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Ha a jogtiprás gyakorlattá válik,
akkor senki sincs biztonságban

Csapás
a nyugdíjasokra
„Az elmúlt hat évben a
nyugdíjas-infláció csaknem
tíz százalékkal haladta meg
a normál pénzromlási ütemet, amelyet a járandóságok
kiegészítése nem tudott fedezni.”
4. oldal

Konferencia
a szabad
vasárnapról

Szomorú eseményre emlékezett és emlékeztetett Semjén Zsolt a parlamentben. A hatvan évvel ezelõtti – az egyházi iskolák államosításának ürügyéül szolgáló – pócspetri ügy felidézésekor dermesztõ érzés keríti az embert hatalmába. A gátlástalan hazugság, tudatos megtévesztés, szervezett
provokáció, az ellenzéki szónokok gyalázása, félholtra vert, megnyomorított emberek, törvények lábbal tiprása, értékek felszámolása, pusztítás,
rombolás – napjainkban is része az utódpárt, az MSZP hatalomgyakorlási
eszköztárának. A Kereszténydemokrata Néppárt elnök-ffrakcióvezetõje a
tisztes emlékezés kötelezettsége mellett napirend elõtti felszólalásában arra figyelmeztette hallgatóságát: ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban, sem az emberek, sem az ellenzék, de elõbb-u
utóbb a
jogtipráshoz asszisztálók sem.
Hatvan évvel ezelõtt, 1948. június 3-án
kezdõdött a pócspetri ügy, amelynek következményeképpen néhány nappal késõbb a Rákosi-diktatúrát kiszolgáló országgyûlési többség sürgõs eljárásban államosította az egyházi iskolákat.
Pócspetriben szervezett provokáció
történt. A rendõrség és az ÁVO több településen is elõkészített hasonló provokációt, de végül is Pócspetriben hajtották
végre. A provokátorok félrevezették a falu népét, elhitették velük, hogy a községi
vezetés dönt arról, állami kézbe kerül-e
az iskolájuk, vagy megmarad egyházinak. Az emberek a hitoktatásért, az erkölcsi nevelésért aggódtak, ezért akarták,

hogy egyházi maradjon az iskola, és ez
nemcsak Pócspetriben volt így, hanem az
ország túlnyomó többségében. Gerjesztett hangulatban a fiatal községi rendõr
megijedt, és puskatussal akarta elverni
az embereket a községháza lépcsõjérõl.
Ekkor bekövetkezett a szerencsétlenség.
A puskatussal hadonászó fiatalember
fegyvere elsült, és mivel maga felé fordította, önmagát találta el. A hívás nélkül
megjelenõ államvédelmisek bekerítették,
a külvilágtól elzárták, és napokon át terrorizálták a falut. A helyi emlékezet szerint a terror napjaiban megfordult a helyszínen a belügyminiszter, Kádár János is.
Folytatás a 2. oldalon

„A pihenõnap nem jelölhetõ ki
tetszõlegesen, az európai kultúrkörben ugyanis a vasárnapi
pihenõnap történelmileg társadalmi konszenzus eredménye.
A család szempontjából is fontos, hogy a pihenõnap vasárnapra essen, józan észérvek
alapján belátható, hogy ez az
egyetlen olyan nap, amelyet a
családtagok együtt tölthetnek
el. Két szempontból is elfogadhatatlan a multinacionális cégek azon gyakorlata, hogy a pihenõnapot hétköznapokon adják ki. Egyrészt mert ellentétes
az európai kulturális közmegegyezéssel, másrészt mert az
együttlét hiánya a család széteséséhez vezet.”
7-8
8. oldal

Felhívás elõre
hozott választásért
„A jelenlegi súlyos politikai,
gazdasági és erkölcsi válság
feloldásának egyetlen megoldása a magyar országgyûlés
önfeloszlatása és elõre hozott választások tartása.”
16. oldal

Folytatás az 1. oldalon

Sok embert félholtra vertek, többeket
örökre megnyomorítottak, mire összeállt
a koncepciós történet. Eszerint a községi
plébános bujtotta fel a falu békés népét, a
kialakult verekedésben pedig a volt „horthysta tiszt”, akkori községi írnok lelõtte a
népi demokrácia helyi õrét, a rendõrt.
Hazugság volt az elsõ szótól az utolsóig! De az uszító baloldali sajtónak nagyon
is kapóra jött. A Szabad Nép fejeket követelõ cikkét Vásárhelyi Miklós jegyezte. A
népi demokrácia õrei mind-mind a „fekete reakcióról” szónokoltak. Asztalos János plébánost és Királyfalvi Miklós községi írnokot halálra ítélték. Asztalos másodfokon kegyelembõl életfogytiglant kapott,
'56-ban emigrált; a harmadrendû vádlott
Som Lajost, a községi római katolikus
elemi iskola tanítóját életfogytiglanra ítélték, 1972-ben szabadult.
Rákosiék az 1947-es választások elõtt
azt hazudták, hogy soha nem fogják államosítani az egyházi iskolákat, és a kisgazdapártba beépített kriptokommunista
Ortutay Gyula miniszter még 1948 tavaszán is hangsúlyozta – ezen a helyen, itt a
parlamentben –, hogy nem tervezik az
egyházi iskolák államosítását. Aztán a
tanév végén, a nyári szünet elején megtették, amit évekig tagadtak. Az Országgyûlésben sürgõs tárgyalásban, egy nap alatt
áterõltetett 1948. évi XXXIII. törvénycikk
csapás volt a magyar jövõre. Világszínvonalú intézmények tûntek el, nagyszerû
tantestületeket kergették szét.
Itt, az Országgyûlésben Slachta Margit és Barankovics István beszéde alatt folyamatosan közbekiabáltak, az ellenzéki
szónokokat gyalázták. Ugyanakkor a
néphangulat csillapítására szemrebbenés
nélkül ünnepélyesen megígérték, hogy a
hitoktatás az állami iskolákban csorbítatlanul folytatódni fog. A valóságot ismerjük. Az Országgyûlés elnöke nem
vette át Slachta Margittól a több ezer tiltakozó táviratot, a képviselõnõ által beterjesztett határozati javaslatot visszautasította, sõt a jegyzõkönyvbõl is töröltette. Az akkori házelnököt Nagy Imrének hívták, és napra pontosan tíz évvel
ezután a saját akkori párttársai akasztatták föl. A történelem a bizonyíték rá: ha
a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki
sincs biztonságban, sem az emberek,
sem az ellenzék, de elõbb-utóbb a jogtipráshoz asszisztálók sem.
Emlékezzünk és vonjuk le a tanulságokat! – zárta napirend elõtti felszólalását a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Büntetlenül maradt jogsértések
Sólyom László levele az Ügyészség Napján
Súlyosan sérült a jogállamiság a 2006. szeptember-o
októberi fõvárosi tüntetések ügyében lefolytatott büntetõeljárásokkal kapcsolatban – idézte fel
a korábbi eseményeket Sólyom László köztársasági elnök az Ügyészség
Napján közzétett köszöntõjében. Az államfõ azt kérte az ügyészektõl, hogy
kérlelhetetlenül tartsanak ki az emberi méltóság védelme és a politikai szabadságjogok széles értelmezése mellett.
„Szerencséje van az ügyészeknek, hogy
legalább nem kaptak kitüntetéseket
azért, hogy az elsõ fokú bíróságokkal tökéletes összhangban futószalagon helyezték elõzetes letartóztatásba azokat a
tüntetõket és nem-tüntetõket, akiket a
rendõrség elébük vitt” – jegyezte meg levelében Sólyom László. „Vajon segít-e a
történteken, hogy az ijedelem elmúltával azután a másodfokú bíróságok szintén futószalagon semmisítették meg
ezeket a határozatokat?” – tette fel a
kérdést.
Mint írta: a szeptemberi-októberi fõvárosi tüntetések ügyeiben végül lefolytatott
büntetõeljárásokkal kapcsolatban a jogállamiság súlyosan sérült. Ismerjük mindannyian a statisztikákat, a megindult
ügyek és a vádemelések, illetve az elítélõ
bírósági ítéletek aggasztóan eltérõ menynyiségét a hivatalos személyek ellen indított ügyekben, és azt, hogy ez az arány
mennyire eltér a civilek ellen indított
ügyekben ismert aránytól. A rendõri jogsértések zöme büntetlenül maradt. Ismerjük a tévéfelvételeket, a leírt, elmesélt, illetve a jogvédõ szervezetek és újságírók által feltárt történeteket. Ismerjük a rendõrségi vezetõk magatartását és viszonyulását, és az elõzõ igazságügyi és rendészeti
miniszter sajnálatos megszólalásait.
Sólyom László üzenetében arra is
kitért, mennyire káros, ha megrendül
a közbizalom a jogok érvényre juttatását szolgáló állami szervekben. Az
ügyészségek és a bíróságok esetében
ennek különösen nagy jelentõsége

van, hiszen ezeknek az intézményeknek az az alkotmányos feladatuk, hogy
igazságot szolgáltassanak – írta a köztársasági elnök.
„Amikor tehát önök a törvények betartatása, a törvényesség helyreállása, a
bûncselekmények megbüntetése érdekében munkálkodnak, akkor a jogállamiságnak az Alkotmánybíróság által kifejtett értelmét valósítják meg" – hangsúlyozta az államfõ. Hozzátette: a jogállamiság nem statikus állapot, az ügyész
napi munkája is állandóan értelmezi és
alakítja a jogállam fogalmát, hiszen a
jogállamiság gyakorlati megvalósulása,
színvonala, hitelessége és biztonsága jelentõs részben az õ kezében van.
Arra kérte az ügyészséget, hogy „kérlelhetetlenül tartson ki” az emberi méltóság
védelme és a politikai szabadságok, ezeken
belül különösen a szólás- és gyülekezési
szabadság és a közérdekû adatok nyilvánosságának széles értelmezése mellett.
„Míg e tekintetben okom van bizakodni,
nem akarok szó nélkül elmenni amellett,
hogy a másik alapelv sajnálatosan megingott 2006 õszén” – írta Sólyom László.
Megjegyezte: a váratlan és sokkoló
helyzetek még nem indokolják a jogállami garanciák lazítását, ellenkezõleg,
ilyenkor van igazán szükség rájuk. Mint
írta, errõl a kérdésrõl minden adandó
alkalommal beszélni kell, és így van
esély arra, hogy a jogállamiság és az alkotmányosság hasonló sérelme ne történhessen meg újra.
Forrás: FH, mti, mno.hu

A KDNP nem szavazza meg
Dávid Ibolya Orbán Viktornak, Kóka Jánosnak és Semjén Zsoltnak címzett levelében ismét leszögezi, hogy az MDF nem szavazza meg a költségvetési törvényt, szerepeljenek bármilyen számok a tervezetben.
A Kerereszténydemokrata Néppárt nem fogja megszavazni a jövõ évi költségvetés tervezetét õsszel az Országgyûlésben – szögezte le Dávid Ibolya levelére reagálva a párt szóvivõje. Halász Zsuzsa elmondta, Semjén Zsolt pártelnök – amint az
ilyen esetekben szokásos – levélben fog válaszolni az MDF elnökének.
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Az elõrehozott választás gazdasági kényszer
Orbán Viktor szerint a népszavazással lezárult a reformdiktatúra korszaka
Mondjuk ki egyenesen: a világ egy új globális gazdasági átalakulás küszöbén áll. Ha Magyarország tovább tehetetlenkedik, véglegesen két tûz közé
fog szorulni – jelentette ki Orbán Viktor évadzáró beszédében.
„Nem kétséges, hogy március 9-én a
népszavazással lezárult egy korszak. A
népszavazás lényegében megvonta a
közbizalmat Magyarország kormányától. A kormány meg is bukott, szét is
esett, kisebbségi kormánnyá silányult.
Valójában felhatalmazás nélkül kormányoz” – kezdte beszédét Orbán Viktor.
Mint mondta, a kormány nem vet számot azzal a fontos dologgal, hogy március 9-ikével nem csak a többségi kormányzás ért véget, hanem egy gondolkodásmód korszaka is lezárult: véget ért
a reformdiktatúra korszaka is.
A „Boldoggá, modernné, progresszívvé teszlek benneteket, ha belegebedtek
is” – no az efféle gondolkodásmód felett
is meghúzták a lélekharangot – jelentette ki Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy
a reformdiktatúrát a technokrata gõg
nevében szokták gyakorolni, s a szocialisták ezt akarják tovább folytatni annak ellenére, hogy az folytathatatlan…
„Kedves szocialisták! Értsétek már meg:
az emberekkel szemben Magyarországon gazdasági válság idején nem lehet
kormányozni” – üzente.
A helyzet lényege két szóban összefoglalva így hangzik: nincs idõ! Mondjuk ki egyenesen: a világ egy új globális
gazdasági átalakulás küszöbén áll. A
nyakunkba szakadó gyors átalakulást az
energia, a nyersanyagok és az élelmiszerek árrobbanása jelzi. Nem reménykedhetünk abban, hogy mindez átmeneti
lesz – szögezte le a Fidesz elnöke, majd
kijelentette: a kérdés csak az, milyen
gyorsan, milyen hullámokat vetve halad
az átalakulás. A kõolaj ára hat év alatt
hatszorosára nõtt, az utóbbi egy évben
megkétszerezõdött, a földgáz ára vágtat,
a szállítási és termelési költséget elszabadultak, az élelmiszerárak felszöktek sorolta Orbán Viktor.
Mint mondta, a nyugati világ történelmének legerõsebb gazdasági versenyével néz szembe, fordulat állt be, s
ma a globalizáció elsõsorban az ázsiai
országoknak hoz elõnyöket. Ha Magyarország tovább tehetetlenkedik, véglegesen két tûz – a fejlett országok és a
gyorsan fejlõdõ országok – közé fog szo-

rulni. Nekünk magyaroknak nincs anynyi üzleti tõkénk és megtakarításunk,
mint a nyugati országoknak, és olcsó
munkaerõ dolgában sem állunk már
úgy, mint az ázsiaiak. Újabb és újabb áremelkedések várhatóak.
Magyarországon egységnyi jövedelem elõállítására kétszer annyi energiára van szükségünk, mint az Európai
Unó többi részén. A családi háztartások
függése a földgáztól a legnagyobb az
egész világon. A lakótelepek távfûtése
sokszorosan drágább, mint az Európai
Unió többi országának háztartásai esetében. Kormányzati programok híján az
élelmiszer-áremelkedésbõl sem a mezõgazdaság, sem az élelmiszeripar nem
fog profitálni – jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy
Magyarország felértékelõdõ vagyona, a
vízkincs is veszélyben van, mert már
megtörténtek az elsõ lépések a privatizáció irányába, hogy kivegyék az ivóvizet és a termálvizet kezelõ vállalatokat a
tartós állami tulajdon körébõl.
A Fidesz elnöke leszögezte: politikai
fordulat kell ahhoz, hogy az ország talpra állhasson. Magyarországon még nem
fordult elõ, hogy az emberek többsége
elõrehozott választás mellett törjön lándzsát. Ennek most az az oka, hogy az elmúlt két esztendõ a semmire ment el. A

kormány nemhogy a válságot nem kezeli, hanem egyes intézkedéseivel tovább
súlyosbítja a helyzetet – mutatott rá Orbán Viktor.
Hazánkat az elmúlt években többször is leminõsítették komoly külföldi
pénzintézetek. Az infláció lassan meghaladja a 7 százalékot, és itt érhetõ tetten a veszély. Mert ugyan Európa más
országait is éri a világgazdasági válság
hatása, de elég erõs gazdasággal rendelkeznek ahhoz, hogy meg tudják védeni
polgáraikat. A mi gazdaságunk viszont
képtelen védelmet nyújtani az embereknek. Ezért kell, kellene sürgõsen változtatni – hangsúlyozta Orbán Viktor.
A válság súlyos, de nem kezelhetetlen – jelentette ki. Az elmúlt két év viharai miatt a ránk váró munka és feladat sok szempontból olyan, mint egy
országos újjáépítés, amelyhez olyan széles társadalmi összefogásra van szükség,
amikhez új egyezségek kellenek. Az új
gazdasági egyezség lényege, hogy ezentúl nem hitelbõl és eladósodásból finanszírozzuk az országot, hanem gazdasági
felemelkedésbõl, vagyis munkából. A
növekedésbõl lesz munka, értékálló
nyugdíj, forrás a családok támogatására
és állami beruházások. Az új egyezséggel a Fidesz tervei szerint 10 év alatt 1
millió új, legális munkahelyet lehet teremteni – jelentette ki Orbán Viktor.
Az új egyezség keretében az állami
kiadásokat nyilvánvalóan csökkenteni
kell. Mindenekelõtt a luxuskiadásokat,
a propagandát és a korrupciós költségeket. Képtelenség, hogy nálunk minden
legalább dupla áron készül, de még így
sem készül el idõben. Ez maga a korrupció, amelyet az új egyezség értelmében
ki fogunk szorítani az állami beruházásokból. Hozzáfûzte: az egészségügy, az
oktatás, a közigazgatás és a közbiztonság megszervezése és garantálása állami
feladat kell, hogy maradjon.
Gazdasági növekedés kell a versenyképességhez, de gazdasági növekedés kell
a szociális biztonság garantálásához is.
Aki a növekedés programját támogatja,
az a saját szociális biztonságára is szavaz.
A következõ kormánynak nem az lesz a
feladata, hogy az embereket kormányozza, hanem hogy az emberekkel kormányozzon – szögezte le a Fidesz elnöke.
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Aljas rágalomhadjárattal riogatják
a nyugdíjasokat
Ismét rágalomhadjáratot indítottak a szocialisták, ezúttal a nyugdíjasokat
riogatják és verik át – jelentette ki Soltész Miklós (KDNP) és Iván László
(Fidesz) közösen megtartott sajtótájékoztatójukon, amelyen a két politi kus arra reagált, hogy több napilapban megjelent a Nyugdíjasok Buda pesti Szövetségének (NYUBUSZ) hirdetése, amelyben azzal rémisztgetik
az embereket, hogy Orbán Viktor megkurtítaná a nyugdíjakat. A
NYUBUSZ az MSZP rágalmaival összhangban egy olyan zárt körben el hangzott Orbán Viktor beszédre utal, melyet mindenki idéz, ámbár senki
sem hallott. A nyugdíjas-sszervezet úgy véli – ha a kifizetett juttatások csak
reálértéküket õrzik meg, akkor legalább 15 ezer forintot veszíthet évente
egy átlagos nyugdíjas.
Soltész Miklós szerint a szocialisták
megkezdték a választási kampányt, és
az alávaló módon megindított rágalomhadjárat a legkiszolgáltatottabb réteget,
a nyugdíjasokat célozza meg. Mint
mondta, a szocialisták Gyurcsány Ferenc vezetésével ugyanazt az aljas kampányt kezdték el, amit korábban megszokhattunk tõlük, hiszen 2006-ban
sem mondták el, hogy fizetõs lesz az
egészségügy, és jelentõs gázáremelésre,
távhõ- és villanyáremelésre lehet számítani. Miként az MSZP azt is eltitkolta, hogy 2008-tól 8 százalékkal kevesebb nyugdíjjal lehet majd nyugdíjba
menni, és hogy szigorítják a nyugdíj
melletti munkavállalás szabályait – tette hozzá.

A kereszténydemokrata politikus feltette a kérdést: „Mibõl fizette ki ezt a
minimum két és fél millió forintba kerülõ hirdetést a szocialista kötõdésû
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége,
amelynek vezetõje egyébként MSZP-s
önkormányzati képviselõ volt, valamint
a szociális miniszter delegáltja a Nemzeti Civil Alapprogramban?”
A Fidesz szakpolitikusa, Iván László arról beszélt, hogy a kormány koncepciós demagógiába kezdett annak
érdekében, hogy visszaszerezzen valamit elvesztett népszerûségébõl. A politikus hangsúlyozta: tavaly 3,8 százalékkal csökkent a nyugdíjak reálértéke, ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok
átlagosan harmincezer forintot veszí-

Forrás: MTI

Sok nyugdíjas és gyermekes
család létminimum alatt él

Csapás a nyugdíjasokra
Az elmúlt hat évben a nyugdíjasinfláció csaknem tíz százalékkal haladta meg a normál pénzromlási ütemet, amelyet a járandóságok kiegészítése nem tudott fedezni. Ráadásul ez évtõl elveszett a nyugdíj egy része: sok minden változott
a nyugdíjrendszerben, döntõen az idõsek kárára.
A nyugdíj melletti jövedelemszerzés „szankcionálása”, s az induló nyugdíjak számítási módja
valamennyi új nyugdíjast hátrányosan érint.
Számos támadás éri Orbán Viktort, hogy a
nyugdíjak értékét csökkentené, holott errõl szó
sincs. Az ellenzéki párt megõrizné a nyugdíjak
vásárlóértékét, amely egyébként éppen tavaly
csökkent. Harrach Péter, a KDNP országgyûlési képviselõje a Magyar Hírlapnak kijelentette:
„a polgári kormány idején nõtt a nyugdíjak reálértéke”. Tudniillik az úgynevezett svájci indexálás intézményét az Orbán-kormány tette gyakorlattá, ami azt jelenti, hogy a fogyasztói árak
és a nettó keresetek emelkedésének átlagával
emeli évrõl évre a nyugdíjakat az állam.

tettek, míg ha az Orbán Viktor-féle javaslat lett volna érvényben, akkor ez
nem történhetett volna meg. Iván
László arra is kitért, hogy a Fidesz elnöke huszonegy nyugdíjas szervezet
képviselõivel írt alá megállapodást,
amelyben garanciát vállalt a nyugdíjak reálérték-csökkenésének megakadályozására.

Nem sokkal haladja meg az átlagkereset a létminimumot Magyarországon.
A nyugdíjasokra ez különösen igaz. A KSH tanulmánya szerint tavaly 59
ezer forint volt a nyugdíjas létminimum, míg az átlagnyugdíj alig 9 ezerrel
volt több, vagyis sokan még a minimális szintû életszínvonalat sem engedhetik meg maguknak életük utolsó szakaszában.
Egy átlagos családnak (két keresõ, két gyerekkel) a KSH számításai szerint minimálisan 192 ezer forintra volt szüksége tavaly a megélhetéshez. Ez
10,2 százalékkal több, mint egy évvel korábban, miközben az infláció 8 százalékos volt.
A nettó átlagkereset 114 ezer forint volt 2007-ben. Ez azt jelenti, hogy a
legtöbb magyar családot havi 30-40 ezer forint választja el a patikamérlegen
mért szegénységtõl, az egészségügyileg még éppen elfogadható nélkülözéstõl.
A létminimum olyan értékösszeg, amely biztosítja a folyamatos életvitellel
kapcsolatos szerény – konvencionálisan alapvetõnek minõsülõ – szükségletek
kielégítését – olvasható a KSH tanulmányában. Az élelmiszer-fogyasztás normatív értékének számításakor azokat a mennyiségeket veszik figyelembe, amelyeket az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet dolgozott ki.

Hazánk
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A KDNP országgyûlési határozattal
védené az idõseket
Harmincezer forintot vett el a kormány a nyugdíjasoktól
A kormány szociális érzéketlenségét nem lehet a nyugdíjasokkal megfizettetni, ezért a KDNP országgyûlési határozatot nyújt be a T. Háznak, amelynek célja, hogy a kormány a fogyasztói árnövekedésnek megfelelõen korrigálja a nyugdíjakat. Semjén Zsolt emlékeztetett: Gyurcsányék is elismerték, hogy a tavalyi esztendõben csökkent a nyugdíjak reálértéke.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
azt kívánja elérni, hogy a kormány a fogyasztói árnövekedésnek megfelelõen
korrigálja a nyugdíjakat; ezt a párt országgyûlési határozati javaslatban kívánja
rögzíteni – mondta Semjén Zsolt pártelnök a Harrach Péter alelnökkel tartott
közös sajtótájékoztatón.
A kormány szociális érzéketlenségét,
alkalmatlanságát nem lehet a nyugdíjasokkal megfizettetni, ezért nyújtjuk be a
határozati javaslatot az Országgyûlésnek.
Ennek lényege: az Országgyûlés kötelezze
a kormányt, hogy adja vissza a nyugdíjasoknak, amit elvett tõlük – jelentette ki
Semjén Zsolt. A KDNP azt kívánja elérni,
hogy a nyugdíjak 2007. évi reálérték-csökkenését a kormány egyösszegû kifizetéssel
ismerje el, és ennek egytizenketted részével korrigálja a 2008. január 1-jei hatályos
nyugdíjak összegét. Semjén Zsolt Harrach
Péterrel közösen önálló képviselõi indítványként nyújtotta be a nyugdíjak korrigálását tartalmazó határozati javaslatot. A

kereszténydemokraták elnök-frakcióvezetõjének elmondása szerint azért most, a
költségvetés tervezésének idõszakában
nyújtották be a határozati javaslatot, hogy
a kormány a jövõ évi költségvetés tervezésekor már a korrigált nyugdíjak összegével
számolhasson. A pártelnök kiemelte: a

kormány is elismeri, hogy tavaly a nyugdíjak reálértéke 3,8 százalékkal csökkent,
ami azt jelenti, hogy „a kormány tavaly
minden nyugdíjastól 30 ezer forintot vett
el”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a legfrissebb adatok szerint a májusi infláció a
vártnál magasabb, ami szintén indokolja
a nyugdíjak rendezését.
Harrach Péter elmondta: tavaly olyan
történt meg a nyugdíjakkal, amire Magyarországon 12 éve nem volt példa, hiszen „utoljára Horn Gyula miniszterelnöksége alatt csökkent a nyugdíjak reálértéke”. Mint mondta, a rendszerváltás
elsõ ciklusában 8 százalékos csökkenést
szenvedtek el a nyugdíjak, míg a második
ciklusban ez a tendencia felerõsödött, a
Horn-kormány négy éve alatt a nyugdíjak
reálérték-csökkenése elérte a 12 százalékot. Harrach Péter közölte: a rendszerváltás után elõször az Orbán-kormány idején történt meg, hogy minden évben
emelkedett a nyugdíjak reálértéke, a négy
év alatt összesen 22 százalékkal.
Harrach Péter arra is kitért, hogy idén
megváltoztak a nyugdíj-megállapítás szabályai, így sokan emiatt is rosszul járnak, és szigorodtak a nyugdíj melletti
munkavállalás szabályai is.
Forrás: mno.hu, MTI

Már idén beszámolhat a kormány
A kereszténydemokraták szerint az idõsügyi jelentésrõl szóló országgyûlési határozati javaslat tárgysorozatba vétele jelentõs alkalom, hiszen az elõterjesztést a
kormányoldal és az ellenzéki képviselõk
is elfogadták – közölte Harrach Péter. Ez
olyan alkalom volt, amikor sikerült egy
fontos kérdésben úgy megfogalmazni az
elõterjesztést, hogy azt a kormányoldal és
az ellenzéki képviselõk is elfogadták – tette hozzá a KDNP alelnöke a határozati
javaslatot elõterjesztõ Medgyasszay Lászlóval közösen tartott sajtótájékoztatón.
Medgyasszay László az idõsek helyzetérõl és az érdekükben megtett kormányzati intézkedésekrõl szóló jelentésrõl elõterjesztett határozati javaslatot ismertetve
elmondta, elfogadása után az országgyû-

lés kötelezi a kormányt: évenként számoljon be arról, milyen helyzetben vannak az idõsek, milyen intézkedéseket tett
érdekükben. A Ház 352 igen szavazattal,
egy nem és 15 tartózkodással fogadta el a
javaslatot. Míg az MSZP megszavazta,
addig az SZDSZ tartózkodott. Medgyasszay László közölte: reményeik szerint a határozati javaslatot szeptemberben
megszavazza az országgyûlés, és a kormány már idén elkészíti és decemberben
beterjeszti a Háznak az elsõ jelentését
Harrach Péter szerint azért van jelentõsége annak, hogy az képviselõk többsége támogatta ennek a határozati javaslatnak a tárgysorozatba vételét, mert a mai
magyar politikában az együttmûködésnek nincs helye. A politikus szerint

2002-ben megjelent a magyar politikában az olyan magatartás, ami az együttmûködés ellen hat. Úgy vélte, a politikai
cél elérése érdekében a mindenen és
mindenkin való átgázolás akadálya az
együttmûködésnek, de akadály az is,
hogy Magyarországon az ellenzéknek
semmi beleszólása nincs az ország életének alakításába. Hozzátette: az idõsek
helyzete a párt számára fontos nemzeti
kérdés. Harrach Péter emlékeztetett arra,
hogy a KDNP pár hónapja elkészített és
nyilvánosságra hozott egy – háttértanulmányokkal alátámasztott – átfogó koncepciót a nyugdíjasok, az idõsek élethelyzetének a segítésérõl, melynek jelentõs
része a nyugdíjrendszer átalakítása.

Hazánk
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A törvényeket a kormánynak is tisztelnie kell!
Hogyan lehetséges a deklarált vallásszabadság és a demokrácia idején,
hogy a kormány vagy annak tagja megszegi a törvényt, és semmibe veszi
az Állami Számvevõszék szakmailag megalapozott álláspontját? Fölébe
helyezi a saját szervezetét a független, legfelsõ szakértõ testületnek, megkérdõjelezi annak számos állítását, mintegy törvényen kívül helyezve önmagát és tárcáját – tette fel a kérdést Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa a tavaszi ülésszak utolsó napján elmondott napirend elõtti felszólalásában.
Az elmúlt napokban ismét olyan történések váltak ismertté, amelyek precízen bizonyítják a kormány megtévesztõ politikáját, hazug állításait. A sajtó
jóvoltából nyilvánosságot kapott az
Állami Számvevõszék jelentése, amely
a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenõrzésérõl szól, májusi
keltezéssel. Külön fejezetben foglalkozik az egyházi, valamint az egyetemi
gyakorlóiskolákkal. A független szakértõi testület dokumentuma ékes bizonyosságot szolgáltatott arra, hogy az
egyházi iskolák teljesítménye magasan az országos átlag fölött van. Ez
örömteli tény, annál is inkább, mert
arról is szól a számvevõszéki jelentés,
hogy az elmúlt években fokozatosan
csökkentek a közoktatásra fordított
költségvetési összegek – jelentette ki
Hoffmann Rózsa.
Kevésbé örömteli, mi több, megdöbbentõ megállapítása viszont,
hogy az egyházi iskolákat a kormány
mintegy 2,7 milliárd forinttal megrövidítette. Az ÁSZ jelentése szerint:

az állami támogatás során 20052006. években az egyházak részére
megállapított közoktatási kiegészítõ
támogatás összege nem felelt meg az
egyház-finanszírozási törvény elõírásainak, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló kormányrendeletben
elõírtaknak, valamint az éves költségvetési törvények végrehajtásáról
szóló törvények indoklásában foglaltaknak – fûzte hozzá.
Az Állami Számvevõszék javasolja a
kormánynak a miniszteri hatáskörbe
vont személyi felelõsség kivizsgálását.
Ám, az oktatási és kulturális miniszter
nem osztja a Számvevõszék álláspontját, fölébe helyezi a saját szervezetét a
független legfelsõ szakértõ testületnek,
megkérdõjelezi annak számos állítását,
mintegy törvényen kívül helyezve önmagát és tárcáját.
Hogyan lehetséges egy jogállamban,
hogy az egyházak minden tiltakozása
ellenére, törvényeket sértve állapították
meg a kiegészítõ támogatást? Hogyan
lehetséges a deklarált vallásszabadság
és a demokrácia idején, hogy a kor-

mány vagy annak tagja megszegi a törvényt, és semmibe veszi az Állami
Számvevõszék szakmailag megalapozott álláspontját? – tette fel a kérdést a
kereszténydemokrata szakpolitikus.
A Kereszténydemokrata Néppárt úgy
látja, hogy déjá vu érzése nem alaptalan!
Itt még mindig elevenen élnek a volt koalíciós partnerek és a kormányzati politikusok egyház- s vallásellenes reflexiói.
Errõl tanúskodik – egyebek mellett – a
volt oktatási miniszter a sajtó jóvoltából
ismertté vált tatai Eötvös Gimnáziummal kapcsolatos nyilatkozata, amely szerint az egyház nem kényszerítheti a diákokra a saját szellemét. Bizony, azt kell
hinnünk: tovább élnek azok a lenini tanok, amelyek azt hirdették a vallás ellen
harcolni kell… érteni kell a módját a vallás elleni harcnak – jegyezte meg.
Hoffmann Rózsa emlékeztetett arra,
hogy hatvan éve lesz annak, hogy az egyházi iskolákat egyetlen tollvonással államosították – holott a hatalom birtokosai
akkor is elõre ígérték, hogy szó sincs államosításról. Mégis megtették! Ezeréves
értékeket téve tönkre pótolhatatlanul!
A Kereszténydemokrata Néppárt nevében a politikus felszólította a kormányt: adják vissza az egyházi iskoláknak azt, amivel megrövidítették õket!
Adják vissza és a személyi felelõsöket is
nevezzék meg – hogy érvényesüljön az
igazságosság, és hogy senki ne mondhassa: Magyarország következmények
nélküli ország!

Rendkívüli ülést kell tartani!
Az ÁSZ elnökének és a kultuszminiszternek a meghallgatását kezdeményezték
Az Állami Számvevõszék 2008. június
4-én közzétett jelentése súlyos törvénytelenségeket tárt fel az egyházi fenntartású közoktatási intézmények állami
finanszírozásában. Az ÁSZ megállapításai szerint az úgynevezett „egyházi
közoktatási kiegészítõ támogatás” öszszegét 2005. és 2006. évekre vonatkozóan a kormány a törvényekkel ellentétes módon számította ki, 2,7 milliárd
forinttal rövidítve meg az egyházi közoktatási intézményeket, ezzel komolyan megnehezítve az egyházi iskolákba járó gyermekek tanulásának körülményeit.

Az Országgyûlés hétfõi ülésén
Hoffmann Rózsa képviselõ asszony
napirend elõtti felszólalására Hiller
István miniszter úr nem tudott választ adni arra, hogy az Állami Számvevõszék jelentésében feltárt törvénytelen helyzetet hogyan kívánja a kormány felszámolni valamint arra,
hogy az ÁSZ javaslatára milyen személyi felelõsségre vonást kezdeményez az ügyben.
Álláspontunk szerint Hiller István
miniszter úr hétfõi, napirend elõtt felszólalásra adott válasza arról tanúskodik, hogy az Állami Számvevõszék által

Hazánk

feltárt, jogállamiságunk alapjait tipró
magatartást a kormány bagatellizálja és
a Számvevõszék javaslatait nem kívánja érdemben figyelembe venni.
Ezért az Országgyûlés Emberi jogi,
kisebbségi, civil-, és vallásügyi bizottságának KDNP-s, Fideszes és MDF-es
tagjai a bizottság rendkívüli ülésének,
2008. június 16-án, 12 órára történõ
összehívását és azon az Állami Számvevõszék elnöke, valamint az oktatási
és kulturális miniszter meghallgatását
kezdeményezik.
Semjén Zsolt
a KDNP elnöke, frakcióvezetõje
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Konferencia a szabad vasárnapról
A vasárnap általános pihenõnappá nyilvánítása társadalompolitikai kérdés
Egy évvel ezelõtt hirdette meg a Kereszténydemokrata Néppárt a vasárnap
újbóli pihenõnappá nyilvánításáért folytatott kampányát. Az azóta eltelt
idõszakban szinte valamennyi jelentõsebb szakszervezet – köztük az
MSZOSZ –, számos civil szervezet, és több ezer magánszemély csatlakozott a mozgalommá szélesedett kezdeményezéshez. A kampány részeként
a KDNP Barankovics István Alapítványa és a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Iustitia et Pax Bizottsága „A szabad vasárnap jelentõsége”
címmel közös konferenciát szervezett. A tanácskozáson részt vettek az érintett csoportok képviselõi, elõadást tartott Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet tudományos igazgatóhelyettese, Mayer
Mihály, római katolikus püspök, az MKPK Iustitia et Pax Bizottságának elnöke, Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, valamint Weisz Péter, a Barankovics
István Alapítvány Izraelita Mûhelyének vezetõje.
Semjén Zsolt a rendezvény elsõ elõadója
elöljáróban szólt arról, hogy bár a szabad
vasárnap az európai kultúrkörben alapvetõen a zsidó és a keresztény hagyományból következõ vallási indíttatású gondolat, napjainkban mégsem kizárólagosan
hitbuzgalmi, vallási kérdés. A pártelnök
hangsúlyozta: nagyon fontos látni és láttatni, hogy a KDNP nem pusztán egyfajta vallási szempontot próbál érvényesíteni a társadalomban, szabad vasárnap
programja ennél szélesebb és általánosabb üzenetet hordoz. A KDNP tudatosan exponálja a kérdést a társadalom felé
társadalmi és szociális megközelítésbõl, a
vasárnapi pihenés, megújulás lehetõsége
azok számára is alapvetõ fontosságú, akik
maguk nem vallásgyakorlók.
A KDNP álláspontja szerint a vasárnap újbóli kötelezõ pihenõnappá nyilvánítása olyan társadalompolitikai kérdés,
amelyet együtt kell megválaszolniuk a
politikusoknak, egyházi vezetõknek, tudósoknak, szakszervezeteknek.
Ezt követõen Semjén Zsolt kifejtette a szabad pihenõnap eszméjének filozófiai és természetjogi vonatkozásait,
példák sorával igazolta azon állítását,
hogy a szabad pihenõnaphoz való jog a
munkához, a vallásszabadsághoz, a
gyülekezéshez, vagy az egészséghez való joghoz hasonlóan természetjogi megalapozottságú, ezért alanyi jogon jár
az embereknek.
Mint mondta: a pihenõnap nem jelölhetõ ki tetszõlegesen, az európai kultúrkörben ugyanis a vasárnapi pihenõnap történelmileg társadalmi konszenzus eredménye. A család szempontjából
is fontos, hogy a pihenõnap vasárnapra
essen, józan észérvek alapján belátható,

hogy ez az egyetlen olyan nap, amelyet
a családtagok együtt tölthetnek el. Két
szempontból is elfogadhatatlan a multinacionális cégek azon gyakorlata, hogy
a pihenõnapot, hétköznapokon adják
ki. Egyrészt mert ellentétes az európai
kulturális közmegegyezéssel, másrészt
mert az együttlét hiánya a család széteséséhez vezet - tette hozzá.
A vasárnapi pihenõnap a vallásszabadságból is következik, kell egy olyan
nap, amikor az ember nemcsak a világ
dolgain munkálkodik – ami egyébként
Istentõl adott küldetése – hanem magára a Teremtõre, mint legfõbb jóra irányítja figyelmét. Ez nemcsak a Kinyilatkozásból, hanem az ember antropológiájából levezethetõ valóság. A szabad vasárnaphoz való jog tehát mind a személy,

mind a család, mind a vallásszabadság oldaláról természetjogi megalapozottságú.
A természetjogi érvekkel felhozható gazdasági szempontok akceptálhatók ugyan,
de azokat mindenképpen alá kell rendelni
a személy-, a család-, és a vallásszabadság
védelmének – jelentette ki a KDNP elnöke. Hozzáfûzte: nem szabad elfelejteni,
hogy végsõ soron minden az emberért
van, nem az ember van a piacért és az államért, hanem fordítva.
A KDNP célja, hogy a feltétlenül
szükséges szintre szorítsa vissza a vasárnapi munkavégzést, értelemszerûen
a vasárnapi pihenõnap nem vezethetõ
be azokon a területeken, ahol a dolgozók alapvetõ közszolgálatot látnak el.
Beszédének végén a KDNP elnöke
számba vette az elért eredményeket, s elmondta: eddig 12 szakszervezet írta alá a
Kereszténydemokrata Néppárt, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és
a Munkástanácsok Országos Szövetsége
által közösen megfogalmazott Szabad vasárnap chartát. Alkotmánybírósághoz
fordultak a Munka Törvénykönyve vasárnapi munkára vonatkozó részei miatt,
létrehozták a szabadvasarnap.hu tematikus honlapot, több tízezer példányban
szórólapokat adtak ki, s fegyelemfelkeltõ
szándékkal a vasárnapi munkavégzés ellen tiltakozó demonstrációkat szerveztek.
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Folytatás a 7. oldalról

A parlamentben interpellációk, napirend elõtti felszólalások hangzottak el
a témában. A KDNP kidolgozta, és
ötpárti egyeztetés után a lehetõ legszélesebb társadalmi konszenzust megteremtve szeptemberben a parlament elé
terjeszti a Munka törvénykönyve és a
kereskedelmi törvény módosítását,
hogy a vasárnap mielõbb ismét a hét
ünnepnapja legyen.
Az Isten adta nyugalom napjáról
tartott biblikus alapú elõadást Weisz
Péter, a Barankovics Alapítvány izraelita mûhelyének elnöke, a debreceni
zsidó hitközség volt vezetõje. A vallási eredetû nyugalmi nap elõképe a
zsidó sabbat, amely például a vasárnap megszentelésének elõkészítésére
szolgált a zsidó-keresztények számára. Az általánosított, univerzális pihenõnap jelentõségérõl szólva egy
francia filozófust idézett, aki szerint
a szombat megalapítása a legnagyobb
jelentõségû esemény a zsidóság életében, a sabbat a szent, a hétköznap a
profán. A szombat határozza meg a
hívõk életritmusát, alkalmat ad a zavartalan családi együttlétre, s legfõképpen az istentiszteletre. Avraham
Hahn száz évvel ezelõtt joggal írta:
„inkább a sabbat tartotta meg a zsidóságot, semmint a zsidóság a sabbatot.” Az elõadó ezt követõen részletesen leírta, hogyan alakult ki a hatnapos munkahét, s a megszentelt hetedik nap rendszere. Az ószövetségi
próféták mindig szót emeltek a szombat szentsége mellett, amelyen tilos
volt szolgai munkát végezni vagy végeztetni. Természetesen ha életveszély esete áll fenn, a szombati nyugalom parancsa nem érvényes. Így
például korunkban a tûzoltók, egészségügyiek, rendõrök stb. munkájára
érvényes ez a felmentés.
Mayer Mihály pécsi megyéspüspök, a Iustitia et Pax Bizottság elnöke
beszélt a vasárnap teológiai jelentõségérõl. A hetes idõbeosztás a teremtés
rendje szerint való törvény, felosztásában ideje van a világgal való törõdésnek, illetve az Isten és ember párbeszédének. Felhívta a figyelmet arra,
hogy „ne akarja az ember Istent és
embertársát a munkatevékenység rövidtávú haszna és elõnye miatt kiszorítani az életébõl.” A munkaszüneti
nap elvétele megfosztja az embert a
méltóságától is. A püspök szerint a ja-

kobinus és kommunista naptárreformok tudatosan lehetetlenítették el a
vasárnapot. Vasárnap nélkül nincs lelki élet, de a szabad vasárnap biztosítása még nem jár automatikusan
együtt a szentmise tömeges látogatásával. A természetfölötti iránti érzékre nevelni kell az embereket. Utalt arra is, hogy a szombat vagy a vasárnap
valódi jelentõségét nem lehet megérteni akkor, ha nem tanítjuk gyermekeinket a Biblia segítségével is rá. Ha
a társadalom nem vesz tudomást a vasárnap fontosságáról, ha nem hagy
idõt az embernek Istennel foglalkozni, a családjával törõdni, pihenni, akkor szétesés vár rá. Nekünk, keresztényeknek is újra meg kell tanulnunk a
vasárnap jelentõségét. A püspök utalt
II. János Pál „Dies Domini” kezdetû,
éppen 10 éve kiadott apostoli levelére,
amelyben pünkösdhöz kapcsolódóan
írta, hogy a vasárnap minket az Úr
feltámadására emlékeztet, s ezt a vasárnapot ünnepli a hívõ közösség az
Eucharisztiában hétrõl hétre. Ha
pusztán egyszerû hétvége lesz belõle,
„az ember olyan szûk horizontba zárul, hogy többé már nem képes látni
az eget.”
Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese a
vasárnap fontosságáról az orvoslás és
a pszichológia szempontjából beszélt.
Az ember életének alapvetõ jelensége
a megfelelõ életritmus. 1983 óta nagyon sok megkérdezett emberrel folytatott kutatásai azt mutatták, hogy a
korai halálozás nagyon rossz hazai
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mutatói (különösen a férfiak és alacsony iskolai végzettségûek körében)
többek között arra vezethetõek vissza,
hogy még a hétvégét is munkával töltik. Ez áll a hátterében nagyon sok
szív- és érrendszeri megbetegedésnek
is. A sok megbetegedés pedig nem
csak a túlhajszolt embereknek, de a
munkáltatónak, s ezáltal a társadalomnak sem jó. Ugyanakkor a vallásukat rendszeresen gyakorlók között
kisebb a fent említett betegségek kockázata, s általánosságban is egészségesebbeknek tekinthetõek.
A szünet után szakpolitikusok és
érdekképviseleti vezetõk tartottak vitafórumot a vasárnap gazdasági és társadalmi összefüggéseirõl. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
(KASZ) támogatja a kereskedelmi törvény módosítását annak érdekében,
hogy a vasárnap legyen általános szabadnap a kereskedelemben – mondta
Sáling József, a KASZ elnöke. Hozzátette: szeretnék elérni, hogy vasárnap
általában zárva tartsanak az üzletek,
és ez alól csak kivételek legyenek,
mint ahogyan ez Európában szokás. A
KASZ elnöke szerint a kivételhez tartozhatna az ünnepekhez kötõdõ vasárnapi üzleti nyitva tartás, ami éves
szinten 10-12 vasárnapot érintene.
Harrach Péter, a KDNP alelnöke kiemelte, hogy a kivételeket pontosan
meg kell határozni. Nem szeretnék a
vásárlás lehetõségét bezárni, viszont a
jogok ütközésénél a munkavállalói jogoknak kell erõsebbnek lenniük –
mondta.
Forrás: Magyar Kurír, kdnp.hu
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A szabad vasárnapért, a szolidaritás napjáért
A vasárnapnak az európai kultúrában sajátos szerepe van.
Megszakítja a munkás hétköznapok sorát és egy azoktól markánsan eltérõ értéket, eszmét jelenít meg. A nappalok és éjszakák, valamint az évszakok ciklikus változásaihoz hasonlóan
megzabolázza a megállíthatatlan idõt. A ritmikusan visszatérõ hetedik napot Isten magának foglalta le: a nyugalom napjává tette, ami az ember biológiai ritmusához alkalmazkodik.
A hetedik nap kultuszát Európa a zsidóságtól örökölte. A
Biblia szerint ezen a napon semmiféle munkát sem szabad
végezni és másokkal sem végeztetni. Még a háziállatokat
sem szabad munkára fogni. Ezt a rendelkezést joggal tekinthetjük földrészünk elsõ szociális törvényének. Mind a zsidó
és mind keresztény értelmezés számára a nyugalom napja
több mint a munkától való tartózkodás és pihenés. Ezen a
napon ki kell küszöbölnünk minden kényszerítõ tényezõt,
ki kell zárnunk a hétköznapok gondjait, mindent, ami a napi munkájához köti az embert, ami elidegeníti önmagától.
Ebben az értelemben a vasárnap a szabadság szigete, amely
visszaadja az embert önmagának és övéinek, családjának,
barátainak és Istennek. Együttlétüknek egyetlen értelme és
célja, hogy együtt legyenek, jól érezzék magukat egymás társaságában, örüljenek egymásnak. Ez teszi ünneppé a vasárnapot. Ünnep nélkül emberi együttélés nem létezhet, szüksége van rá a társadalomnak.
A vasárnap lényege tehát, hogy a fáradt ember kiemelkedjék a hétköznapok szorításából, szabadon, testben-lélekben
kinyújtózkodjék, maga szabja meg programját, éljen kedvtelé-

seinek, legyen ideje játékra, természetjárásra, szórakozásra,
valamint sportra, mûvelõdésre, kultúrára, elmélyedésre. Ekkor szembesülhet saját sorsával, ember volta legnagyobb kihívásával: az elmúlással és a halállal. Erre Jézus Krisztus adta
meg a választ: halálával és feltámadásával. Keresztény ember
számára a vasárnap nemcsak a teremtés hetedik napja, hanem a hét elsõ napja is; a húsvéti feltámadás, az élet halál feletti gyõzelmének ünneplése, melyet megjelenít a szentmise
liturgiája. A részvétel a szentmisén ezért az ünnepet egy magasabb, lelki síkra emeli. Krisztus keresztáldozata és feltámadása ünneplésébõl, az Eucharisztiából ugyanis szeretet áramlik a hívõ ember szívébe, ami kihat a vasárnap szentmise utáni részére – írja a pápa apostoli levelében. „Ha a vasárnap az
öröm napja, a kereszténynek konkrét megnyilvánulásokkal
kell kimutatnia, hogy »egyedül« nem lehet boldog az ember.
Körül kell néznie, hogy észrevegye azokat, akiknek szüksége
lehet szolidaritására.” Így válik a pihenés és ünneplés napja a
mások iránti nyitottság és segítõkészség forrásává.
Korunkban a vasárnap veszélybe került. Elsodorni készül
a termelés és fogyasztás egyre erõszakosabb mechanizmusa,
amely az embert óhatatlanul kiszolgáltatottá teszi. Minden
erre irányuló törekvést el kell utasítani. Csak olyan termelõi, kereskedelmi és szolgáltatási egység mûködjön, amely a
vasárnap eredeti célját és értelmét nem veszélyezteti, hanem ellenkezõleg: azt szolgálja. Mindnyájunk érdeke, hogy
összefogjunk évezredes örökségünk megvédéséért!
Az MKPK Iustitia et Pax Bizottságának nyilatkozata

Eredményes egyeztetés a pártokkal a szabad vasárnapról
A Kereszténydemokrata Néppárt kezdeményezésére egyeztetést tartottak
az öt parlamenti párt képviselõi a Munka Törvénykönyve és Kereskedelmi
Törvény módosítására elkészített kereszténydemokrata javaslatokról. A javaslatok a vasárnapi munkavégzésre, illetve a boltok vasárnapi nyitva tartására vonatkozóan állapítanának meg új szabályokat.
A Munka Törvénykönyvének módosítására tett javaslat jelentõsen szûkítené
a vasárnap, rendes munkaidõben kötelezõen elrendelhetõ munkavégzés lehetõségét, illetve a jelenlegi kivételek szûkítésével általánossá tenné az 50 százalékos vasárnapi pótlékot. Az új Kereskedelmi Törvény értelmében az általános európai gyakorlatnak megfelelõen a vasárnapi
zárva tartás lenne a fõszabály. Ez alól persze
lennének kivételek, így a vendéglátó üzlet, a
kereskedelmi szálláshely, a virág-, az édesség üzlet és az üzemanyagtöltõ állomás, valamint a pályaudvaron, repülõtéren, üzemanyagtöltõ állomáson belül mûködõ, legfeljebb 280 négyzetméter alapterületû üzlet.
Nem kellene vasárnaponként zárva tartani
az olyan üzleteket sem, amelynél a nyitva
tartás nem járna munkavállaló foglalkozta-

tásával. A javaslat értelmében a kereskedõ –
az általa választott napokon – évi 12 vasárnapon szabadon nyithatná ki az üzletét.
Filló Pál, az Országgyûlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának szocialista alelnöke fontosnak tartotta kiemelni, hogy az MSZP frakció csak olyan javaslatot tud támogatni, amelyet az Érdekegyeztetõ Tanácson a szociális partnerekkel is megvitattak. Béki Gabriella
(SZDSZ) a megbeszélés után reményét
fejezte ki, hogy a pártok a nyár folyamán
meg tudnak egyezni és szeptemberben
egy kompromisszumos javaslatot tudnak
majd az Országgyûlés elé terjeszteni.
Hock Zoltán az MDF alelnöke azt hangsúlyozta, hogy az új szabályokat csak
több év leforgása alatt, fokozatosan kellene bevezetni, hisz lehetõséget kell bizto-

sítani arra, hogy a vasárnapi munkavégzéssel és a boltok vasárnapi nyitva tartásával összefüggõ társadalmi szokások egy
hosszabb átmeneti idõszakban változhassanak meg. Kontur Pál (Fidesz) a turisták
által nagy számban látogatott körzetekre
vonatkozó szabályok rugalmasságának
fontosságát húzta alá.
Harrach Péter (KDNP) a megbeszélés
után elmondta, hogy az öt parlamenti
párt képviselõje egyetértett abban, fontos
a javaslatokban szereplõ azon szándék,
hogy a munkavállalók érdekeit fokozottan
védje a szabad vasárnap vívmányának
megõrzésével. Egyetértettek abban is,
hogy közösen szorgalmazzák, hogy a vasárnapi munkavégzésre, illetve a vasárnapi pótlék fizetésére vonatkozó munkáltatói gyakorlatot a munkaügyi felügyelõségek fokozottan ellenõrizzék. A pártok
megegyeztek abban, hogy a következõ hetekben elkészítik a törvények módosítására a szövegszerû javaslataikat, és szeptember elején folytatják az egyeztetéseket.
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„A népesedés nemzeti sorskérdés”
Harrach Péter: Differenciált népesedéspolitikára van szükség
Harrach Péter (KNDP) szerint hatékony
és differenciált népesedéspolitikára van
szükség, mert a demográfiai helyzet
nemzeti sorskérdés. A volt szociális miniszter errõl a Van-e kiút a népesedési
válságból? címû konferencián beszélt
Budapesten. Hozzátette: vannak olyan
családok, amelyeknél a gyermekvállalást, míg másoknál a gyermekek nevelését kellene támogatni.
Az ellenzéki politikus bírálta a
Gyurcsány-kormányt, amiért az a megélhetési gyermekszülést ösztönzi.
Véleménye szerint a gyermekvállalás
összefügg a biztonságérzettel. Úgy látja,
a demográfiai helyzetet negatívan befolyásolja, hogy egyre többen választják a
magányos életformát, növekszik az egyszülõs családok száma, kitolódik az elsõ
gyermek vállalásának idõpontja, és egyre több embernél tetten érhetõ a rosszul
értelmezett karrierépítés.
Harrach Péter emlékeztetett arra,
hogy a polgári kormány annak idején

nemcsak a problémás, hanem az ép családokat is támogatta, és nem csinált
szegénypolitikát a családpolitikából.
Kritizálta a kormányt azért, mert megszüntette többek közt az iskoláztatási
támogatást és a gyermekek után járó
adókedvezményt.
Mint mondta, meglepõdve tapasztalja, hogy a kormány mostani javaslatai
között van néhány olyan, amelyeket õk
már évek óta szorgalmaznak. Példaként
említette a rendszeres szociális segély
munkához kötését vagy a két év alatt
felvehetõ háromévnyi gyest.
Martonyi János, a konferenciát szervezõ Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, hogy a népességgyarapodás a nemzetközi versenyben erõsíti egy ország pozícióját, a népességfogyás pedig komoly hátrányt okoz.
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke elõadásában nemzeti sorskérdésnek nevezte a
népesedést.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 1900 és
2007 között 35-rõl 15 százalékra csökkent a gyerekek aránya a magyar társadalomban. Problémának nevezte azt is, hogy
a magyar termékenységi ráta jelenleg csak
1,34 százalék, miközben 2,2 százalék feletti értéknél újul meg a társadalom.
Álláspontja szerint a rossz demográfiai adatok összefüggésben vannak azzal,
hogy a korábbiaknál jóval több család
bomlik fel, és egyre kevesebben házasodnak. Megjegyezte, ma már a gyermekek
35 százaléka házasságon kívül születik.
Vizi E. Szilveszter problémának tartja
azt is, hogy alacsony az élve születések
aránya, és egyre rosszabb az eltartók és az
eltartottak aránya, ami felveti a kérdést,
ki fogja megtermelni a nyugdíjakat.
Az akadémikus az egyik lehetséges
megoldásnak a nyugdíjkorhatár drasztikus emelését, valamint az emberi kapcsolatok, a házasság újbóli felértékelõdését tartja.
Forrás: MTI, mno.hu

A legfõbb ügyészhez fordul a KDNP
A KDNP a legfõbb ügyészhez fordul az idei homoszexuális-ffesztivál plakátja miatt, amelyen kisgyerekek láthatók – közölte Rétvári Bence, a párt országgyûlési képviselõje a Legfõbb Ügyészség épülete elõtt tartott sajtótájékoztatóján.
Nem feltétlenül a politikusok feladata eldönteni, hogy jogszabálysértõ vagy nem
az idei homoszexuális-fesztivál plakátja –
fogalmazott Rétvári Bence. Hozzátette:
arra kérik a legfõbb ügyészt, vizsgálja
meg, hogy a gyermekek jogairól szóló
nemzetközi szerzõdések megengedik-e az
ilyesfajta rendezvények kiskorúakkal történõ reklámozását. A kép a kereszténydemokraták szerint a gyermekvédelmi törvénnyel, a munka törvénykönyvével, valamint a büntetõjogi, a szabálysértési és a
reklámról szóló jogszabályokkal kapcsolatban is aggályos lehet.

nyeztek egy fiatalember ellen, aki az
egyik kamionon állva imitált papi ruhában egy rózsaszínû Bibliát tartott a kezében. Az eljárás végül elévülés folytán
szûnt meg. Rétvári Bence szerint sem a
szervezõk, sem a rendõrség közremûködése nem segítette elõ a törvényesség
érvényre jutását. Hozzátette: ha hatékonyabb lenne a rendõrségi fellépés, talán
ez a reklámplakát sem született volna
meg, amit a kereszténydemokraták
minden határon túllépõnek tartanak.

Tavalyi botrányos provokáció

A rendõrfõkapitány által elsõ körben megtiltott homoszexuális-felvonulással kapcsolatban Rétvári Bence elmondta: a homoszexuális társadalom is megosztott, és
szerinte az is látható, hogy az emberek véleménye ez alapján nem az elfogadás, ha-

Rétvári Bence szerint nem elõzmények
nélküli a homoszexuális-fesztivál jelenlegi helyzete. Emlékeztetett arra, hogy
tavaly szabálysértési eljárást kezdemé-

Használ-e az országnak a felvonulás?
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nem inkább a szélsõségesebb vélemények
irányába mozdul el. Úgy gondolom, hogy
a politikusoknak az emberek pártján kell
állni, és nem beleszólni a rendõrség intézkedéseibe, de ez egy jó alkalom arra, hogy
a szervezõk végiggondolják, használ-e ez
az országnak, vagy inkább árt – mondta a
KDNP képviselõje.

Az államnak a családok pártján
kell állnia
A homoszexualitással kapcsolatban a politikus kijelentette: pártjuk szerint az államnak a családok megerõsítését és a férfi-nõ együttélését kell támogatnia. „Minden olyan döntést hibásnak tartunk, ami
ezt relativizálja, vagy olyan együttélési
formákat preferál a házassággal megegyezõ jogi tartalommal, amelyek a társadalomban nem látnak el hasonló szerepet”
– hangsúlyozta. Rétvári Bence az azonos
nemûek családmodelljét a „biológia rendjére” és a „természetes gondolkodásra”
hivatkozva utasítja el.
Forrás: MTI
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Túlzsúfolt bölcsõdék és óvodák
250 óvodát szüntettek meg, és több mint 2400 óvónõnek és óvodapedagógusnak mondtak fel. Az Oktatási Minisztérium és a KSH adatai arra világítanak rá, hogy nem szabad a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj intézményrendszerét megszüntetni, vagy olyan mértékben átalakítani, ahogyan azt a miniszterelnök felesége, Dobrev Klára képzeli. Hol
kívánják foglalkoztatni a gyermeküket nevelõ édesanyákat és édesapákat?
Csökkenteni kívánják-ee a gyes és a gyed idõtartamát? A túlzsúfolt bölcsõdék képesek-ee befogadni ennyi gyermeket? – kérdezte Selmeczi Gabriella,
a Fidesz és Soltész Miklós, a KDNP képviselõje közösen benyújtott interpellációjában a szociális és munkaügyi minisztert.
Soltész Miklós hangsúlyozta: – Ma Magyarországon a bölcsõdei hálózat 561 intézménybõl áll, amelyek 128 százalékos
kihasználtsággal mûködnek. A '70-es évek
eleje óta a számuk folyamatosan csökken.
A rendszerváltást követõ években még látványosabb volt a leépítés, 1990-ben még
1003 bölcsõde mûködött, tíz évvel késõbb
már majdnem csak a fele. A folyamatosan
csökkenõ normatívák kényszerítették az
önkormányzatokat és más fenntartókat a
bölcsõdék felszámolására, illetve elidegenítésére. Nincs ez másként az óvodai nevelés esetében sem, csak az elmúlt hat esztendõben 250 óvodát szüntettek meg, és
ezzel együtt több mint 2400 óvónõnek és
óvodapedagógusnak mondtak fel. A bölcsõdei túlzsúfoltság egyszerûen lehetetlenné teszi normális közösségi élet kialakítását, és azt, hogy a gondozónõk a legjobb
tudásuk szerint foglalkozhassanak a gyermekekkel. Az óvodákban még bonyolultabb a helyzet, hiszen itt egy csoportban
átlagosan 23 gyermeket zsúfolnak össze.

– Az Oktatási Minisztérium és a KSH
adatai arra világítanak rá, hogy nem szabad a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj intézményrendszerét
megszüntetni, vagy olyan mértékben átalakítani, ahogyan azt a miniszterelnök
felesége, Dobrev Klára képzeli. Véleményünk szerint a gyermekét hároméves
koráig családi környezetben nevelõ anya
nem szenved a négy fal között. Ugyanígy
anyai gondoskodás, nevelés esetén a
gyermekeknek sem ingerszegény környezet a panellakás, mint ahogy a miniszterelnök felesége állítja.
– Szakemberek szerint a gyermekek
hároméves korukig a legfogékonyabbak.
Érzelmi kötõdésük ekkor a legmélyebb,
elsõsorban édesanyjukhoz. A gyesen és
gyeden lévõ szülõ még mindig többet
képes nyújtani, mint azok a bölcsõdék,
amelyek túlzsúfoltak. Gyurcsány Ferenc és felesége mégis bölcsõdepárti, a
család helyett más életet kíván a gyerekeknek. A kormány már 2006-ban meg-

tette az elsõ lépéseket a gyermekgondozási segély fellazítására azzal, hogy a
gyermek egyéves korától lehetõvé tette a
gyesen lévõ szülõ teljes munkaidõs foglalkoztatását otthonától távol. Minden
jel arra mutat, hogy a családtámogatás
még megmaradt rendszerét is teljesen
szét kívánja verni a kisebbségi Gyurcsány-kormány.
– Természetesen sem Orbán Viktor
beszédérõl elterelni, sem a Rákóczi
Bank kérdésére nem kívánom ráterelni
a figyelmet, ezért a kérdéseink a következõk: Hol kívánják foglalkoztatni a
gyermeküket nevelõ édesanyákat és
édesapákat? Csökkenteni kívánják-e a
gyes és a gyed idõtartamát? A túlzsúfolt
bölcsõdék képesek-e befogadni ennyi
gyermeket? – sorolta megválaszolásra
váró kérdéseket a képviselõ.
Szûcs Erika szociális és munkaügyi
miniszter válaszában megvédte a bölcsõdei és óvodai nevelés eredményeit,
holott azt senki sem támadta. A miniszter szerint nem ördögtõl való, ha a
gyed és a gyes mai rendszerét nem tekintjük a létezõ legjobbnak, és gondolkodunk a szükséges és lehetséges, társadalmilag is elfogadható, elfogadtatható változtatáson.
Az interpelláló képviselõk nem, a parlamenti többség, tartózkodás nélkül elfogadta a miniszteri választ. (Az MSZP és
az SZDSZ egységesen igennel voksolt).
Forrás: kdnp.hu

Pénzért adják el gyermekek egészségét?
Az elmúlt két évben az egészségügy olyan
fokú átalakulásra volt ítélve, amelynek
eredménye súlyos következményekkel
járt. A célok és eszközök egyaránt rosszak
voltak. Megnõtt a kórházak hiánya, négy
kórháznak például egymilliárd fölötti az
adósságállománya. Fiktív gyógyszerárcsökkenést hajtottak végre. Gyógyszertárláncok kialakulására adtak lehetõséget,
egyre több a tulajdon nélküli gyógyszerész, és egyre távolodik egymástól a szakértelem és a tulajdonosi jog. Fontos intézmények és szakmai munkacsoportok
szûntek meg. A várólisták hossza sem változott. A gyermek-egészségügy sem mûködött rendesen – sorolta Nagy Kálmán, a
KDNP egészségügyi szakpolitikusa napi-

rend elõtti felszólalásában. Hozzáfûzte:
Most újabb reform elõtt állunk. Elsõ lépésének tekintem, amit Gyurcsány Ferenc
bejelentett: egy évvel megkurtítja a gyest,
hogy az anyuka munkavállaló legyen.
Tudnia kell mindenkinek: a csecsemõknek 3 éves koruk korig 300 köbcentiméterrõl 1300-ra nõ az agytérfogatuk. Ekkor
tanulnak meg védekezni a fertõzések ellen. A gyerekeknek ebben a korban különösen szükségük van az édesanyjukra. Ez
a program gyakorlatilag pénzért adja el a
gyerekeink egészségét!
Székely Tamás, az egészségügyi tárca
új minisztere ígérte: a tárca felülvizsgálja
az egészségbiztosítás rendszerét, és hamarosan jó lesz mindenkinek, mert „a bizto-

sítói szerep erõsítésével kiegyenlítõdnek a
területi egyenlõtlenségek. A terveket mindenki megismerheti június 30. után.”

Hazánk
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Az MSZP az Európai
parlamentben
támadta a Szentatyát

A pápa szerint az embernek
kell a középpontban állnia

Kereszténydemokrata európai képviselõként sajnálattal és megdöbbenéssel fogadtam, hogy egy magyar szocialista képviselõ az Európai Parlamentet használta fel a családellenes magyar kormánypolitika védelmére.
Kósáné Kovács Magda napirend elõtt
felszólalásában
a
következõket
mondta: „a katolikus egyházfõ értékelte a magyar egyház tevékenységét,
kritizálta a szekuláris államot, amely
szerinte a családokat sújtja, bírálta a
bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló
törvényt, mert az törvényesíti az
élettársi kapcsolatban élõk együttélését és polgárjogot ad a melegek
együttélésének is. Kijelentette, hogy
a jogszabály nemcsak az egyház tanításaival, hanem a magyar alkotmánnyal is ellentétes.”
XVI. Benedek pápa kritikája megalapozott. A magyar alkotmány védi a
családokat, de ez nem tükrözõdik
sem a Gyurcsány-kormány szociálpolitikájában, sem a katolikus szempontból elítélendõ olyan rendelkezésben, amely a homoszexuális párok
együttélését törvényesíti. Kósáné Kovács Magda furcsa mód Barroso elnök
úrtól kért védelmet: „...nyomatékosan kérjük Barroso elnök urat,
hogy önmagára vállalt felelõségi körében eljárva kezdeményezzen párbeszédet a katolikus egyházzal a szekuláris Európa és az európai értékek
védelmében.”
Kósáné téved. Éppen a Szentatya
megszólása felel meg a valódi európai
értékeknek.
Egyébként felszólalásával azt a hibát
követte el, amivel politikai ellenfeleiket
a szocialisták vádolni szokták: nemzetközi fórum elé vitt egy olyan ügyet, ami
döntõen Magyarországra, illetve jelen
esetben a Vatikánnal való kétoldalú
kapcsolatokra tartozik.
A hívõ emberek világos erkölcsi útmutatást várnak a Szentszéktõl. Viszszautasítunk minden olyan próbálkozást, ami ennek lehetõségét megnehezíti vagy tiltja. Minden vallásos embernek joga van a saját vallásához és ahhoz is, hogy nézeteit a nyilvánosság
elõtt kifejtse.

Minden gazdasági program középpontjába állítsák az embert, a kereskedelem fejlõdésével járjon együtt az ember teljes fejlõdése – intézte szavait
A társadalmi tõke és az emberi fejlõdés címû konferencia résztvevõihez
XVI. Benedek pápa.

Surján László

Az igazságos világgazdasági rend az embert, nem pedig a nyereséget tartja
szem elõtt – állapította meg a pápa,
utalással a keresztény társadalmi felfogásra. Akkor valósulhat meg a harmonikus fejlõdés, ha a gazdasági és politikai választások figyelembe veszik az
olyan alapvetõ elveket, mint a szubszidiaritás és a szolidaritás. A posztmodern korban is mindig az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember álljon a gazdasági élet középpontjában – hangoztatta a pápa.
XVI. Benedek beszédében megjegyezte, hogy csak akkor valósulhat meg
a teljes embert figyelembe vevõ globális
fejlõdés, ha a föld erõforrásainak kezelését az evangéliumi gazda stílusában vég-

zik, és mindenki rendelkezésére bocsátják azt, amit Isten rájuk bízott. Kerülni
kell, hogy csak egyes egyének részesüljenek a nyereségbõl, valamint azt, hogy
a kollektivizmus formái elnyomják a
személyi szabadságot.
A gazdasági és kereskedelmi érdekek
soha nem válhatnak egyesek kizárólagos kiváltságává, mert ez gúzsba kötné
az emberi méltóságot. Mivel a globalizációs folyamat egyre inkább terjed a
kultúra, a gazdaság, a pénzügy és a politika terén, korunk nagy kihívása az,
hogy globalizáljuk a szolidaritás elvárásait is, tiszteletben tartva és érvényre
juttatva a társadalom minden egyes tagjának érdekeit.
Forrás: vatikaniradio.hu

Nem hagyhatjuk sorsára
a roma közösséget
Mind az öt parlamenti párt támo gatta a nemzeti és etnikai kisebb ségi jogok országgyûlési biztosá nak 2007-ees beszámolóját. A frak ciók vezérszónokai azt is elmond t ák az ombudsmani jelentés keddi
parlamenti általános vitájában,
hogy – fõleg a cigányság esetében
– jelen van Magyarországon a disz krimináció.
Szászfalvi László (KDNP) szerint a kisebbségi jogok megszerzése, gyakorlása hasonlít az állampolgári jogok
helyzetéhez: meg kell küzdeni értük.
„Nem hagyhatjuk sorsára a roma közösséget” – mondta a kereszténydemokrata vezérszónok, aki ezzel kapcsolatosan úgy vélekedett: az államnak igenis van felelõssége, nem vonulhat ki bizonyos területekrõl, többek között az oktatás és a lakhatás
biztosításából.
Szászfalvi László úgy vélekedett,
van igény és lehetõség a magyar alkotmányos rendszerben a kisebbsé-

Hazánk

gek kulturális autonómiájára, ezenkívül törekedni kell a kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtésére.
Teleki László, az MSZP politikusa
felszólalásában kiemelte: különösen az
oktatás és a foglalkoztatás terén jelenik
meg a rejtett diszkrimináció, ami a cigányokat érinti. Felszólalásában Teleki
László felhívta a figyelmet arra is: Magyarországon jelenleg 130 ezer ember él
cigánytelepeken.
Ugyancsak a cigányság helyzetével
foglalkozott hozzászólásában Farkas
Flórián fideszes vezérszónok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatóságok
sokszor hátrányosan bánnak a cigányokkal – mondta a képviselõ. Farkas
Flórián ehhez kapcsolódva kiemelte:
üdvözlik a kisebbségi ombudsmannak
a cigányság helyzetének orvoslására
irányuló elképzeléseit, így azt a javaslatát, hogy a kormány kezdeményezze:
jöjjön létre önálló romaügyi igazgatóság az Európai Unióban.
Forrás: MTI
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Igen két KDNP-ss kezdeményezésre
Elfogadta az Országgyûlés a hungarikumok védelmérõl szóló javaslatot
Elfogadták 366 igen, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül a hungarikumok védelmérõl szóló országgyûlési határozati javaslatot. Medgyasszay László, Simicskó István kereszténydemokrata képviselõk önálló
indítványa azt szorgalmazza, hogy a
Tisztelt Ház országgyûlési határozatban kinyilvánítsa: A hungarikumok
megõrzendõ, egyedülálló nemzeti értéket képviselnek.
Felkéri a kormányt, hogy vizsgálja
meg a Hagyományok – Ízek – Régiók
program keretében létrejött, a hagyományos mezõgazdasági termékeket és
élelmiszereket tartalmazó gyûjtemény
bõvítésének és hasznosításának, valamint a határon túli magyarlakta területeken való gyûjtõmunkához szakmai
segítség nyújtásának lehetõségét.
Felkéri a kormányt, hogy ösztönözze
az agrártermékek eredetmegjelölései és
földrajzi jelzései közösségi oltalmának
megszerzését, valamint a hagyományos
különleges tulajdonságú termékek közösségi elismerését.

Lehetõséget
kapott az SZDSZ
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint
Fodor Gábor SZDSZ-elnökké választása
azt jelenti: megnyílt a lehetõség a párt
elõtt ahhoz, hogy visszatérjen a rendszerváltozáskori alapjaihoz – összegezte
a KDNP véleményét a párt szóvivõje.
Azzal kapcsolatban, hogy Fodor Gábor
csak két szavazattöbbséggel nyert, Halász
Zsuzsa azt mondta: ilyen szoros eredmény után nagy kérdés, marad-e az eddig
tapasztalt belháború a liberálisoknál, tude az új elnök, Fodor Gábor belsõ egységet
teremteni. Hozzátette: az nehézséget jelenthet a megválasztott elnöknek, hogy
míg Kóka János korábban kormánypárti
pártelnökként tudta vesztes ellenfelét miniszteri pozícióval ellentételezni, addig erre most Fodor Gábornak nincs lehetõsége.
A KDNP úgy véli: az, hogy Fodor Gábor mennyire lesz sikeres elnök, függ attól, hogy milyen ügyvivõi testület áll
majd mögötte.

Hátrányainkat pótolhatja
az önkéntes sereg
Nincs tartaléka a honvédségnek, ezért
szükséges egy önkéntes bázis létrehozása – így kommentálta Simicskó István a
tartalékos területvédelmi erõ létrehozását vizsgáló szakértõi bizottságról szóló
döntést. Mintegy nyolcéves folyamat
elõzte meg az önkéntes seregrõl szóló
indítványt.
Az Országgyûlés az öt parlamenti
párt támogatásával döntött: szakértõi
bizottságot alakít a kormány egy a
honvédség szervezetébe illeszkedõ önkéntes tartalékos területvédelmi erõ
létrehozásának, mûködésének megvizsgálására.
Az önkéntes tartalékos sereg ügyét a
KDNP-s Simicskó István javaslatára
tárgyalta a parlament, az ötlet azonban
már évek óta napirenden van, azóta,
hogy megszûnt a kötelezõ sorkatonaság.
Azért érezte szükségét az önkéntes
tartalékos erõrõl szóló elõterjesztésnek
Simicskó István, mert nyilvánvalóan

látszott, hogy a magyar hadsereg állományelosztását tekintve messze elmarad a jól mûködõ haderõkétõl – derült ki
a KDNP szakpolitikusának nyilatkozatából. Simicskó az mno-nak elmondta:
nagyon hosszú, mintegy nyolcéves folyamat elõzte meg az önkéntes seregrõl
szóló indítványát.
A polgári kormány államtitkára
rámutatott:
elfogadhatatlan
és
történelmi léptékû felelõtlenség, hogy
a magyar hadsereg állományelosztását
tekintve messze elmarad a jól mûködõ
hadseregekétõl. A KDNP-s politikus
megjegyezte: a magyar honvédség állományának békelétszáma megegyezik a
mozgósítási létszámmal. Mivel 2006ban megszûnt a hadkötelezettség,
ezért nincs tartaléka a honvédségnek.
Ez azért is aggasztó – tette hozzá –
mert az állomány fõ létszáma külföldön van lekötve, így nincs kapacitás a
nemzetvédelmi teendõk ellátására. Éppen ezért szükség van egy önkéntes
bázis létrehozására.

Lehetetlen helyzetben az orvosi szakképzés
A KDNP felszólítja az egészségügyi minisztert és az orvosi egyetemeket, hogy
méltányos és elfogadható megoldást találjanak arra, hogy a szakképesítéssel már
rendelkezõ orvosoknak további szakképesítés megszerzésekor ne kelljen közel
egymilliós évi térítési díjat fizetniük. Mindezzel megelõzhetõ lenne, hogy elinduljon a kórházak orvosi karának szakmai leépülése, amely speciális osztályok
megszûnéséhez vezethet.
A Kereszténydemokrata Néppárt elfogadhatatlannak tartja, hogy az egészségügy
jelenlegi helyzetében a szakképesítéssel már rendelkezõ orvosok további szakképesítésének megszerzését a magas térítési díjak szinte lehetetlenné teszik. Az
egyetemi szakképzõ helyek képzési díjként 84.000.-Ft/hó térítési díjat állapítottak
meg. A rendkívül nehéz gazdasági helyzetben lévõ kórházak, sem az átlagban
130.000 forintos havi fizetéssel rendelkezõ orvosok a közel egymillió forintos évi
térítési díjat nem tudják kifizetni.
A Semmelweis Egyetem jó példával járt elöl, amikor a 92/2007. számú határozatával felfüggesztette a térítési díj fizetését és a szenátus felhatalmazta a rektort,
hogy a társegyetemekkel errõl tárgyalásokat folytasson. A korábbi határozatról az
értesítést az egészségügyi intézmények 2008. június 9-ével kapták meg.
A KDNP elfogadhatatlannak tartja a jelenlegi helyzetet ezért mind a betegek,
mind az orvostársadalom érdekében felszólítja az orvosi egyetemeket, és az
egészségügyi minisztert, hogy méltányos és elfogadható megoldást találjon a problémára, hogy ne induljon el a kórházak orvosi karának szakmai leépülése, mely
speciális osztályok megszûnéséhez vezethet.
Nagy Kálmán
a KDNP országgyûlési képviselõje,
az Egészségügyi bizottság tagja

Forrás: kdnp.hu
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Irodát nyitott a KDNP Gyõrött
Új irodát nyitott csütörtökön a Kereszténydemokrata Néppárt gyõri szervezete a Bartók Béla út 8. szám alatt, ami egyben a Gyõr-M
Moson-S
Sopron megyei szervezet székhelye is lesz. A párt az új helyen rendezvényeket, lakossági fórumokat, fogadó órákat tart, valamint az új helyiség ad majd otthont a nemrég alakult Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek is – jelentette be Herkely Ákos, a KDNP gyõri szervezetének szóvivõje...
A KDNP 2006-ban kezdett el intenzíven építkezni Gyõrött, aminek az iroda
is része – fejtette ki Havasi Ferenc, a
KDNP gyõri elnöke. Elmondta, az ajtajuk nyitva áll azok elõtt, akik rokonságot éreznek a párt eszméi iránt. Az iroda egy mag, ahol programok készülnek
majd és ahol eszmét tudnak cserélni a
lakossággal.
Az irodaavató ünnepségen részt vett
Firtl Mátyás országgyûlési képviselõ, a
KDNP megyei elnöke, aki elmondta,
hogy készülni kell a kormányváltásra,
hiszen aki „hazudott reggel, hazudott
délben, hazudott este”, ott megáll a tudomány. Örömét fejezte ki, hogy a városi szervezettel együtt nyithatják az iro-

dát, ami méltó megnyilvánulása a városi politikában egyre markánsabban
jelenlévõ KDNP-frakciónak.
Lanczendorfer Erzsébet országgyûlési
képviselõ hozzátette, a ház igazi értékét
majd az adja, ha a terveik, reményeik
tettekké válnának, az új iroda a szolgálat háza lenne. Kifejtette, a párt szellemisége emberközpontú politikát jelöl
ki, szolgálni hívõket és nem hívõket
egyaránt.
Medgyasszay László, az 1. számú választókörzet országgyûlési képviselõje,
elmondta, hogy mennyire örül, hogy
eredeti értékrendjének megfelelõen a
KDNP parlamenti frakcióját erõsítheti,
és megelégedettségének adott hangot,

Kismamabérlet
Debrecenben

hogy Gyõrben érvényesülnek a kereszténydemokrata értékek, a frakció valódi
önálló politizálást folytat, sikeresek a
KDNP gyõri politikusai.
Ottófi Rudolf KDNP-s alpolgármester arról beszélt, hogy értékválságban küzdõ korunkban a kereszténydemokratáknak fontos az igazi
értékek keresése, ami teljes fényében
utoljáraa 20-as, 30-as években ragyogott, ezért dolgozni fognak azon, hogy
az utolsó boldog békeidõk, és Klebersberg Kunó neve ismét tisztán
csengjen, a Rákosi-korszakban ráhordott sarat, piszkot le kell tisztítani róla. Figyelmeztetett, hogy ma azokat az
iskolákat bontjuk le a szó szoros értelmében, amit õ épített Trianon után az
ország teljesen reménytelen helyzetében. Fontosnak nevezte a civil szervezeteket, és az azokkal való kapcsolattartást, azok támogatását, melyet az
idén az önkormányzat 12 millió forinttal tudott megnövelni.

Morális válság van

Kisgyermekes bérlet bevezetését tervezi Debrecen. A
gyesen vagy gyeten lévõ szülõk a tervek szerint szeptembertõl annyit fizetnének a tömegközlekedésért,
mint a tanulók vagy a nyugdíjasok. A közlekedési társaságok kiesõ bevételét az önkormányzat pótolná.
A KDNP kezdeményezésére az önkormányzat azt tervezi,
hogy õsztõl a kismamák is annyit fizetnek majd a bérletért,
mint a tanulók vagy a nyugdíjasok, a kisgyermekes buszbérlet ára a tervek szerint a jelenlegi 4740 forintról 2250 forintra csökkenne, a villamosbérletnél 1670, a kombinált
bérlet esetében pedig 3070 forintos megtakarítást jelentene
a kisgyermekes családok számára Az igénybevételhez mindössze érvényes gyes- vagy gyet-igazolás szükséges – mondta
Horkay György, a KDNP önkormányzati képviselõje.
A DKV és a Hajdú Volán bevétel kisesését az önkormányzat pótolja, elõreláthatóan éves szinten nagyjából nettó 20-24 millió forintra tehetõ az az összeg, amit ki kell fizetni a szolgáltató társaságok felé. Természetesen a városi
költségvetés biztosítja ezt a kedvezményt a kisgyermekes
szülõk számára – nyilatkozta Papp László, a Fidesz városi
frakcióvezetõje.
Az elképzelésekrõl a közgyûlés várhatóan júniusban
dönt. Ha a képviselõk támogatják a javaslatot, akkor szeptember elsejétõl akár a kispapák is olcsóbban utazhatnak
Debrecenben.
Forrás: dtv.hu

Hazánk

Firtl Mátyás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési
képviselõje, a megyei közgyûlés alelnöke elítéli és egyben figyelmeztetõ jelnek tartja a Sopronban bántalmazott lelkész esetét.
Magyarország erkölcsi állapotát jellemzi az, ami szombaton Sopronban történt. A
24 órás Bibila-felolvasás alatt
bántalmaztak egy közfeladatot ellátó személyt, akinek a
támadói ellen eljárást indított
a rendõrség.
Firtl Mátyás a Lánchíd Rádió kérdésére válaszolva kijelentette: Sopronra nem jellemzõ az eset.
Sopron nem egy ilyen város, ahol ehhez hasonló eddig megtörténhetett volna, itt a
parázs hangulatú sporteseményeken sem történt eddig semmiféle rendbontás.
A kereszténydemokrata politikus kifejtette: Sopron polgármesterével, Fodor Tamással és a történelmi egyházak helyi
képviselõivel együtt mélységesen elítéli a tettet, és egyben azt
figyelmeztetõ jelnek tartja. Ma Magyarországon erkölcsi és morális válság van, ami azért lehetséges, mert egy olyan országban
élünk, ahol egy olyan kormány regnál, amely hazugsággal kerülhetett hatalomra. Ezért még inkább szükség van annak az
értékrendnek az érvényesítésére, amelyet az egyházi iskolák
képviselnek, és minden jó szándékú ember, akinek fontos, hogy
a morális válság megszûnjék.
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Pünkösdi
Tavaszköszöntõ Ajkán

Érdekes programnak lehettek részesei
azok, akik Pünkösd délutánján kilátogattak Ajkán a Jézus Szíve templom
melletti térre. Pünkösdi tavaszköszöntõre hívták, és várták a város ifjú polgárait, a gyermekeket, és természetesen szüleiket. A KDNP által kezdeményezett
eseményre, melynek egyik fõszervezõje
Táncsics Tamásné (a KDNP tagja), azaz
Ilike óvó néni a rendezvény alatt segítõivel kézmûves tanodát tartott a gyerekeknek, melyben saját kezûleg készíthették el a legkülönbözõbb figurákat.
György Nikoletta jóvoltából a bátrabbak
az arcukat is kifesthették. Mivel szépen
szaporodott az arcfestésre várók száma,
ezért az egyik anyuka is, aki kislányával
látogatott ki a rendezvényre (Szilágyi
Éva) bekapcsolódott az arcok kipingálásába. Ezen kívül még lehetett lufikat for-

Magyar hõsökre
emlékeztek
Hazánk egyik legkisebb települése,
a háromszáz lakosú Korlát népe is
megünnepelte a Magyar Hõsök
Napját. A község Fidesz–KDNP támogatással megválasztott pol gár mesterének, Takács Péter Györgynek szent meggyõzõdése: a Magyar
Köztársaság az elmúlt ezer év méltó
örököse csak akkor lehet, ha nem
hagyja feledni azokat, akik a hont
még a maguk életénél is fontosabbnak tartották.

bert Nagypéntek címû versét adta elõ.
Ezt követõen Szuromi Pál (KÉSZ), a Békés Városért díj egyik idei jutalmazottja
mondta el nagy tetszést arató, kimagasló jelentõségû ünnepi beszédét. Hégely
László (Kisgazdakör, KDNP alapító tag,
tavalyi KÉSZ-díjas) alkalomhoz illõ
népdalokat adott elõ. Az ünnepség a
Szózat eléneklésével zárult.
Békési Zoltán pálinkafõzõ mester felajánlást tett egy városi Trianon emlékmû felállítására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozó településen a megemlékezés a római
katolikus templomban bemutatott ünnepi szentmisével és körmenettel indult,
majd a gyermekek emlékmûsorával folytatódott, zárásképpen pedig a három történelmi egyház lelkésze megkoszorúzta a
korláti hõsök emlékmûvét.
Az elsõ világháború vérzivataros 1915ös esztendejében báró Abele Ferenc vezérkari õrnagy indítványozta, hogy minden
község kõemléket állítva legyen köteles
megörökíteni a harcok során elesett hõsök
neveit. Kezdeményezése két évvel késõbb
emelkedett törvényerõre, ekkor kötelezõvé
tették a hõsi emlékmûvek állítását. 1924ben egy újabb törvény a nemzeti ünnepek
közé sorolta a magyar hõsökrõl való emlékezést és május utolsó vasárnapját a Hõsök Emlékünnepévé nyilvánítva. Az 1925tõl rendszeressé váló megemlékezéseken
istentiszteletet celebráltak, imát mondtak,
végezetül koszorú elhelyezésével tisztelegtek a hõsök emléke elõtt. A II. világháború
után politikai és szimbolikus tartalma miatt megtiltották, hogy az ünnepet bárki is
megtartsa, csak a rendszerváltozást követõen nyerhette vissza eredeti jelentését. A
Magyar Köztársaság Országgyûlése – adózva az elmúlt ezredév mindazon magyar hõsei emléke elõtt, kik a haza szabadságáért
és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották – 2001-ben
újra törvénybe foglalta ezt a napot.
A község Fidesz–KDNP támogatással
megválasztott polgármesterének, Takács Péter Györgynek szent meggyõzõdése: a Magyar Köztársaság az elmúlt
ezer év méltó örököse csak akkor lehet,
ha nem hagyja feledni azokat, akik a
hont még a maguk életénél is fontosabbnak tartották.

Pálmai Tamás

Forrás: kdnp.hu, - bszj -

mázni is, készülhettek az ötletesnél ötletesebb állat figurák és virágok.
A késõ délutánba, kora estébe nyúló
programot Sebõ Katalin és Horváth Katalin szívet melengetõ gitárjátéka tette
még színesebbé.
Az örömtõl sugárzó gyermekarcokat
látva a szervezõk elhatározták, hogy jövõre újra megszervezik pünkösdi tavaszköszöntõjüket a gyermekek számára.
A KDNP ajkai szervezete által szervezett program új színfoltot hozott a város életébe. Sokan meg is jegyezték:
Végre valaki, aki nem csak a felnõttekre, hanem gyermekeikre is gondol, amikor programot szervez.
A program motorjai voltak: Táncsics
Tamás és Rieder András önkormányzati képviselõk, és Reitter István a KDNP
ajkai csoportjának elnöke.

Trianon-m
megemlékezés Békésen
A KDNP és a KÉSZ békési szervezete lebonyolításában zajlott le Békés városában az idei Trianon-megemlékezés
2008. június 4-én a város fõterén. Az
ünnepi mûsort levezették: Deákné Domonkos Julianna (Fidesz) és Mucsi
András (Fidesz-KDNP) önkormányzati
képviselõk. Szervezte Pálmai Tamás, a
KÉSZ helyi és a KDNP megyei elnöke.
A Himnusz közös eléneklése után
Nagy József esperes-plebános és Katona
Gyula vezetõ lelkész mondtak imát a
hazáért. Szeverényi Barnabás Wass Al-
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Felhívás elõre
hozott választásért
Az egyetlen megoldás az Országgyûlés önfeloszlatása
A jelenlegi súlyos politikai, gazdasági
és erkölcsi válság feloldásának egyetlen megoldása a magyar országgyûlés
önfeloszlatása és elõre hozott választások tartása. Ez teremtheti meg annak
a feltételeit, hogy egy olyan kormányzat jöjjön létre hazánkban, amely hatalmát nem a választópolgárok megtévesztésével, manipulációval, hanem
tiszta körülmények között szerzi meg,
s ez által rendelkezik azzal a társadalmi felhatalmazással, bizalommal,
amely nélkülözhetetlen a kialakult
válsághelyzet kezeléséhez. Felhívásunkat a családjainkért, nemzetünkért és
minden magyar állampolgár jövõjéért
érzett felelõsségünk és az aggodalom
motiválja, az a meggyõzõdés, hogy a
hazánkban elindult kedvezõtlen folyamatok megállítását itt és most el kell
kezdeni, mielõtt még nem késõ.
Az elmúlt hat év történései világosan bizonyítják, hogy a kormányon
lévõ pártok számára egyetlen cél maradt csupán: a hatalom mindenáron
való megtartása, még akkor is, amikor a társadalom nagy többsége egyértelmûen elfordult tõlük. A demokráciában elfogadhatatlan módon megszerzett többségük gyakorlása során,
a kampányban hangoztatottakkal
homlokegyenest ellentétes irányú
kormányzásuk súlyos válságot okozott a társadalom széles tömegei számára. Tevékenységükkel – illetve tehetetlenségükkel – a legkülönfélébb
társadalmi-gazdasági szervezetek fordultak élesen szembe, megfogalmazták kritikájukat a pénzügyi-üzleti körök, a nagyvállalkozók, a különféle
szakmai és érdekvédõ szervezetek, s a
megoldást már õk is az elõre hozott
választásokban látják. Mára már a
kormánytöbbséget és a választópolgárok abszolút többségének bizalmát
is elvesztették – amit a közvéleménykutatási eredmények egyértelmûen és
folyamatosan bizonyítanak –, hatalmuk illegitimmé vált.
Korábbi ígéretünknek megfelelõen
szeptembertõl elkezdjük gyûjteni az

aláírásokat, amelyekkel civil állampolgári nyomást kívánunk gyakorolni
valamennyi parlamenti pártfrakció
irányába, felszólítva a házelnököt és
a frakciókat, hogy kezdeményezzék a
parlament önfeloszlatását, és szavazzák azt meg. E deklarációt már most
elküldjük a házelnöknek, a parlamenti frakcióvezetõknek és tájékoztatásul a köztársasági elnöknek is, s
ha az õsz folyamán a kellõ számú
aláírás összegyûlt, az aláírásokat letesszük az Országgyûlés asztalára. A
néptõl származik az a mandátum,
amellyel a kormányon lévõk hatalmukat gyakorolhatják, s ha ez a felhatalmazás megszûnik, akkor vissza
kell adni a népnek a jogot arra, hogy
újra eldönthesse, milyen politikai
erõnek ad felhatalmazást az ország
súlyos gondjainak megoldására. Kezdeményezésünk nem titkolt célja az
is, hogy elõsegítsük a gyenge magyar
civil társadalom talpra állását, az állampolgári önérzet és felelõsségtudat
megerõsödését, amely a nemzet fennmaradásának, a demokrácia megvédésének garanciája.
Kérjük azon civilszervezetek és magánszemélyek támogatását, amelyek/akik egyetértenek a fenti nyilatkozattal, az aláíráshoz keressék fel a
www.budakalasz.elorehozottvalasztas.h
u címû honlapot, ahol a késõbbiekben
letölthetõ lesz az aláírásgyûjtõ ív, amelyet szeptember 1-jétõl fogunk gyûjteni
az akkor nyilvánosságra hozandó elképzelések szerint. A magyar nemzetért, a
demokráciáért!
Budakalászi Polgári Körök Szövetsége,
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
Magyar Vár Alapítvány,
Szentendrei Petõfi Kulturális
és Hagyományõrzõ Egyesület,
Erdélyi Körök Országos Szövetsége,
Hévízi Polgári Körök,
Magyar Nemzeti Bizottság 2006,
Nexus Környezetvédelmi
és Érdekvédelmi Egyesület,
Civilek a Demokráciáért Egyesület
Nemzeti Értékek Pártja
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Bibliaosztás
a Parlamentben
Mintegy 130 parlamenti képviselõ kapott Szentírást a Biblia éve alkalmából
Erdõ Péter bíboros, prímástól, Bölcskei Gusztávtól, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi
elnökétõl és Ittzés Jánostól, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elnök-püspökétõl. Az evangélikus püspök elmondta: az akciót az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke, Balog Zoltán (Fidesz) kezdeményezte, Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke pedig támogatását adta hozzá.
A parlament delegációs termében
zajlott ceremónián Erdõ Péter bíboros
arról beszélt, hogy a magyar nyelvû
bibliafordítások hozzájárultak a nyelv
fejlõdéséhez, a jelenkorban pedig a
Biblia üzenetével befolyásolja az emberi értékrendek alakulását. Bölcskei
Gusztáv a rendezvényre elhozta már
nem élõ édesapja és néhai apósa Bibliáit, majd megjegyezte: azzal, hogy a
Biblia apáról fiúra száll, részesévé vált
a történelemnek.
Ittzés János reményét fejezte ki a Bibliák átadásakor, hogy azok valóban olvasottak lesznek. Balog Zoltán hangsúlyozta: noha a parlamenti pártok másként gondolkoznak bizonyos ügyekrõl
vagy eseményekrõl, ahhoz nem férhet
kétség, hogy a Biblia mindenkihez szól.
Forrás: MTI
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