünk le már
az ország és az Országgyûlés asztalára.
Benyújtottuk a törvényjavaslatunkat az
új, a gyermeket vállaló családokat támogató, egyben az államháztartást fel
nem borító, választható családi jövedelemadózásra. Az MSZP–SZDSZ-koalíció tárgysorozatba sem vette immár két
éve, pedig igen részletes – és sosem vitatott – háttérszámításokkal, tanulmányokkal támasztottuk alá. A parlament
folyosóin a szocialista képviselõtársaink
is elismerik, hogy javaslatunk jó. Megtárgyalni azonban nem hajlandók. Az
alkotóerõk felszabadítását célzó nyugdíjtörvény-javaslatunk is a választható
családi jövedelemadózást szorgalmazó

javaslatunk sorsára jutott. Azt is jónak
tartják a magánbeszélgetésekben, de azt
sem engedték megtárgyalni. Márpedig
nem kérdés, hogy mai társadalmi válságunk valójában demográfiai válság, a rohamos elöregedés el fogja mosni a nyugdíjrendszert, tehát az új nyugdíjrendszer
és a gyermekszületést támogató személyi-családi jövedelemadózás ugyanannak az égetõ problémának a megoldását
célozza. De sajnos az MSZP-vel és az
SZDSZ-szel évek óta nem lehet érdemben tárgyalni sem ezekrõl. Magyarország legnagyobb válságterülete a vidék.
Az ország területének több mint a felérõl még 2006-ban, az elsõ Gyurcsánycsomaggal kivonult a magyar állam, ezt
a KDNP-frakció már akkor is szóvá tette. Persze süket fülekre találtunk. Letettük a Ház asztalára a földtörvényjavaslatunkat; ez is osztozott a családi jövedelemadó és a nyugdíjreform sorsában.
A miniszterelnök közben szavakban
a legnagyobb reformer – de valódi reformról nem tett eddig említést. Amit a
mostani válság közepette elõad, az még
a válságnál is rosszabb. Színházi elõadásokat kényszerülünk végigasszisztálni
ahelyett, hogy a valódi gondokat érdemben orvosolná – a kormány. Pedig ez
lenne a dolga! Csaknem öt hónappal az
októberi „nemzeti csúcs” után keserû
megállapítás: a kormány csak beszél, de
nem cselekszik. A tomboló reformdüh
pedig nem hajlandó tudomásul venni a
saját felelõsségét. Egyfelõl az elmúlt
években elkövetett hibáit, másfelõl a
mostani késlekedését. Pedig ha szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy minden ország ugyanazokat lépi: megnyirbálja a bankok önállóságát, foglalkoztatásbõvítõ programokat indít, csökkenti az adókat, támogatja az innovációt, és
védi a hazai termékeket, a hazai piacot.
Ha a kormánynak kicsi a mozgástere,
az azért van, mert az elmúlt években elhibázott gazdaságpolitikát folytatott.
Éppen mert a magyar választópolgároknál és a nemzetközi pénzpiacoknál

egyformán kitelt a becsülete, ennek a
kormánynak le kell mondania. Elfogyott a nemzet bizalma a mostani Országgyûlésben, tehát új legitimációra, új
választásra van szükség. A választást
meg lehetne tartani nulla pluszköltséggel, az EP-választással egyszerre. Addig
pedig meg lehetne hozni néhány sürgetõ és minden mértékadó szereplõ által
egyaránt szükségesnek ítélt intézkedést.
A gazdasági szereplõk között egyetértés
van abban, hogy nem szabad megfojtani
túlzott adóteherrel a kis- és középvállalkozásokat. Emelhetünk áfát, de csak a
luxuscikkek körében, viszont csökkenteni kell az alapvetõ élelmiszerek áfáját.
A munkajövedelemre rakódó terheket
nagyságrenddel kell csökkenteni, ez a
feketegazdaság elleni egyik legjobb lépés. Adókedvezményekkel is serkenthetõ a számlázási hajlandóság, ez az építõiparban különösen célszerûnek bizonyult már a polgári kormány idején is.
A bankok voltak a 2002 utáni idõszak
legnagyobb nyertesei, most végre ki kellene venniük a részüket a teherviselésbõl. És folytathatatlan az a gyakorlat is,
amely a multiknak több adókedvezményt biztosít, mint a hazai vállalkozásoknak.
Ezekben a kérdésekben általános
egyetértés van. Egy cselekvõképes kormány heteken belül változtathatna.
Márpedig most minden nap, sõt minden perc számít!

Hazánk
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Növekedés és igazságosság
Akár a Reformszövetség, akár Gyurcsány, akár Bokros számtalan ponton
irreális elképzeléseit nézzük, a céljuk az, hogy az országot megmentsék az
államcsõdtõl. Nem elég azonban önmagában az államcsõdöt elkerülni,
hogy ha a nyakunkba zuhan az ország csõdje, egy szociális krízis, demográfiai katasztrófa. Nem elég pusztán az államcsõdöt elkerülni: az ország
csõdjét kell elkerülni – ez programunk lényege.
semjenzsolt.hu: – A KDNP elnöke bejelentette, hogy a pártja készen áll a kormányzásra. Egy új kormányprogramnak melyek a KDNP számára sarkalatos elemei?
Semjén Zsolt: – Gazdasági szempontból a növekedés, társadalmi szempontból pedig a szociális igazságosság.
Akár a Reformszövetség, akár Gyurcsány, akár Bokros számtalan ponton irreális elképzeléseit nézzük, a céljuk az,
hogy az országot megmentsék az államcsõdtõl. Nem elég azonban önmagában
az államcsõdöt elkerülni, hogy ha a nyakunkba zuhan az ország csõdje, egy szociális krízis, demográfiai katasztrófa.
Nem elég pusztán az államcsõdöt elkerülni: az ország csõdjét kell elkerülni –
ez programunk lényege. Mindkettõt úgy
lehet elkerülni, és növekvõ, erõsödõ pályára állítani az országot, hogyha nem
pusztán a pénzügyi, hanem a gazdasági

és társadalmi szempontokat is figyelembe vesszük. E három szempontnak
az összekapcsolása növekedésorientált
gazdaságpolitikával lehetséges, hiszen
ha növekszik a gazdaság, akkor több az
elosztható pénz is. A restriktív és a neoliberális gazdaságpolitika – a növekedésorientált gazdaságpolitikával szemben
– csökkenti a lakosság fogyasztását. Ha
tovább csökken a lakosság fogyasztása,
ha még több pénzt veszek el az emberektõl, akkor õk még kevesebbet fognak
tudni vásárolni: fogyasztani. Márpedig
hogyha nem vásárolnak, és nem fogyasztanak, akkor az üzletek nem tudják eladni az áruikat, ha az üzletek nem
tudják eladni az áruikat, akkor nem veszik át a gyárak és gazdák termékeit, ha
nem veszik át ezeket a termékeket, akkor a gyárak és a gazdák csökkentik a
termelésüket, elbocsátják az alkalmazottakat, azok nem kapnak fizetést: így

Új honlappal gyarapodott a KDNP

Elindult a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének honlapja. A semjenzsolt.hu
3 kérdés – három válasz rovatában minden csütörtökön új interjút olvashatnak
a KDNP elnök-frakcióvezetõjével. Az oldalon Ön is elmondhatja véleményét,
egyben kérdezhet Semjén Zsolttól.
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az egész ország a csõdbe zuhan. A növekedésorientált gazdaságpolitika nem elveszi az emberektõl a pénzt, hanem
meghagyja a társadalomban, hiszen ez
teremti meg azt a fogyasztást, ami lehetõvé teszi a gazdaság növekedését.
– A családok csõdvédelmébõl mikorra lesz törvény? Hogyan állnak az egyeztetések?
– Reményeim szerint õszre meglesz a
törvény – a fogadtatása eddig nagyon
kedvezõ. A családok csõdvédelme három
pillérbõl állna. Az elsõ pillér csõdvédelmi
gondnokok intézménye, akiknek az lesz
a feladatuk, hogy családsegítõ módon áttekintsék a családok a pénzügyi lehetõségeit. Ma családok tízezrei vannak válságközeli helyzetben amiatt, mert néhány
százezer, vagy néhány tízezer forintos
közmûtartozást halmoztak föl. Ennek fedezetéül – vagy arra, hogy a karácsonyi
ünnepeknél ajándékot tudjanak venni a
családnak – hitelt vettek föl. Ezt már
nem tudták fizetni az egyre romló valutaárfolyamok miatt, ezért uzsorások karmaiba kerültek, és összeomlott a család
gazdálkodása. Középosztályi családok
vannak a kilakoltatás szélén. A családi
csõdgondnokoknak a feladata az, hogy
áttekintsék a család pénzügyeit, és olyan
banki tanácsokat is adjanak, melyek segítenek átlátni az egyes pénzügyi döntések következményeit. A csõdgondnokok
fogják a család pénzügyi helyzetét egészben látni és tanácsokat adni: hogyan lehet az adósságcsapdából kikeveredni.
A másik új szereplõ a bíróság. A család összes ügyét egy bíróhoz vonnák
össze, olyan széles felhatalmazással,
hogy mind a bankok, mind például a
szolgáltatók felé fizetési moratóriumot
hirdethet, egyben megakadályozhatja
azt, hogy a családot kitegyék az utcára, a
gyerekek állami gondozásba kerüljenek.
A harmadik kulcsszereplõ a szociális
bank – hivatalos neve szakosított pénzintézet –, amely szociális bankként vagy
családi értéktárként mûködne. Ma a
bankok mindent 160–180 százalékra
biztosítanak: egy hatmilliós hitelfelvétel
esetén legalább tízmillió forintos lakásfedezetet kötnek ki. Ha nem tudják a
törlesztõ részleteket fizetni, a bank
azonnal eladja az ingatlant – rendkívül
nyomott áron. Részint mert egy percet
sem fog várni, részint mert a bankot
nem érdekli, hogy 8–10 millió legyen
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a vételár, õt csak az érdekli, hogy a saját
hatmillióját megkapja. Ezért a lehetõ
leggyorsabban – áron alul – adja el az ingatlant, nem érdekli, hogy mi fog történni a családdal. A szociális bank viszont nem engedi eladni áron alul a lakást, csak akkor, amikor valóban a tízmilliót megkapja a lakásért. A család
ebben az esetben nem a nulla forinttal a
zsebében áll az utcán, hanem 4 millióval, így meg tudja oldani azt, hogy egy
szerényebb lakásba költözzön, de ne kerüljön az utcára. Ez a három pillér
együtt képes kezelni ennek a több tízezer, válság közeli, csõd közeli családnak a helyzetét.
A törvény elfogadása érdekében több
irányban indultunk el, rövidesen egy komoly konferenciát rendezünk, ahol az
összes érintett jelen lesz, és elmondhatja a véleményét. A családsegítõkkel
megkezdtük a tárgyalásokat, õk lelkesen
támogatják terveinket. A bankokkal már
folyik az egyeztetés a lehetséges pénzügyi struktúráról, konstrukcióról. Alkot-

mányjogászokkal és polgárjogi szakértõkkel tárgyalunk bíróság jogkörének a
kiszélesítésérõl. A konferenciát követõen a kormánnyal is tárgyalunk. Mind
Szûcs Erika, mind Gyurcsány Ferenc jelezte nyitottságát. Bagdy Gábor rövidesen találkozni fog a szakminiszterrel.
Nem az a cél, hogy javaslatunk lexSemjén néven bevonuljon a történelembe, hanem az, hogy megmentsünk családok tízezreit a csõdtõl. Makrogazdasági szempontból is sokkal olcsóbb megtartani a most még kapaszkodó családokat, mint a már lesüllyedt, lakását elveszített, utcára került, munkanélkülivé
vált, szétesett családokat menteni.
– Az Uránia filmszínházban az elmúlt
héten mutatták be a KDNP történelmét
feldolgozó dokumentumfilmet. Mi a
KDNP üzenete a ma sodródó emberének?
– Az örök értékek, az örök értékeknek
a képviselete a mindennapi politikában
– ez biztos iránytût jelent. A KDNP volt
az a párt, amelyik ellene mert mondani
a náci idõben a barna diktatúrának, ez a

párt volt az, amelyik a kommunista
idõkben ellene mert mondani a vörös
diktatúrának. Ez az a párt, amelyik a
szociális igazságosság programjával
szembeszállt a neoliberális vadkapitalizmussal. Mind a neoliberális vadkapitalizmus, mind a nácizmus, mind a bolsevizmus: mind a három egyfajta újpogányság a szemétdombjára került, a kereszténydemokrácia, annak történelmi
igazsága pedig fényesen beigazolódott.
Ezért gondoljuk azt, hogy a mindennapokban is szükség van egy ilyen biztos és
a történelemben kipróbált iránytûre. Ha
nincs tízparancsolat, és nincs erkölcsi
rend a társadalomban, akkor az darabjaira hull szét, ami mindenkinek kárt
okoz. Az a morális és szellemi gazdagság, amit a kereszténydemokrácia az elmúlt hatvanöt év alatt létrehozott, az
olyan erõ, ami feljogosít, és kötelez minket, hogy a ma politikai életében is betöltsük azt a szerepet, amit a magyar
történelemben betöltöttünk.
semjenzsolt.hu

Hoffmann Rózsa a Becsületrend lovagja lett
A Francia Köztársaság elnöke a Becsületrend lovagi fokozatával tüntette ki Hoffmann Rózsa egyetemi docenst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézetének vezetõjét, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõjét
a francia nyelv tanáraként, az oktatási közigazgatás
tagjaként, valamint országgyûlési képviselõként a frankofónia és a francia kultúra terjesztéséért, a magyarfrancia kapcsolatok elmélyítéséért végzett évtizedes fáradhatatlan és eredményes munkásságának elismeréseként.
A kitüntetést bensõséges ünnepség keretében René Roudaut úr,
Franciaország magyarországi nagykövete március 10-én este a
francia nagyköveti rezidencián adta át Hoffmann Rózsának.
A Becsületrendet Napóleon alapította 1802-ben, a civil és a
katonai élet kiemelkedõ eredményeit elismerendõ. A díjat a
Francia Köztársaság elnökének rendelete alapján a francia külügyminiszter adományozta, és a Francia Köztársaság budapesti
nagykövete, René Roudaut adta át a nagykövetség rezidenciáján.
A nagykövet az átadást kísérõ ünnepélyes ceremónián méltatta Hoffmann Rózsa életútját. Kiemelte, hogy pályája kezdetén
gimnáziumi franciatanárként, igazgatóként eredményesen munkálkodott azon, hogy a diákok a mindinkább elõtérbe kerülõ angol nyelv mellett vagy helyett a franciát tanulják. Felidézte, hogy
egyetemi oktatómunkájában azokat az örök értékeket közvetíti
és védi, amelyek Európát, így Franciaországot is összekovácsolták, és amelyek iránt szenvedélyesen elkötelezett. Országgyûlési
képviselõként harmadik éve õ vezeti a magyar parlament
Magyar–Francia baráti tagozatát és a Frankofón Parlamenti Köz-

gyûlés magyar szekcióját. Tevékenységének eredményeként jelentõs mértékben aktivizálódtak a magyar parlament francia és
frankofón kapcsolatai.
A laudációra adott válaszában Hoffmann Rózsa köszönetet
mondott a nagykövetnek és feleségének, valamint a Francia Köztársaság elnökének és külügyminiszterének. Kijelentette, hogy
továbbra is azoknak az értékeknek a erõsítésén fáradozik, amelyek nemcsak a frankofón világnak, hanem nekünk, magyaroknak is az alapértékeink, így a francia nyelv mellett valamennyi
nagy és kis nyelv fennmaradásának védelme, a nyelvi és kulturális sokszínûség és a különbözõ kultúrák közötti párbeszéd fenntartása, valamint a béke és a demokrácia erõsítése és terjesztése.

Hazánk
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A mai kormány nem összefogja,
hanem megosztja a nemzetet
A mai Magyarországon a hatalom
birtokosainak legsúlyosabb vétke,
hogy nem összefogják, hanem megosztják a nemzetet – jelentette ki
Simicskó István, a Keresztényde mokrata Néppárt országgyûlési képviselõje a Pilvax közben elmondott
március 15-eei ünnepi beszédében.
Molnár Béla, a KDNP alelnöke, a
párt budapesti elnöke úgy fogalmazott: az idegen hatalmak, legyenek
azok a Habsburgok vagy a nemzetközi globalizáció, éppúgy fojtogatnak minket, mint Petõfi idejében.
Mindenkire szükség van a magyarság fennmaradása érdekében,
együttes erõvel nagy feladatot kell a
nemzetünkért végrehajtanunk.
„A legsúlyosabb, hogy a hatalom birtokosai a társadalom belsõ megosztottságát, az egymással szembeni gyûlöletkeltés direkt és indirekt módszereit alkalmazzák” – hangsúlyozta Simicskó
István. Szembeállítanak határon túli
magyart az anyaországban élõ magyarral, nyugdíjast az aktív dolgozóval, cigányt a magyarral, fiatalt az idõssel –
tette hozzá.
„Március 15-én minden magyarnak
egyetlen magyarrá kellene összeolvadni,
együtt kellene, hogy dobbanjon a szí-

vünk” – mondta az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának kereszténydemokrata elnöke. A politikus szerint
az 1848-as ifjak tetteinek hátterében

neveltetésük, szüleik, tanáraik lelke, a
kor meghatározó magyar politikai elitjének hite rejlett.
A mai Magyarországon a hatalom birtokosainak legsúlyosabb vétke, hogy
nem összefogják, hanem megosztják a
nemzetet – jelentette ki Simicskó István.
Mint mondta: a magyar nemzeti létet
és megmaradást illetõen a 24. órában
vagyunk, ma nem az elnyomók seregei
veszélyeztetik nemzetünk jövõjét, ehhez
ma elég a globalizmus leple alatt beérkezõ kozmopolita szemlélet, s e szemlélet
haszonélvezõinek aljas tevékenysége.
Szavai szerint e veszélyek – felismerhetõségének nehézsége miatt – talán még
komolyabbak, mint amilyenek leselkedtek a magyar nemzetre 1848–49-ben.
Simicskó István hangsúlyozta: a
márciusi ifjak felismerték az akkori Magyarország gondjait és részt is vettek
ezek megoldásában. Tudták, hogy az ördög gyõzelméhez egyetlen dolog szükséges, hogy a jó emberek tétlenül tûrve
sorsukat ne cselekedjenek, ám õk nem
a lemondást, a meghunyászkodást, a
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megalkuvás választották, hanem óriási
hittel, erõvel, meggyõzõdéssel, bátorsággal álltak ki az igazságért, a magyar
szabadság ügyéért.
Hiába a történelmi helyzet, ha kishitû, jövõjükben nem bízó, hazájukat kevésbé szeretõ, vagy egyáltalán nem szeretõ, a „tanuljunk meg kicsik lenni”
szemlélet uralkodik el a fiatalok körében – mondta Simicskó István.
Molnár Béla, a KDNP alelnöke, országgyûlési képviselõ Petõfire emlékeztetett, aki százhatvanegy éve ugyanúgy
elégedetlen volt, mint mi most. Ugyanúgy mint õ, mi is többet és jobban akarunk – vont párhuzamot az 1848-as
idõk és jelenünk között a politikus.
Szavai szerint bár 161 év telt el, de
ugyan olyan a magyar, ugyan olyan a
sorsa. A történelem mintha ismételné
önmagát – vélekedett.
Mint mondta, „mi is úgy érezzük –
mint Petõfi és jurátus barátai –, hogy
nem élünk meg abból, ami ma történik
ebben az országban”, mert aki ma jobbat
akar, az csak szélmalomharcot vívhat.
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Az idegen hatalmak, legyenek azok a
Habsburgok vagy a nemzetközi globalizáció, éppúgy fojtogatnak minket, mint
Petõfi idejében. Mindenkire szükség
van a magyarság fennmaradása érdekében, együttes erõvel nagy feladatot kell a
nemzetünkért végrehajtanunk – mondta végezetül Molnár Béla.

Emlékünnepség
Budaörsön
Budaörsön március 14-én a Templom
téren tartotta a KDNP és a Fidesz helyi szervezete az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezõ
ünnepségét, amelyre a római katolikus
templomban tartott misét követõen
került sor. Az ünnep elõestéjén a

templomot zsúfolásig megtöltõ hívek
szinte mindegyike kitûzte a nemzeti
trikolórt.
A rövid emlékmûsort követõen
Harrach Péter, a KDNP alelnöke szólt a
több száz fõs hallgatósághoz. Néhány
gondolat a beszédbõl.
„Nemzetünk történelmének vannak nagy pillanatai és nagy személyiségei, akik nekünk is példát mutatnak, és üzennek emberségrõl, bártorságról, hazaszeretetrõl. Õk másként
élték meg a hazaszeretet, mint kortársaink többsége. Ma sokan avítt fogalomnak tekintik azt. Ezek az emberek
a fogyasztói szemlélet képviselõi. Aki
képes közösségben gondolkodni, az
képes a hazáját is szeretni – fogalmazott a képviselõ. – A másik fontos jellemvonás a bátorság. Az a bátor, aki

akkor is megteszi a kötelességét, ha az
számára semmilyen elõnnyel nem jár,
sõt olykor áldozatot is követel. Ma ki a
bátor a közéletben? Aki szembe mer
szállni a neoliberális politika ránk
erõltetett tabuival, és le meri dönteni
azokat. Mi keresztény szemmel nézzük ezeket a kérdéseket, az emberi
méltóságot és a társadalom rendjét
tartjuk szem elõtt.”
„Százhatvanegy évvel ezelõtt elõdeink választ adtak a kor kérdésére. A jó
válaszhoz cél és hit kell. Akkor jó válasz volt a forradalom. Ahogy reagálunk, egy helyzetre sokszor fontosabb,
mint maga a kiváltó helyzet. Ma sokan reményvesztéssel válaszolnak
napjaink nehéz helyzetére. Talán hiányzik a cél és a hit? A nagy történelmi pillanatok nemzeti egységet is teremtettek. Most demokrácia van, a
néppel össze kell fogni, és azt tenni,
amit õ kíván, nem csak odaállni elé,
hogy kövessetek. A népet tisztelni
kell, és nem becsapni, mert csak akkor
lehet összefogni vele. A jó vezetõ tegye
meg az ország érdekében, amit kell,
függetlenül a saját túlélésétõl” – hangsúlyozta Harrach Péter.
„Az európai közösségben is meg kell
védenünk nemzeti érdekeinket. El kell
felednünk a régi reflexet, a bólogatást,
akkor is, ha ma már azt nem Moszkva
felé teszik. Mi keresztény optimizmussal tekintünk hazánk sorsa elé. A magyarság képes lesz legyõzni a nehézségeket, hogy szebb jövõt építsen” – zárta
ünnepi beszédét az alelnök.
Az ünnepség zárásaként a résztvevõk
fáklyás felvonulást tartottak, és elhelyezték a megemlékezés virágait a Kossuth szobornál.

„Uraim! A haza
veszélyben van!”
„Ezrek szavalják ezekben a napokban a
Nemzeti dalt. Ezrek mondják ki Petõfi
nagyszerû mondatát: »Talpra magyar!
Hí a haza!« És nagyon sokan lesznek
ezen az ünnepen, akik a valóságban,
vagy gondolatban mindenképpen hozzáteszik: »A haza veszélyben van«, hiszen látják, »miként áll a hon« – mondta ünnepi beszédében Firtl Mátyás, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke, a KDNP országgyûlési képviselõje Szárföldön.

A nemzet nagy ünnepe, az 1848-as
forradalom és szabadságharc egyetlenegy
szent üggyé forrasztotta a szabadságban
és az önrendelkezésben kifejezett akaratot a nemzet, az ország, a haza, a jövõ
közös érdekében. „Talpra magyar!” Hí-

vott mindenkit harcba Petõfi felkiáltása.
Azt követõen pedig felolvastatott a 12
pont. És négy hónappal késõbb elhangzott Kossuth dörgedelme az országgyûlésben: Uraim, a haza veszélyben van!
Akkori elõdeink jobban tudták, mint néhány évtizeddel késõbbi utódaik és a maiak, hogy a valódi veszélyt az idegen érdek szerinti cselekvés jelenti – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
Március 15-e a Nemzeti dallal, a 12
ponttal, Kossuthnak az országgyûlésben
elhangzott beszédeivel, a függetlenségi
nyilatkozat gondolataival méri meg jelenünket, mér meg bennünket, közösségeinket, vezetõinket – tette hozzá.
Ma igazán az 1848-as eszmék beteljesedését lenne jó együtt ünnepelni,
méltóságteljes, vidám megemlékezéseken. Csakhogy százhatvanegy év elteltével a mai magyar valóságra a Kossuth
kiáltása érvényes: Uraim! A haza veszélyben van!
A haza veszélyben van ott, ahol a vezetõk félnek a nemzeti ünneptõl. A haza veszélyben van ott, ahol a vezetõket
védeni kell az emberektõl a közös ünnepen! A haza veszélyben van ott, ahol az
ünnep nem a haza fölemelkedésérõl
szól. A haza veszélyben van ott, ahol az
idegen érdek szerinti cselekvés elõbbrevaló a hazában élõ emberek érdekeinél – jelentette ki Firtl Mátyás.
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Mint mondta: „Kossuth kiáltása egyben
kérdés is. Mi a haza? A haza az a hely,
ahol otthon érzem magam, ahol otthonom, megélhetésem, munkám van, ahol
jövõt látok a gyermekeimnek, unokáimnak, ahol tisztességes munkával tisztességesen megélhetést tudok biztosítani
családomnak, ahol elesettségemben van
kire számítanom. És mi a veszély? Az,
amikor az emberek egyéni élete a létalapjaiban rendül meg, amikor munkája,
megélhetése válik bizonytalanná, amikor
a rengeteg felhalmozott államadósság ellenére sem az önkormányzatoknak, sem
az egészségügyi, sem a szociális célokra,
betegeire, elesettjeire, iskolákra, meg
kultúrára kiváltképpen nem jut pénz.
Amikor az ország sorsával együtt bizonytalan az egyén sorsa.”
Az 1848-as forradalomnak köszönhetõen 1849 júliusában minden készen állt
egy modern Magyarország mûködéséhez,
sõt európai viszonylatban a legmodernebb állam mûködéséhez. Ma, 2009-ben,
a rendszerváltás után két évtizeddel „A
haza veszélyben van!” A legnagyobb tragédia, pedig az, hogy saját vezetõi sodorták a veszélybe – mondta a képviselõ.
Firtl Mátyás szerint: „Ha jelenünket
1848-hoz mérjük, akkor azt kellene
mondanunk, hogy 1848-hoz hasonlóan, ma olyan erõtérben éljük életünket,
amelyben minden a változást akarja.
Magyarország mára már odajutott, hogy
sokkal erõtlenebb annál, mint amilyen
a rendszerváltást követõen bármikor is
volt. Nincs erõtér, hanem a nemzet és a
hatalomhoz görcsösen ragaszkodó vezetõi között légüres tér van. Ma abban az
állapotban vagyunk, amikor már a léterõnk van veszélyben.
Gazdaságunk, oktatásunk, egészségügyünk, nyugdíjrendszerünk, vállalkozásaink, pénzünk, munkahelyünk, gyermekeink jövõje ma már nem reformokon múlik
– mint 1848 elõtt – hanem gyökeres és
azonnali változáson. Azon, hogy a világban
bekövetkezett változásokhoz képest, mi
magunk képesek vagyunk-e idõben cselekedni, akkor, amikor érezzük, látjuk, hogy
átalakulnak az évtizedes szerkezetek, amikor újra kell fogalmazni és alkotni céljainkat, lehetõségeinket, jövõnket.
Az 1848-as forradalmat és szabadságharcot megelõzõ reformkor a változtatás jegyében zajlott, ma pedig itt, miránk a változtathatatlanság szelleme
nehezedik. 1848 üzenete az, hogy a mi
magunk lehetõségeit mi magunk te-

remtjük, a változásról is mi magunk
dönthetünk. 1848 ünnepe megmér: Alkalmasak, kellõképpen felkészültek vagyunk-e a feladatra? Kellõképpen aktívak és rátermettek vagyunk-e arra, hogy
a saját érdekeink, a gyermekeink és
unokáink jövõje érdekében az elmúlt
hét évhez hasonlóan ne hagyjuk szembehazudni magunkat a hatalom által?
Erõs Magyarország nélkül nincsenek
erõs települések, és nincs erõs ember
sem. A hét éve beindult, és azóta folyamatos erkölcsi, gazdasági hanyatlásnak
és romlásnak egy új kormány, egy új
irány vethet véget. Közös mély erkölcsi
megújulásra van szüksége az országnak
– hangsúlyozta.
Beszédének végén Firtl Mátyás egy
1989-ben megjelent, korabeli tudósítást
idézett:
„Sortûz nem dördült, vér nem folyt
Pest utcáin. Egy pöccintés elég volt: felemelte szavát a nemzet, csak meglendültek az öklök s a korhadt rend kártyavárként omlott össze. Akiknek érdekük lett
volna védeni a belülrõl szétrohadt társadalmi rendszert, azok is hallgattak.
Korcs társadalomnak korcsok a vezetõi,
a hivatalnokai, lakájai. A hatalom urai
reszketni méltóztattak, s ahogy tudták,
mentették irhájukat. Az ostobák szipákoltak, a gazemberek összeharácsolt vagyonkájukat menekítették, az okosabbja
tudta: törvénytelen, népellenes, hazug
uralmuk véget ért. Legjobban még akkor
járnak, ha báránybõrbe bújnak és felajánlják szolgálataikat az új rendnek.”
Majd feltette a kérdést: törvénytelen, népellenes, hazug uralmuk valóban véget ért?
Uraim! A haza veszélyben van! –
üzeni Kossuth. „Talpra magyar!” – szólít meg mindannyiunkat 1848-hoz hasonlóan ma is a Nemzeti dal – zárta beszédét a politikus.

Ünnepi rendezvények
Borsodban
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen
az ünnep elõnapján, vagyis március 14-én
a Fidesz és a KDNP városi képviselõi végigjárták Miskolc '48-as emlékhelyeit és
elhelyezték nemzeti nagyjaink szobra, síremléke elõtt a megemlékezés koszorúit.
Ezután a Petõfi téren került sor a forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségre. Elõször Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
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képviselõje mondott ünnepi köszöntõt:
szerinte, ahogyan a márciusi ifjak akarták
a változást, úgy várja most is a magyarság
a változás lehetõségét a jelenlegi kilátástalan helyzetbõl. Petõfi Sándor gondolatait
idézte meg mûsorában Tolcsvay Béla elõadó- és Nemcsák Károly színmûvész,
majd a Fidesz–KDNP európai parlamenti
listáját vezetõ politikus lépett a színpadra.
Schmitt Pál beszédében 1848. március 15rõl mint a magyarság legnagyobb ünnepérõl beszélt, amelynek gondolatiságát a mai
modern, változó világban fontos igazán újraértelmezni és az egymást követõ nemzedékeknek újra megtanulni. Az ünnepi beszédek után – melyeknek vissza-visszatérõ
eleme volt a változtatás, egy új irányba fordulás fontossága – a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait. A KDNP Miskolc Városi Szervezete nevében Garamvölgyi Attila, Molnár Péter, Feledy Péter és
Zólyomi Péter koszorúzott.
Március 15-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a történelmi
Abaúj-Torna vármegyében található Komjáti községben rendezett ünnepség szónoka Molnár Péter, a KDNP miskolci elnökfrakcióvezetõje volt. Komjáti központjában, a szoborparkban Szaló József polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, és
elmondta köszöntõ beszédét. Ebben 1848
vívmányait méltatta. Molnár Péter ünnepi
beszédében a magyar történelmi múltat
idézte, s kiemelte 1848-at és az azt megelõzõ reformkort. Véleménye szerint a hit,
a tenni akarás vezérelhette Széchenyit,
Kossuthot és Petõfit is. 1848 egy gyõztes
forradalom – hangsúlyozta Molnár Péter,
hiszen, bár leverték a szabadságharcot, de
az áprilisi törvények vívmányait már nem
lehetett visszavonni. Elõdeink változtattak: a düledezõ feudalizmus helyett felépítették a polgári Magyarországot. Arra is rámutatott a miskolci KDNP-elnök, hogy
van aktualitása, van üzenete '48-nak. Öszsze kell fogni, hinni kell a magyar jövõben
és változtatni kell most is. Most nem kell
forradalom, nem kell harc, csak az elõttünk álló egy esztendõben kétszer is élni
lehet és élni kell alkotmányos jogunkkal
és kötelezettségünkkel… És olyanokat kell
Magyarország vezetésére választanunk,
akik nem nemzet- és országromboló politikát folytatnak, hazug politikával nem
megosztják a társadalmat, hanem a reformkori „Haza és haladás” jelszavát követve építkezni akarnak a magyarság érdekében.
Forrás: kdnp.hu, firtl.sopron.hu,
miskolc.kdnp.hu, MTI
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Elfogadták Surján László elõterjesztését
Elfogadta az Európai Parlament (EP) a keddi strasbourgi plenáris ülésen
Surján László néppárti EP-kképviselõ elõterjesztését a jövõ évi európai uniós
költségvetés irányvonalairól. A 2010. évi költségvetés-eelõkészítõ munkát az
Európai Parlamentben Surján László irányítja. Ez az elsõ eset, hogy egy új
tagország képviselõje fogja össze a mintegy 120 milliárd euró nagyságú
költségvetésrõl szóló parlamenti döntéshozatali folyamatot.
Az Európai Parlament elvárja, hogy a
2010. évi költségvetés segítse a tagállamokat és a polgárokat a jelenlegi válság
leküzdésében. Más szóval: csökkentse
az európai polgárok aggodalmait, és adja vissza hitüket abban, hogy lesz munkájuk és megélhetésük, békében és biztonságban élhetnek. Azokról az európai

polgárokról van szó, akiknek a pénzét
költjük, akiknek felelõsséggel tartozunk
– emelte ki elõterjesztése mellett érvelve a képviselõ.
Hangsúlyozta, hogy az Európai Parlament mint az egyetlen olyan intézménye az uniónak, amelyet a polgárok
közvetlenül befolyásolhatnak szavaza-

Hol a pofátlanság határa?

Víz Világfórum
Isztambulban

Soltész Miklós politikus pofátlanságnak nevezte, hogy miközben a jelenlegi gazdasági helyzetben tízezrek nem tudják fizetni a rezsijüket
vagy lakástörlesztésüket, 3,8 millió
forint jutalmat kap Szûcs Erika szociális miniszter és 5 millió forinttal
gazdagodnak a tárca államtitkárai.
A KDNP kezdeményezi a köztisztviselõi törvény módosítását is.
Soltész Miklós szerint azoknak a minisztereknek, államtitkároknak és szakállamtitkároknak, akiket az elmúlt hét
év bûne terhel, vissza kellene fizetniük
a kapott jutalmakat. A képviselõ nem
sorolta fel név szerint, hogy kiknek kellene visszafizetniük a jutalmukat, de
szavaiból arra lehetett következtetni,
hogy ez a szociális tárca jelenlegi és korábbi vezetõjére, valamint a Pénzügyminisztérium irányítóira vonatkozik.
Az ellenzéki politikus pofátlanságnak nevezte, hogy miközben a jelenlegi gazdasági helyzetben tízezrek nem
tudják fizetni a rezsijüket vagy lakástörlesztésüket, 3,8 millió forint jutalmat kap Szûcs Erika szociális miniszter és 5 millió forinttal gazdagodnak a
tárca államtitkárai. Elmondása szerint Kiss Péter kancelláriaminiszter
2,6 millió forintos jutalmát, valamint
azt, hogy a Pénzügyminisztérium
szakállamtitkárai 23 millió forintot
vehettek fel az elmúlt hónapokban.
Csáky Bernadett, Szilvásy György titokminiszter felesége 4,6 millió forin-

tukkal, konkrét lépéseket vár az EU
kormányának tekinthetõ Európai Bizottságtól Európa energiafüggetlensége
érdekében. Ezért fontos – tette hozzá –
egyebek között a Nabucco-terv támogatása.
Ha az unió a 2010-es költségvetést is
felhasználva eredményesen kezeli a globális válságot, akkor ezzel új célt és értelmet ad létének, és világossá válik az
üzenet, hogy az európai összefogás
olyan biztonságot jelent, amelyet egyedül egyetlen tagállam sem tud nyújtani
polgárainak – vélekedett a néppárti képviselõ.

tot kapott. Vastag bõr, vastag pénztárca – jegyezte meg.
A politikus érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja ezeket a jutalmakat, hiszen ezek a tárcák véleménye szerint tevõlegesen is részt vettek abban,
hogy most ennyire rossz a helyzet az országban. Mint mondta: a szociális tárcánál nincs válasz az egyre rosszabbodó
szociális helyzetre és az egyre növekvõ
munkanélküliség megoldására. Soltész
Miklós szerint Szûcs Erikánál a jubileumi jutalomba beleszámolták a pártfunkcionáriusi munkáját is.
Ezzel összefüggésben bejelentette,
hogy kezdeményezik a köztisztviselõi
törvény módosítását annak érdekében,
hogy a közszolgálati idõbe a párttisztség
ne számítson bele.

Az idén Isztambul adott otthont az ötödik Víz Világfórumnak, amelyen a világ
összes földrészének kormányai, nemzeti
parlamentjei, valamint a helyi önkormányzatok is képviseltetik magukat. A
fórumon Nagy Andor, a Környezetvédelmi bizottság kereszténydemokrata alelnöke és Katona Kálmán a bizottság elnöke képviselte a magyar országgyûlést.
A fórum négy szekcióban foglalkozott a vízzel, mint a XXI. század stratégiai fontosságú ügyével.
Nagy Andor a parlamenti képviselõk
fórumán felszólalásában elmondta,
hogy Magyarország miként járul hozzá
a globális problémák kezeléséhez. Szólt
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Tanácsa és az Akadémia által létrehozott vízügyi bizottság jelentõségérõl, és javasolta, hogy a jelen lévõ nemzeti parlamentek képviselõi magyar mintára kezdeményezzenek hasonló vegyes bizottságokat. Megemlítette, hogy 2011-ben
Magyarország fogja adni az EU soros elnökségét, amelynek során az egyik prioritás a fenntartható európai vízhasználat kérdése lehet. Megemlítette továbbá,
hogy Magyarországnak alapvetõ érdeke
– tekintettel arra, hogy a magyar vízkészlet 95 százaléka külföldi eredetû –,
hogy a határokon átívelõ szennyezések
esetén a szennyezõ fizet elvének alkalmazása kerüljön be a Víz Világfórum záró nyilatkozatába.

Hazánk
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Móring József Attila:
Sebesen robogunk a szakadék felé
Néhány éve, amikor hangzatos nyilatkozatok jelentek meg arról, hogy cigánytelep-ffelszámolási program indul, és nálunk is Vityapusztára kimentek
vezetõ politikusok – jellemzõ, hogy a település polgármesterét meg se hívták –, ígértek ott a cigányoknak fût-ffát, én utána azt mondtam, és sajnos
igazam lett, hogy ezek a tisztelt hölgyek és urak letörlik a sarat a cipõjükrõl, visszaszállnak a szép nagy fekete autójukba, elmennek innen, és eszük
ágában sem lesz változtatni bármin is, mert ez a helyzet bizonyos szempontból még jól is jöhet. Ezeket az embereket nagyon egyszerû módszerekkel, néhány ezer forinttal lehet orientálni, mint ahogy arról hallhattunk is,
hogy bizonyos településrészeken, településeken, az ország bizonyos területein ezt meg is tették választásokkor. És egyébként meg nem kell, hogy
ezek az emberek felemelkedjenek, mert arra nincs szükség. És nem is történt semmi változás.
kdnp.hu: – A nyilvánosságban változatlan intenzitással dúl a háború az utóbbi
idõk történései nyomán, amelyekben
vagy elkövetõként, vagy áldozatként cigányok az érintettek. Elég hosszú ideje
érezhetõ már, hogy erõsödik a magyar
társadalomban a feszültség. Noha a
probléma bizonnyal sokrétûbb, megfigyelhetõ az igyekezet, ami annak elhitetésére irányul, miszerint e feszültség kizárólag többség és kisebbség viszonyában értelmezendõ/értelmezhetõ, magyarán ennek oka végsõ soron a társadalmi többség elõítéletessége. Ön szerint az efféle beszédmód és beszédhelyzet alkalmas-e a probléma megértésére?
– Azt gondolom, sebesen robogunk a
szakadék felé, amiben tûz ég és még hegyes karók is meredeznek belõle, tehát
nemcsak simán lezuhanunk és összezúzzuk magunkat; ennél sokkal nagyobb a baj. Én egy olyan településen
élek, amelyhez tartozik egy olyan kis
puszta, ahol az ott élõ kétszázötven emberbõl több, mint kétszáz cigány. Azt tapasztalom, hogy ezt a mûkisebbségi
szóhasználatot, vagyis a cigány szó felcserélését a romával, maguk a cigány
emberek sem szeretik. Ezt politikusok
találták ki azért, hogy jól elkülöníthessenek egy olyan társadalmi csoportot,
akikre saját politikai céljaik megvalósítása érdekében hivatkozni lehet. Kilenc
évig tanítottam egy olyan iskolában,
amelyikben a gyerekek kilencven százaléka cigány származású volt. Egészen jó
kapcsolatba kerültem a szülõkkel, és
nem azt láttam, hogy igényelték volna
ezt a féle szóhasználatot, egyáltalán
eszükbe jutott volna, mert teszem azt,
úgy gondolták volna, hogy ez ad nekik

valamiféle többletet akár mentális értelemben is.
Látható volt, hogy civil szervezetek
buszokat indítottak a tatárszentgyörgyi
temetésre, amirõl azért fontos megjegyezni, hogy elsõsorban egy kegyeleti
aktus a család, a tágabb rokonság és a
település számára. A tatárszentgyörgyi
kettõs gyilkosság minden tisztességes
ember tragédiája, de politikai színtérré
vált. Hallgatva a nyilatkozatokat, az
ember kénytelen volt megállapítani,
hogy egyeseknek semmi sem szent, és
bármibõl és mindenbõl politikai tõkét
próbálnak kovácsolni maguknak.
A tatárszentgyörgyi eset kapcsán jól
nyomon követhetõ volt, milyen nehéz
helyzetben vagyunk, és egyes emberek
milyen gátlástalanul használják fel e
tragédiákat politikai túlélésük érdekében. Azokban az bûnügyekben – ilyen a
tatárszentgyörgyi is –, amelyeknek a

Hazánk

sértettjei cigányok, azonnal rasszizmust
kiáltanak, noha egyelõre senki sem tudja, mi történt valójában, kik az elkövetõk, mik voltak az indítékaik. Nem tudjuk, mert a rendõrség nem fogta el õket,
kivéve a pécsi kézigránátos merényletet,
amelyben kiderült, hogy személyes
bosszú volt az indíték és az elkövetõk
maguk is cigányok. Azt kérdezném, vajon mi különbség van, lehet a tatárszentgyörgyi férfi és gyermeke lelövése
és a kiskunlacházi kislány megerõszakolása és megölése között a tisztességes, a törvényt és az élet szentségét tisztelõ emberek szemében? Azt gondolom,
semmi. Mindkettõ mélységesen elítélendõ. Mindkettõn föl kellene háborodni, mégis jelentõs különségeket láthatunk a megnyilatkozásokban, de még a
rendõrség hozzáállásában is. Teljesen
rosszul fogjuk meg ezt az egész problémahalmazt.
kdnp.hu: – Ez nem most kezdõdött.
Voltak itt emlékezetes esetek, elég talán
a zámolyi ügyet említeni…
– Igen. A folyamat régóta tart, és az
arra utaló jelek, hogy nagy a baj, egyre
sûrûsödnek.
kdnp.hu: – Amin mi most átmegyünk, az nem valami soha sehol nem
tapasztalt kuriózum, ezen társadalmak
már átmentek, elértek a falig és visszafordultak. Említhetnénk Hollandiát, az
ottani tapasztalatokból leszûrhetõ három dolog bizonyosan. Elõször: egyeseknek üzletet jelent tabukat állítani,
megszabni, hogy milyen szavakat lehet
és milyeneket nem lehet használni.
Másodszor: ez természetesen kadályozza a valóságról történõ árnyalt és sokrétû diskurzust, ezzel lehetetlenné teszi a
problémák megoldását, hiszen az nem
kezdõdhet mással, minthogy beszélünk
róla. Harmadszor: ha egy csoportot kiemelünk a valóságból azzal, hogy a felállított tabuk okán annak tényleges
helyzetérõl, igazi gondjairól nem lehetséges az értelmes beszéd, nos, ez azon
csoport szociális állapotának romlását
eredményezi.
– Nem ugyanaz történt, történik nálunk? Dettó. Teljesen.
kdnp.hu: – De ha ezek a dolgok tudhatóak, akkor miért nem vagyunk képesek leugrani errõl a sínrõl?
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– Muszáj lesz letérni, elsõsorban
azért, mert szerintem mi is elértünk a
falig. Ezt az állapotot tovább nem lehet
fenntartani. A kormányzó pártok felelõsségét nem lehet megkerülni. Én azt
gondolom, hogy ebben, hogy idáig jutottunk, döntõ szerepe van a Szabad
Demokraták Szövetségének nevezett
alakulatnak, akik a közoktatás kereteinek fellazításával, a gyermeki jogok
úgymond kiteljesítésével és az erõltetett integrációval teljesen lehetetlenné
tették, hogy a szociális hátrányokkal
küszködõ családok gyermekei esélyt
kapjanak arra, hogy képességeikhez
mérten hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.
Néhány éve, amikor hangzatos nyilatkozatok jelentek meg arról, hogy cigánytelep-felszámolási program indul,
és nálunk is Vityapusztára kimentek
vezetõ politikusok – jellemzõ, hogy a
település polgármesterét meg se hívták –, ígértek ott a cigányoknak fûtfát, én utána azt mondtam, és sajnos
igazam lett, hogy ezek a tisztelt hölgyek és urak letörlik a sarat a cipõjükrõl, visszaszállnak a szép nagy fekete
autójukba, elmennek innen, és eszük
ágában sem lesz változtatni bármin is,
mert ez a helyzet bizonyos szempontból még jól is jöhet. Ezeket az embereket nagyon egyszerû módszerekkel,
néhány ezer forinttal lehet orientálni,
mint ahogy arról hallhattunk is, hogy
bizonyos településrészeken, településeken, az ország bizonyos területein
ezt meg is tették választásokkor. És
egyébként meg nem kell, hogy ezek az
emberek felemelkedjenek, mert arra
nincs szükség. És nem is történt semmi változás. Ezek az emberek pedig a
napi megélhetési problémájukkal és a
súlyosabb, hosszabb távú gondjaikkal
az önkormányzatoknál kopogtattak és
kopogtatnak a mai napig is. Az önkormányzatoknak pedig nincs eszközük
az õ gondjaiknak orvoslására. Hiába
tudom, hogy miként lehetne ezeknek
az embereknek javítani a helyzetén,
emberibb körülményeket teremteni
számukra, ha az önkormányzatnak
sem pályázati lehetõsége, sem saját
forrása nincs erre.
Le kell térni errõl az útról, mert ha
továbbra is ezen maradunk, hamarosan el fogjuk érni, hogy az átlagos vidéki iskolákból kisvárosi iskolákba
fogják vinni a szülõk a gyermekeiket,
mert nem akarják, hogy más egye

meg a tízóraiját, hogy ellopják a sapkáját, netán fizikailag bántalmazzák,
és akkor még csak a gyerekekrõl beszélünk, és nem szóltunk arról, hogy
lassan mindennapossá válnak a tanárverések. És még mielõtt bárki azt
gondolná, hogy ezeket a jelenségeket
kizárólag a cigányokkal akarom öszszekötni, tisztázzuk, nem így van, ám
az tény, hogy ezek a jelenségek a cigány gyerekek körében gyakrabban
fordulnak elõ. Nyilván ennek is okai
vannak. Ezeket kellene feltárni, és
ezek megoldására kellene széles öszszefogás.
kdnp.hu: – Egy társadalom mûködéséhez, a társadalmi együttéléshez bizton
szükséges egy olyan normarendszer,
amelyet a társadalom együtt élõ tagjai
és csoportjai elfogadnak. Kijelenthetõ,
enélkül lehetetlen az együttélés, bármiféle integráció. Amennyiben valakik e
normarendszer létét tagadják, ennek
eliminálásán dolgoznak, ez elé más normákat helyeznek, akár abból az indokból, hogy védeni kell a kisebbségeket,
egyszerre ártanak a többségnek és a kisebbségnek is, hiszen pontosan az
együttélést lehetetlenítik el. Ön szerint
ezt nem látják a mindenre azonnal
rasszizmust kiáltók?
– Nem látják, mert nem hajlandók
meghallgatni azokat, aki helyzetük
okán tapasztalatokkal rendelkeznek
ezekrõl a dolgokról. Mondok egy példát. Egy pályázatíró cég szakmailag
nagyon felkészült fiatal munkatársa
szennyvízcsator na-hálózatépítést
megcélzó pályázatot ír egy kitelepülésnél, és ott szóba kerül, hogy bizony
a csatornáról itt azért nem nagyon érdemes beszélni, mert a házaknak
mintegy 15 százalékában van csak bevezetve a víz. Megfagy a levegõ, és
néz, hogy ilyen van? Ilyen van. Nem
büntetésbõl, hanem a saját véleményük alátámasztása érdekében én
nagyon szívesen látnám bármelyik
szabaddemokrata képviselõtársamat
egy hétre Vityapusztán vagy Barátihegyen, hogy tapasztalja meg, mi a valóság. És akkor elbeszélgethetünk,
hogy tulajdonképpen milyen intézkedések is szolgálják ezeknek az embereknek az érdekeit? Hogy helyes-e az
a kifejezés, amit a most botcsinálta
rádióriporter, akkor belügyminiszter –
hogy melyiket mûveli jobban, azt
döntse el ki ki maga – vezetett be, a
megélhetési bûnözés?

kdnp.hu: – Nemrég a köztársasági elnök azt mondta egy interjúban, hogy õ
hiányolja az e témáról folytatott beszédekbõl a tényeket. Mi gondolható egy
olyan országról, ahol emberek halnak
meg, az indítékról semmit sem tudunk,
a tettesekrõl semmit sem tudunk, eközben a közbeszédben az a döntõ kérdés,
hogy a magyar társadalom többsége
rasszista-e? Néha úgy tûnik, a magyar
nyilvánosság szereplõit, az értelmiség
egy részét és a politikát mintha nem is
érdekelné az a valóság, amelynek változásaiban tevékeny része van.
– Azt, hogy ez a helyzet mennyire abszurd, jól mutatja, hogy egy politikus
egy tévéadásban azt bírta mondani a
tatárszentgyörgyi eset kapcsán, hogy reméli, kiderül, hogy rasszista indítékból
követték el a gyilkosságokat.
kdnp.hu: – Emlékszik-e ön olyan
tüntetésre, amikor a kisebbségeket szóban oly nagyon védõk azért vonultak
volna utcára, mert a magyarországi cigányok jelentõs része méltatlan körülmények között kényszerül élni?
– Ilyenre nem emlékszem. Ez úgy tûnik, nem annyira fontos. De kereshetnénk a romaintegráció az elmúlt négy
évben elméletileg elköltött, az Állami
Számvevõszék által is keresett, de nem
talált 120 milliárd forintot is. Abból jelentõs fejlesztéseket lehetett volna végrehajtani, és akkor már nem itt tartanánk.
kdnp.hu: – Mi jelentheti a kiutat?
– A probléma megoldása összetett.
Szigorú törvényekre van szükség, mert
azokat, akik rossz útra tértek, a törvény szigorával, az ítélkezési gyakorlat
felgyorsításával, a büntetési tételek súlyosbításával lehet rászorítani arra,
hogy ezt ne tegyék. A többiek esetében
az oktatás és a munka a kulcs. Magyarán munkalehetõséget kell teremteni a
cigány emberek számára. A családtámogatási rendszert pedig át kell alakítani úgy, hogy az a gyerekek oktatási
rendszerben való részvételéhez – ebbe
az óvodát is bele kell érteni, hiszen
csak így van esély arra, hogy a felnövekvõ gyerekek elsajátítsák azokat a viselkedése formákat, amelyeket esetleg
otthon nem látnak, ám az együttélés
szempontjából nélkülözhetetlenek –
kell kötni. Így talán elindulhatunk egy
olyan úton, amelyen nem rögöktõl
mentesen, de eljuthatunk odáig, hogy
normalizálódhat a társadalom.

Hazánk
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Családok Magyarországon
a XXI. század elsõ évtizedében
A Kereszténydemokrata Néppárt képviselõi, valamint a Barankovics István
Alapítvány kuratóriuma szociográfiai pályázatot hirdet Családok Magyarországon a XXI. század elsõ évtizedében címmel. A pályázat benyújtási
határideje: 2009. október 30. – jelentette be Hoffmann Rózsa országgyûlési képviselõ március 12-één tartott sajtótájékoztatóján.
Hoffmann Rózsa a pályázat témájával
kapcsolatban kifejtette: olyan témát
kerestek, amely rávilágít a társadalom
gyenge és egyben erõs pontjára, a családokra. A családok a társadalom erõs
pontjai abból a szempontból, hogy e
kis közösségek viszik vállukon a nemzet jövõjének ügyét. Ugyanakkor
ugyanezek a családok a társadalom
gyenge pontjai is egyben, mivel az
utóbbi években a kormány részérõl
rengeteg támadás éri õket, s ez lassan
felmorzsolja erejüket. A jövõ iránt érzett kormányzati felelõsség hiánya
különösen a nagycsaládok életét lehetetleníti el.
Mint mondta: a magyar kultúra
mostohagyerek lett Magyarországon,
minden megszorítás elõször a kultúrát érinti, de ezekben a nehéz idõkben
is támogatni kell a magyar kultúra
ügyét.

Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke
elmondta: a jövõre megjelenõ szociográfiák kiadását az alapítvány támogatja,
míg a pályázat pénzügyi alapját a
KDNP képviselõinek önkéntes felajánlásaiból teremtik elõ.
„A kulturális pályázatot hagyományosan március 15-e elõtt hirdetjük
meg. A magyarság egyik legfényesebb
napját megelõzte egy reformkor, s március 15-e nem lehetett volna Széchenyi
István, Eötvös József, Petõfi Sándor
munkássága nélkül” – jelentette ki a
kuratórium elnöke. Hozzáfûzte: egy
nemzet felemelkedése összekapcsolódik
a kulturális emelkedéssel.
Mészáros József a pályázat részleteirõl szólva elmondta: a pályázat kiírói
a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési, európai, önkormányzati
képviselõi és vezetõ politikusai és a

Barankovics István Alapítvány kuratóriuma.
A pályamunkákat három fõbõl álló
szakértõi bizottság bírálja el, s az eredményt 2010-ben, a Magyar Kultúra
Napján teszi közzé.
A zsûri elnöke: Spéder Zsolt egyetemi
magántanár, a Népességtudományi Intézet igazgatója. A zsûri tagjai: Bíró Zoltán
irodalomtörténész, Fábián Gyula író, újságíró.
A legsikeresebb pályamûvek díjazásban részesülnek: az I. díj 300 000, II. díj
200 000, a III. díj 100 000 Ft.
Ezenkívül vállalják a díjazott pályamûvek nyomtatásban történõ megjelentetését, amirõl a Barankovics István
Alapítvány gondoskodik.
Pályázni magyar nyelven írott, még
meg nem jelent mûvel lehet.
A pályamû terjedelme: legfeljebb 100 oldal (12-es betûméret, 1,5-es sorköz), összesen legfeljebb 240 ezer bruttó karakter.
A pályázat benyújtási határideje:
2009. október 30.
A pályázat további részletei a KDNP
honlapján – kdnp.hu – olvashatók.
kdnp.hu

Újra kell gondolni
a lakáshitel-ttámogatás rendszerét
A devizahitel-vválság kapcsán minap
elfogadott intézkedés nem elfogadható a fiatalok számára, ezért javasoljuk a lakáshitel-ttámogatással
kapcsolatban korábban érvényben
volt adókedvezmény jelenlegi gazdasági környezethez igazodó újbóli
bevezetését és a forint alapú hitelezés kamattámogatással történõ
megerõsítését – hangsúlyozta Rétvári Bence sajtótájékoztatóján.
A KDNP országgyûlési képviselõje elmondta: az otthonteremtési támogatási
rendszer leépítése nélkül – amit 2004ben valószínûleg a rövid távú szemlélet
és a politikai bosszú motivált – ezek a
problémák nem kerülnének ma elõtérbe. Az ügy súlyát érzékeltetve elmond-

ta: a Lakásbérlõk és Lakók Egyesületének felmérése szerint havonta 10 ezer
hiteltörlesztés kerül veszélybe hazánkban. Kérdésre válaszolva közölte: a
KDNP azt szeretné, ha a kezdeményezés bekerülhetne valamelyik válságkezelõ-csomagba, de ha ez nem történik
meg, akkor törvényjavaslatként is beterjesztik a javaslatokat.
Fülöp Attila, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség gazdasági munkacsoportjának elnöke közölte: ma Magyarországon 4200 milliárd forint a lakosság lakáscélú hitelállománya, ami
az összes lakossági hitelállomány 60
százaléka, és ennek az adósságállománynak mintegy 64 százaléka jellemzõen 5 évnél hosszabb lejáratú és svájci
frank alapú devizahitel. 2004 óta a fo-
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rintalapú hitel állománya gyakorlatilag
stagnált, majd csökkent, miközben a
devizaalapú hitel állománya 20 milliárd
forintról 2700 milliárd forintra nõtt! A
szakértõ szerint ennek oka, hogy 2004tõl megszigorítva a hitelek igénybevételét korlátozták, majd megszüntették
az adókedvezményt, szûkítették a hitelplafont, és csökkentették a kamattámogatás mértékét.
A KDNP szerint egyértelmûen az
otthonteremtési támogatási rendszer
2004. évi radikális módosítása, továbbá
a 2007. évi további megnyirbálása vezetett a támogatott forinthitelek helyett a
devizaalapú hitelek tömeges felvételéhez, a kockázatosabb devizaalapú lakossági eladósodáshoz.
kdnp.hu
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Visszanyerni a nép bizalmát
Újjászervezi Pálos Miklós Tolna megyében a Kereszténydemokrata Néppártot, eddig 14 településen újította meg a szervezeteket. Az Antall-kkormány egykori államtitkára szerint új rendszerváltoztatatás küszöbén állunk,
s a pártok között a KDNP az egyetlen, amelyik az emberek lelkéhez is szól.
A politikus a Tolnai Népújságnak nyilatkozott terveirõl.
Szemfényvesztés zajlik napjainkban
kormányzati politika címén. Ilyen népszerûtlen magyar miniszterelnök, mint
Gyurcsány Ferenc még nem volt.
A kialakult válság kezelése nem lesz
egyszerû feladat, demagóg, aki azt állítja, hogy a kilábalás megoldható népszerûtlen intézkedések nélkül. De nem
mindegy, hogy beavatjuk-e az embereket közös dolgainkba, vagy nélkülük
hozzuk a döntéseket. Az elsõ és legfontosabb feladat: visszanyerni a nép bizalmát, megszerezni a támogatását – nyilatkozta a közelmúltban Pálos Miklós,
a párt megyei elnöke a Tolnai Népújságnak.
Meglátása szerint jelentõs politikai
változások lesznek 2010-ben Magyarországon, s ennek során a kereszténydemokráciára is komoly feladat hárul. A
KDNP-nek volt és van történelemfor-

máló szerepe. Mint modta, egy új rendszerváltoztatás küszöbén állunk és erre
a kereszténydemokratáknak is fel kell
készülniük. A megyei elnök tapasztalata szerint jelenleg túl sokan nyüzsögnek
a politikai közéletben olyanok, akik
nem odavalók, kalandorok, és kevés a
felelõsségteljes döntéshozó.
Pálos Miklós már Tolna megye 14 településén újította meg a kereszténydemokrata pártszervezeteket. Vallja, ma a
KDNP az egyetlen párt, amelyik az emberek lelkéhez is szól. Vissza kell adni
az emberek hitét, hogy a tévútra vitt
magyarság egy választási ciklus alatt ismét büszke, patrióta szemléletû nemzetté váljon. Elkötelezett kereszténydemokrataként erre szeretne kísérletet
tenni. A politikus szerint a jobboldal
összefogása az életben maradás feltétele. 2010-ben a KDNP a Fidesz szövetsé-

A miskolci városvezetést nem
érdekli az emberek sorsa
Sürgõsségi indítványt terjesztett a miskolci KDNP- és
Fidesz-frakció a 2009. március 5-i közgyûlésen a
képviselõtestület elé, melyben a gazdasági világválság
helyi hatásaira reagálva egy válságkezelési alapot és egy
szakmai alapon mûködõ tanácsadó testület létrehozását
javasolták. Az elõterjesztés kapcsán, mondta el
Garamvölgyi Attila kereszténydemokrata képviselõ, ha a
gazdaság szereplõi összefognak, akkor hatékonyan lehet
fellépni. Ezért javasolták a válságkezelõ alap létrehozását
ötszázmillió forinttal, illetve egy tanácsadó testület
megalapítását, amely a pénzügyi alap felhasználásáról
döntene. A javaslatot, ahogy egy hónapja a Szociális
Válságkezelõ Bizottságra tett indítványt is, leszavazta a
kormányzó szocialista frakció.

IKSZ Salgótarjánban
Lelkes salgótarjáni és környékbeli fiatalok részvételével megalakult az IKSZ salgótarjáni szervezete
2009. március 13-án.
A csoport elnöke Tõzsér Viktor, alelnöke Surányi
Tamás, titkára Godó Nikoletta lett. A szervezet alapításán jelen volt a KDNP városi elnöke és regionális szervezõje is.

geseként biztosan ott lesz a parlamentben – fejtette ki a politikus.
A maga mögött hagyott hét évtizedre
visszatekintve Pálos Miklós kijelentette, addig kíván a politikában tevékenykedni, amíg figyelnek rá, illetve, amíg
megtalálja az utódját. Mint mondta: a
KDNP-nél kezdte és itt is akarja befejezni a politikai pályafutását.

Megalakult
a KDNP balatonföldvári szervezete
Nagy érdeklõdés mellett alakult meg március 5-én a Kereszténydemokrata Néppárt Balatonföldvári szervezete. Az ünnepélyes alakuló
ülés vendége volt Móring József Attila országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés jegyzõje, valamint Holovits György Huba, Balatonföldvár
Város alpolgármestere, a helyi Fidesz elnöke.

Új szekciókat alakított ki a gyõri KDNP
A Kereszténydemokrata Néppárt gyõri szervezete szakmai szekciókat alakított ki – jelentette be március 9-én Herkely Ákos szóvivõ.
Az agrárszekciót Medgyasszay László, az egészségügyit Lanczendorfer Erzsébet, a környezetvédelmit Szarvas Klára, az oktatásit Nagy András, a jogit dr. Pergel Elza, a külkapcsolatit Pénzes
László, az ifjúságit Szabó Ildikó és Richter Hanna, a városépítészeti, városstratégiai szekciót pedig Szabó Gyula, a megyei építészkamara elnöke vezeti. A párt oktatási szekciója korrepetálással segíti a diákokat a tanulmányaikban, továbbtanulásukban, felvételizésükben.
A gyõri KDNP új, interaktív honlapja (www.kdnpgyor.hu) érdekességeket, aktualitásokat tartalmaz, bemutatja a párt helyi frakcióját, elnökségét, szekcióvezetõit. Fórumán várják az érdeklõdõk
hozzászólásait Gyõr, az ország, a nagyvilág történéseihez.
Forrás: Kisalföld
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Kovács K. Zoltán
iránytû volt a magyar politikában
Kovács K. Zoltán iránytû volt a magyar politikában – mondta Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke a politikus születésének 85. és
halálának elsõ évfordulóján tartott
megemlékezésen.
Kovács K. Zoltán politikai pályájának három korszaka volt: az 1947-es
országgyûlés, az emigráció évei, majd
pedig a rendszerváltozástól a mostanáig terjedõ idõszak – jelentette ki
Semjén Zsolt a Hiteles politika – hiteles politikus címmel megtartott rendezvényen.
A KDNP elnöke Kovács K. Zoltán tevékenységébõl kiemelte azt a munkát,
amit – Varga Lászlóval együtt – a magyar kereszténydemokrácia fennmaradásáért tett, azt a munkát, amelynek
eredményeképpen a történelmi pártok
között egyedül a Kereszténydemokrata
Néppárt maradt fenn. Leszögezte: Kovács K. Zoltán 2000–2003 között azért
dolgozott, hogy létrejöjjön a Fidesz és a
KDNP közötti szövetség, amelynek
eredményeképpen a KDNP sikeresen
szerepelhetett a 2006-os országgyûlési
választáson.
Kovács K. Zoltán 84 éves korában,
tavaly márciusban hunyt el. Kovács K.
Zoltán a Demokrata Néppárt jelöltjeként az 1947-es országgyûlés képviselõ-

je volt. 1949 februárjában emigrációba
kényszerült, ahol elõbb Salzburgban
Barankovics István titkára volt, majd
Zoltán Károly néven évtizedeken keresztül a Szabad Európa Rádió riportere-

Új irány Magyarország, új irány magyarok!
Gondolatok Orbán Viktor évértékelõ beszédébõl
A válság csak a felszíne annak a mély változásnak, amellyel a világtörténelem 80
éves korszaka lezárult – jelentette ki Orbán Viktor idei országértékelõ beszédében.
A Fidesz elnöke szerint a világgazdaság egyszerûen túlnõtte magát. Arra is felhívta
azonban a figyelmet, hogy a válság a fájdalmakon kívül új esélyeket is jelent, ezért
fontos, hogy Magyarország ne maradjon el a változásoktól.
A Fidesz elnöke úgy fogalmazott: a válsággal kapcsolatos hírekben csak a lényegrõl nincs szó, épp az igazságot kerülik ki. „A válság csak a felszíne annak a mély
változásnak, amellyel a világtörténelem 80 éves korszaka lezárult” – fogalmazott.
Orbán szerint az a legfontosabb, hogy a válság és a változás közötti különbséget ragadjuk meg. Nem a részleteken, hanem az egészen kell változtatni, alapvetõen új
megoldásokra van szükség – hangsúlyozta.
„Vissza kell követelni az országot azoktól, akik magánvállalkozásként kezelték,
és csõdbe vitték” – fogalmazott. Mint mondta, az ország nem a kormány tulajdona, amivel azt csinál, amit akar, hanem az embereké, akik dolgoznak és küzdenek
érte. A következõ hónapoknak az a feladata, hogy „közösen kell küzdeni a reménytelenséggel, a hazugsággal, a megszorításokkal, a lejárt elittel, és a folytonos kudarccal szemben".
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ként dolgozott, illetve a Paraszt Népfõiskola szerkesztõje volt. A rendszerváltás után tért vissza Magyarországra, és
megalapítója volt a Barankovics Akadémia Alapítványnak.
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