
Hazánk

– Mielõtt az egyezkedési kényszerrõl
szólnék, érdemes említést tenni né-
hány olyan fogalomról, mint az egyet-
értés, a felelõsség és az együttmûkö-
dés. Sokszor elhangzik a kérdés: Miért
nem értenek egyet a pártok?  E kérdés-
felvetéssel a sajtó egy része is szívesen
él, holott a válasz egyértelmû: mert
másképpen látják a világot. De nézzük
a felelõsség kérdését. A politikában a
kormányzati és az ellenzéki felelõsség
merõben mást jelent. A kormányzat
kap lehetõséget arra, hogy az ország
sorsát befolyásolja, az ellenzéknek erre
gyakorlatilag nincs lehetõsége, ezért a
felelõssége is más; a kettõt nem lehet
összemosni. Magyarországon nem
azért állnak úgy a dolgok, mert az el-
lenzék és a kormánypárt nem ért egyet
egymással, hanem azért, mert dilet-
táns kormányzás folyik. Ami pedig az
együttmûködést illeti: a mai állapot
valóban abnormális. Ám a sommás
megállapításon túl, vessünk egy pil-
lantást e jelenség okára is:  2002-ben
egy újfajta magatartás jelent meg a po-
litika világában, az üzleti világból hoz-
ták azok, akik ott az üzleti siker érde-
kében gátlástalanul törnek elõre, min-
dent és mindenkit eltaposnak. Ez a po-
litikában a hatalom megszerzése és
megtartása célját jelenti. Megszerezni,
ha kell, a választók manipulálásával,
becsapásával, és megtartani, ha kell,
az önkormányzatok megfigyelésével.

Ez a fajta magatartás – legfõbb aka-
dályként – alkalmatlanná teszi õket az
együttmûködésre. 

Más a helyzet azonban az alkukény-
szerrel. Ez tulajdonképpen a kisebbségi
kormányzást jelenti. De ki a haszonél-
vezõje? Az ország? Nem valószínû, hi-
szen még kevésbé lesz kormányzás,
mint eddig volt. Az emberek? Õket a gö-
dörbõl csak egy erõs kormány képes ki-
húzni. Eddig az volt a helyzet, hogy a
nagyobbik kormánypárt több kormány-
zati pozíciót volt kénytelen adni a kiseb-
biknek, mint amennyit a parlamenti és
társadalmi támogatottsága megengedett
volna. Azt is mondhatnám, hogy a farok
csóválta a kutyát. Most más lesz a hely-
zet. Most már minden ügybe, nem csak
a saját tárcájuk ügyébe szólhat bele az
alkupartner. A kutya és a farok alkujá-
ban a gyõztes ezentúl is a farok lesz. 

Magyarországnak olyan kormányra
van szüksége, amely nagy társadalmi és
parlamenti támogatottsággal rendelke-
zik, képes hatékonyan cselekedni, és
megállítani a további lecsúszást, kihúz-
ni a szekeret az árokból, és úton tartani
azt. Ennek a nagy legitimációval rendel-
kezõ kormánynak kötelessége is lesz,
hogy kormányzati pozícióban nagyvo-
nalúan felkínálja az együttmûködést az
ellenzéknek, minden kényszer nélkül,
és egy új, normális politikai légkört ala-
kítson ki. 

Forrás: mmkkooggyy..hhuu,,  kkddnnpp..hhuu

KKoorrmmáánnyyzzaattii  vvééggjjááttéékk
A koalíciós társak alkupartnerek lettek
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Gyurcsány
a  mérlegen

„A szocialisták már tavaly
beterjeszthettek volna egy új
kormányprogramot, hiszen
újra fogalmazták koalíciós
szerzõdésüket a liberálisok-
kal, s abban számos, a kor-
mány munkáját érintõ elem
volt. Ezek közös jellemzõje
egyébként, hogy nem telje-
sültek. Számonkérésük vi-
szont jogos, mert többnyire
határidõre vállalt feladatok
voltak.”

44-55..  oollddaall  

Tiltakozzunk
a  léleknyomorító
módszerek  ellen!

„Új szakaszába érkezett a Gyur-
csány Ferenc nevével fémjel-
zett magyarországi kormány-
zás azzal, hogy a kabinet kor-
mányhatározattal titkosszolgá-
lati ellenõrzés alá vonta a me-
gyei, fõvárosi, kerületi és me-
gyei jogú városok önkormány-
zatait, közigazgatási hivatalait,
a regionális fejlesztési és terü-
letfejlesztési tanácsokat.”

22..  oollddaall  

Kulturális  népirtás
és  etnikai  agresszió

folyik  Tibetben

„Semjén Zsolt, a bizottság
KDNP-s tagja kifejtette: a
magyar államnak másfél év-
tizedes adósságot kell törlesz-
tenie a Tibet jogainak védel-
mérõl szóló országgyûlési ha-
tározat meghozatalával.”

1133..  oollddaall

MMaajjdd  eeggyy  hhóónnaappooss  hhuuzzaavvoonnaa  uuttáánn  ppoonntt  kkeerrüülltt  aa  mmoonnddaatt  vvééggéérree,,  aazz  SSZZDDSSZZ
kkiillééppeetttt  aa  kkooaallíícciióóbbóóll..  AAzz  MMSSZZPP  iimmmmáárroonn  „„hhiivvaattaalloossaann””  iiss  kkiisseebbbbssééggkkéénntt
iiggyyeekksszziikk  ––  aa  ttööbbbbssééggeett  mmaaggaa  aalláá  ggyyûûrrvvee  ––  bbáárrmmii  áárroonn  ééss  bbáárrmmiillyyeenn  eesszzkköözz-
zzeell  mmeeggttaarrttaannii  aa  vváállaasszzttóókk  ttuuddaattooss  mmeeggttéévveesszzttéésséévveell,,  iilllleeggiittiimm  mmóóddoonn  sszzeerr-
zzeetttt  hhaattaallmmáátt..  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee
nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  aa  kkiiaallaakkuulltt  hheellyyzzeett  kkéépptteelleennssééggéénn  ttúúll  aa  mmöö-
ggöötttteess  éérrddeekkeekkrree  iirráánnyyííttoottttaa  aa  ffiiggyyeellmmeett..  HHaarrrraacchh  PPéétteerr  aazz  SSZZDDSSZZ  eellnnöökkéé-
nneekk  aazzoonn  ffeellvveettéésséérree  rreeaaggáállvvaa,,  hhooggyy  aazz  „„MMSSZZPP  ééss  aazz  SSZZDDSSZZ  éérrddeekkeelltt  aazz
öönnáállllóó  sszzoocciiaalliissttaa  kkoorrmmáánnyyzzááss  ssiikkeerréébbeenn””,,  ffeelltteettttee  aa  kkéérrddéésstt,,  vvaajjoonn  kkii  aa  kkáárr-
vvaalllloottttjjaa,,  ééss  kkii  aa  hhaasszzoonnééllvveezzõõjjee  aannnnaakk  aa  hheellyyzzeettnneekk,,  hhooggyy  kkooaallíícciióóss  ppaarrttnneerr-
bbõõll  aallkkuuppaarrttnneerreekk  lleetttteekk..
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A Forsense és a Századvég 2008. áprili-
si országos közvélemény-kutatásában a
pártválasztásra vonatkozó hagyomá-
nyos kérdéseken túl tíz párt esetében
egyenként megkérdezte a mintába ke-
rülteket, hogy mennyire érzik maguk-
hoz közel állónak az adott pártot. A Fi-
deszt érzik a legtöbben magukhoz közel
állónak, 36 százalék adott 4-es vagy 5-
ös osztályzatot. A Kereszténydemokra-
ta Néppárt megelõzi az MSZP-t, a
KDNP-vel a megkérdezettek 15, az
MSZP-vel 13 százalék szimpatizál. Ez
utóbbi esetében azonban a szimpátia
elválik a pártválasztástól, hiszen a
KDNP-t magukhoz közel érzõk kéthar-

mada a Fidesz szavazója, a fennmaradó
egyharmad döntõ része pedig az isme-
retlen pártpreferenciájúak valamely ka-
tegóriájába sorolódik. A két kisebb par-
lamenti párt közül az MDF-et érzik
többen (10 százalék) magukhoz közel
állónak, az SZDSZ esetében ez az érték
csupán 5 százalék, amit még a Jobbik 7
százaléka is meghalad. 

Elutasítottság szempontjából ennél
komplexebb a kép. Az immár egyetlen
kormánypárt népszerûtlensége 55 szá-
zalékos elutasítottságában is tetten ér-
hetõ, míg a Fidesz esetében 35 százalék
ez az arány. Érdekes emellett, hogy a ko-
alícióból kilépett SZDSZ-t maguktól tá-

volinak érzõk aránya magasabb (62 szá-
zalék), s igen hasonló a szélsõséges pár-
tokéhoz, hiszen a MIÉP és a Munkás-
párt esetében egyaránt 66-66 százaléka
adott 1-es vagy 2-es osztályzatot. 

A teljes politikai mezõt egyben vizs-
gálva a legfontosabb eredménynek az
látszik, hogy továbbra is a két nagy párt
jelenti a viszonyulási pontot a választók
számára, és ezekhez képest helyezkedik
el a többi párt is a rendszerben. A szél-
sõségesnek nevezhetõ pártok is a két
nagy párthoz viszonyítva kerül egy plat-
formra a távolság-közelség viszonyrend-
szerében. 

Forrás: ggoonnddoollaa..hhuu

TTiillttaakkoozzzzuunnkk  
aa  lléélleekknnyyoommoorrííttóó
mmóóddsszzeerreekk  eelllleenn!!

Új szakaszába érkezett a Gyurcsány Ferenc nevé-
vel fémjelzett magyarországi kormányzás azzal,
hogy a kabinet kormányhatározattal titkosszolgá-
lati ellenõrzés alá vonta a megyei, fõvárosi, kerü-
leti és megyei jogú városok önkormányzatait, köz-
igazgatási hivatalait, a regionális fejlesztési és te-
rületfejlesztési tanácsokat.

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint ezzel
a végjáték kezdõdött el, a kormány már csak „tit-
kos rendõrsége” útján képes a hatalmát megtar-
tani, amihez mindenáron ragaszkodik. Az ilyen
és ehhez hasonló eljárások ellentmondanak min-
den demokratikus normának, nem beszélve ar-
ról, hogy a köztisztviselõket, közszolgálati dolgo-
zókat, választott önkormányzati képviselõket és
polgármestereket, végsõ soron az ország lakossá-
gát hozza méltatlan helyzetbe.

A KDNP arra kér minden józanul gondolkodó
embert, az ország sorsáért és lelkéért felelõsséget
érzõ értelmiségit, hogy fejezze ki tiltakozását a
rendszerváltozás elõtti idõbõl ismert léleknyomo-
rító módszerek ellen. Kiváltképp azokat, akik
maguk is saját bõrükön érezték a megfigyelt léte-
zés méltatlanságát és következményeit, de az
egykori megfigyelõket is, akik számtalan vissza-
emlékezésben tettek tanúbizonyságot arról a lel-
kiismereti válságról, ami az ilyen jellegû aljas fel-
adat elvégzésének következménye.

AA  KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõccssooppoorrttjjaa

FFoorrsseennssee-SSzzáázzaaddvvéégg  sszziimmppááttiiaaffeellmméérrééss::  
aa  KKDDNNPP  mmáássooddiikk,,  mmeeggeellõõzzii  aazz  MMSSZZPP-tt  iiss

SSzzíínnjjááttéékk  vvaaggyy  kkoommoollyy  ddöönnttééss??
A tettek ‘94-ben is ellentmondtak a szavaknak
AA  ccsseennddeess  „„vváálláássbbaann””  éérrddeekkeelltteekk,,  ééss  nneemm  éérrddeekküükk  aa  kkoorrmmáánnyy  bbuu-
kkáássaa  ––  mmoonnddttaa  aa  ccssaalláássssaall  mmeeggvváállaasszzttootttt  KKóókkaa  JJáánnooss  aazz  SSZZDDSSZZ
rreennddkkíívvüüllii  kküüllddööttttggyyûûllééssee  uuttáánn,,  aahhooll  aarrrróóll  ddöönnttöötttteekk,,  hhooggyy  aazz  aalliigg
eeggyy-kkéétt  sszzáázzaalléékkoonn  áállllóó  kkiiss  ppáárrtt  áápprriilliiss  3300-áávvaall  kkiilléépp  aa  kkooaallíícciióóbbóóll..
AA  kkiillééppééssrree  443344  kküüllddöötttt  sszzaavvaazzootttt  iiggeennnneell,,  5533-aann  nneemmmmeell,,  mmíígg  3322-
eenn  ttaarrttóózzkkooddttaakk..  KKóókkaa  bbeesszzéélltt  aarrrróóll  iiss,,  hhooggyy  sszzáámmáárraa  nneemm  vvoolltt  kkéérr-
ddééss,,  hhooggyy  mmeeggmméérreetttteettii-ee  mmaaggáátt  aazz  SSZZDDSSZZ  eellnnöökkvváállaasszzttáássáánn  ééss
öörröömmmmeell  hhaalllljjaa,,  hhooggyy  FFooddoorr  GGáábboorr  iiss  eell  aakkaarr  iinndduullnnii..  

„Nem tudjuk eldönteni, hogy ez most komoly vagy valamilyen színjáték
részesei vagyunk”, a „kint is vagyok, bent is vagyok” játékot próbálja az
SZDSZ eljátszani – kommentálta Halász Zsuzsa az SZDSZ rendkívüli
küldöttgyûlésének döntését. Indoklásként a KDNP szóvivõje arra emlé-
keztetett, hogy 1994-ben Magyar Bálint a koalíciókötés elõtt két héttel
azt nyilatkozta, az MSZP-vel soha nem lépnek koalícióra. 

Most sem tudjuk igazából ebbõl a döntésbõl leszûrni, hogy mit is akar-
nak, mi fog történni az elkövetkezõ idõszakban – mondta Halász Zsuzsa.
Hozzátette: az nem kilépés a koalícióból, ha csak a minisztereket hívják
vissza és minden más pozícióban – ami a kormányzati szerepbõl adódik
– ott maradnak az SZDSZ delegáltjai. 

A szóvivõ hangsúlyozta: az ország szempontjából annak, hogy az
SZDSZ kilép a koalícióból vagy bent marad, nincs jelentõsége, ugyanis,
az ország „olyan mélyre süllyedt minden szempontból”, hogy pusztán et-
tõl a kilépéstõl nem fordulhatnak jó irányba a folyamatok. Csak abban az
egy esetben lenne jelentõsége a kilépésnek, ha ez közelebb vinné az orszá-
got az elõrehozott választásokhoz – közölte. 

A KDNP egyébként támogatná az MDF kezdeményezését a bizalmi
szavazásról, de abban azonban nem bíznak, hogy Gyurcsány Ferenc bizal-
mi szavazást kezdeményezne; ezt csak akkor teszi meg a kormányfõ,
mint arra már volt példa – mutatott rá –, ha elõzetes megbeszélés után
„elõre tudná a bizalmi szavazás eredményét”. 

Forrás: KKDDNNPP  wweebbsszzeerrkkeesszzttõõsséégg,,  
HHíírrsszzeerrzzõõ  



A kormánykoalíció felbomlásának értel-
mezése két részre osztja az ország lakos-
ságát. Tízbõl két (18 százalék) embernek
nincs kialakult véleménye a kormányko-
alíció felbomlásáról. Ám azok között,
akik rendelkeznek véleménnyel, nagyjá-
ból egyenlõ arányban vannak, akik ezt va-
lódi váltásnak tekintik és azok, akik azt
gondolják, hogy csak egy megrendezett
színjátékot látunk. Tíz felnõttbõl négy
gondolja úgy, hogy az SZDSZ lépése való-
jában egy ilyen politikai színjáték része,
és szó sincs igazi szakításról, míg gyakor-
latilag ugyanennyi vannak azon az állás-
ponton, hogy a szakítás a két párt valódi
eltávolodását jelenti egymástól.

A kiábrándulás fokát jól jelzi, hogy
nemcsak az ellenzéket támogatók szkep-
tikusak a magyarázatokkal kapcsolat-
ban, de a kormánypárti szavazóknak az
egyharmada is úgy gondolja, hogy ez
csak egy megrendezett politikai színjá-
ték. A budapestiek, a legmagasabb isko-
lai végzettségûek körében 43-45 száza-
lék, a Fidesz–KDNP táborában minden
második megkérdezett, míg az MSZP-
SZDSZ táborában minden harmadik
ember gondolja, hogy egy megrendezett
politikai színjáték zajlik a koalíció körül
– olvasható a Gallup Intézet honlapján.
Az SZDSZ jövõbeli, konstruktív ellen-
zékként való politikai szereplését nagyon
kevesen tudják elképzelni – ezt a lehetõ-
séget tíz megkérdezettbõl mindössze ket-
ten prognosztizálják. Valamivel többen
(28 százalék) vannak azon a véleményen,
akik azt várják, hogy a parlamentben a li-
berális szavazatokat, vagyis az SZDSZ
külsõ támogatását meg fogja kapni a ki-
sebbségi szocialista kormány. 

Mi lesz az SZDSZ szerepe 
a kormányból való kiválás után? 

Az SZDSZ jövõbeli konstruktív ellen-
zékként való politikai szereplését na-
gyon kevesen tudják elképzelni – ezt a
lehetõséget tíz megkérdezettbõl mind-
össze ketten prognosztizálják. Ez az
arány nem igazán különbözik a társada-
lom különbözõ csoportjainál – az MSZP

támogatóinak is csupán a negyede (27
százalék) várja azt, hogy eddigi koalíciós
partnere ellenzékként fog a parlament-
ben viselkedni. Valamivel többen (28
százalék vannak azon a véleményen,
akik azt várják, hogy a parlamentben a
liberális szavazatokat, vagyis az SZDSZ
külsõ támogatását meg fogja kapni a ki-
sebbségi szocialista kormány. 

A relatív többség, a megkérdezettek
harmada (35 százaléka) azt gondolja,
hogy a külsõ támogatásnál több fog tör-
ténni és elõbb-utóbb újra megállapodik
a két volt kormánypárt, és koalíciót al-
kot. A lakosság bizonytalanságát mutat-
ja, hogy a koalíció sorsára vonatkozó jö-
võbeli lehetséges verziók tekintetében
nincs markáns különbség az emberek
pártszimpátiája mentén

Gyõzelemre esélytelen az MSZP

A várakozások szerint amennyiben most
tekintenek elõre a következõ választásra,
akkor a megkérdezettek 53 százaléka sze-
rint az, hogy az SZDSZ bekerül a követ-
kezõ parlamentbe egyáltalán nem, vagy
inkább nem valószínû. A szocialista párt
jövõjével kapcsolatban még határozot-
tabb a lakosság véleménye. Arra a kérdés-
re válaszolva, hogy „az MSZP képes lesz-
e ismét megerõsödni annyira a következõ
választásokig, hogy esélyes legyen a gyõ-
zelemre”: tízbõl heten nyilatkoznak úgy,
hogy nem tartják valószínûnek, hogy a
párt gyõzelmi esélyekkel indulhasson a
következõ választásokon. Az MSZP je-
lenlegi szimpatizánsainak is csak a fele
az, aki erre lát esélyt.

A többség 
az új parlamenti választások mellett

A kialakult helyzetben a lakosság több
mint fele szerint az lenne az ország érde-
ke, hogy mielõbb új választásokat írjanak
ki (56 százalék), míg minden harmadik
lakos (31 százalék) azon a véleményen
van, hogy az MSZP-nek kell végigvinnie a
kormányzást ebben a ciklusban. Gyakor-
latilag minden társadalmi csoportban ha-

sonló arányban vannak többségben azok,
akik az ország számára a legjobb megol-
dásnak az új választások kiírását tartják,
azokkal szemben, akik a kisebbségi szoci-
alista kormányzás továbbfolytatását tart-
ják a legjobb megoldásnak. A hatvan év
felettiek, az alacsony iskolai végzettségû-
ek, a vidéki nagyvárosokban lakók között
találhatóak legnagyobb számban olyanok,
akik egy kisebbségi szocialista kormány-
zás mellett vannak. Nem meglepõ, hogy a
kérdésre adott válaszokat leginkább a
pártszimpátia határozza meg, a jelenlegi
kormány szimpatizánsainak döntõ több-
sége az MSZP kisebbségi kormányzása
mellett, míg a Fidesz–KDNP támogatói az
új választások kiírása mellett foglalt állást
– szerepel az intézet portálján.

„Nem lesz mûködõképes 
a kisebbségi kormány” 

Végül, arra az összegzõ kérdésre, hogy egy
kisebbségi szocialista kormány mennyire
lesz várakozásai szerint funkcionális, a
lakosság nagyobbik része szkeptikus vá-
laszt adott. A belpolitikai fejlemények
prognosztizálásához képest, abban, hogy
"egy MSZP kormány kisebbségi helyzet-
ben képes-e megfelelõen ellátni a felada-
tát?" meglehetõsen homogén a lakosság
véleménye: tízbõl hatan nem tartják ezt
valószínûnek és csak hárman bíznak egy
pozitív kimenetben, abban, hogy képesek
lesznek ellátni a feladatukat. 

Módszertan: A Gallup kérdezõi 1024
felnõtt magyar állampolgárt kérdeztek
meg. A személyes megkérdezésekre
2008 április 30 – május 6. között került
sor 64 elsõdleges mintavételi ponton. A
mintavétel a többlépcsõs, rétegzett min-
tavételi eljárás kiválasztási elvei szerint
történt, pontosan tükrözi az ország fel-
nõtt lakosságának összetételét a nemek
és korcsoportok arányát, valamint a la-
kóhely településtípusa szerinti megosz-
tást. A lakosság egészének jellemzõitõl
való kisebb eltéréseket, amelyek a minta-
vételes eljárásból óhatatlanul fakadnak,
úgynevezett több-szempontú súlyozással
korrigálták. Az ekkora elemszámú min-
tához tartozó statisztikai mintavételi hi-
ba nagysága a teljes mintára vonatkoz-
tatva kisebb, mint +/- 3,1 százalék) 

Forrás: mmnnoo..hhuu,,  kkddnnpp..hhuu
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TTööbbbbssééggbbeenn  aazz  eellõõrreehhoozzootttt  vváállaasszzttááss  hhíívveeii
A választóknak is gyanús a szakítás 

AAzz  eemmbbeerreekk  ffeellee  sszzeerriinntt  aa  jjeelleennlleeggii  MMSSZZPP––SSZZDDSSZZ  sszzaakkííttááss  ccssuuppáánn  eeggyy  mmeeggrreenn-
ddeezzeetttt  ppoolliittiikkaaii  sszzíínnjjááttéékk..  7700  sszzáázzaalléékk  úúggyy  vvééllii::  aazz  MMSSZZPP  nneemm  lleesszz  kkééppeess  mmeeggnnyyeerr-
nnii  aa  kköövveettkkeezzõõ  vváállaasszzttáásstt..  



Az eddigiek értékelése elõtt kell néhány
szó a kormányprogramok mibenlétérõl.
A kormányprogramok a választási
programok folytatásai, s koalíciós kor-
mányzás esetén módosulásai is. Sze-
rencsés esetben az egymással szövet-
ségre lépõ pártok programjainak leg-
jobb elemei kerülnek be a kormány-
programba, s a legszerencsétlenebb öt-
letek kimaradnak. Ebbõl a szempont-
ból most ne foglalkozzunk a 2006-os
kormányprogrammal, aminek egyéb-
ként az õszödi beszéd fényében nem is
kell túl nagy szerepet tulajdonítani. Az
azonban egyértelmû, hogy amennyiben
a hét új minisztert felvonultató és szer-
kezetében is megváltozott Gyurcsány
kormány nem terjeszt be új kormány-
programot, akkor vállalja mindazt,
amit az SZDSZ kedvéért 2006-ban vál-
lalt. Ha nincs új kormányprogram,
nincs új kormány sem. Azaz a koalíció
továbbra is mûködik, csak az SZDSZ
képviselõcsoportja, mint ellenzéki
párthoz tartozó, több szakértõi keretet
fog kapni, mint eddig.

Egyébként a szocialisták már tavaly
beterjeszthettek volna egy új kormány-
programot, hiszen újra fogalmazták
koalíciós szerzõdésüket a liberálisok-
kal, s abban számos, a kormány mun-
káját érintõ elem volt. Ezek közös jel-
lemzõje egyébként, hogy nem teljesül-
tek. Számonkérésük viszont jogos,
mert többnyire határidõre vállalt fel-
adatok voltak. 

Kis adók összevonása; értékalapú in-
gatlanadó elõkészítése; nyugdíjkedvez-
mények szigorítása; betétdíjas csoma-
golóanyagok szabályozási elveinek ki-
dolgozása. Mivel egyik sem teljesült,
megerõsödik az emberben a gondolat,
hogy Gyurcsány kormányzás helyett
rendre újabb, meg újabb terveket szõ, s
ezekkel kábítgatja a választókat, de sa-
ját híveit is. Ezt tette már a 100 lépés
programja. 2007 januárjában 23 pon-
tos hibajegyzéket adott, folytatta a ká-
bítást februárban (zászlóshajó progra-
mok, 45 intézkedéscsomag), újrakezdte
szeptemberben (48 pontos munkaterv),

októberben tisztasági csomag, idén Új
Tulajdonosi Program, Munka, Tudás,
Tulajdon stratégia.

A Figyelõ közöl egy Szonda Ipsos
felmérést, ami azt tudakolta: Mi jel-
lemzi a Gyurcsány-kormányt gazda-
ságpolitikai szempontból? Három szá-
zalék azt mondta: Kivezette az orszá-
got a gazdasági válságból. Érdekes vé-
lekedés, hozzá kellene tenni: amelyet

a Medgyessy–Gyurcsány–Kuncze ve-
zetés okozott. Annyi igazsága van en-
nek a három százaléknak, hogy a kon-
vergencia program eddig teljesült, de
egyes mutatók kívánt irányú elmozdu-
lása még nem a gazdasági válság meg-
oldása. E három százalék lelkes
Gyurcsány-hívõvel szemben áll 27
százalék, aki szerint éppenséggel gaz-
dasági válságba sodorta az országot,
mellettük egy 19 százaléknyi „segéd-
csapat” azt mondja, hogy elmélyítette
a már létezõ válságot, s nem áll mesz-
sze ezektõl az elutasító hangoktól az a

GGyyuurrccssáánnyy  aa  mméérrlleeggeenn
Mire jutott az „adócsökkentés” és a reformok kormánya

NNeemm  mmééllttáánnyyooss,,  hhaa  eeggyy  nnééggyy  éévvrree  tteerrvveezzeetttt  kkoorrmmáánnyypprrooggrraamm  eerreeddmméénnyyee-
iitt  vvaallaammiiffééllee  vvééggeellsszzáámmoollááss  jjeelllleeggggeell  tteesssszzüükk  aa  mméérrlleeggrree..  AAzz  SSZZDDSSZZ  áálleell-
lleennzzéékkiissééggéévveell  aazzoonnbbaann  oollyyaann  hheellyyzzeett  jjöötttt  llééttrree,,  aammii  éérrttéékkeelléésstt  kkíívváánn..
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Egészségügy

A Figyelõ leltárja

Egészségbiztosítási felügyelet

Gyógyszer-gazdaságossági törvény

Kórházi struktúra átszabása

Népegészségügyi programok

Sürgõsségi betegellátás

Biztosítási alap: 80 ezerrel több járulékfizetõ

Vizitdíj

Egészségbiztosítási törvény

Teljesítmény volumenkorlát

Kórházak eladósodása

Háziorvosi rendszer, járóbeteg-ellátás 
fejlesztése

Vélemény

Állítólag ez a legsikeresebb eleme a kormány munkájának. Em-
lékeim szerint a hódmezõvásárhelyi, pontosabban szentesi eset-
ben messzemenõen nem független szervként viselkedtek. Maga
az elgondolás jó, egybiztosítós állami rendszerben is lehetne
használni, akár az ÁSZ egyik fiók-intézményeként.

Az tény, hogy a gyógyszerkasszát 2007-ben nem lépték túl. Az is
tény, hogy a betegek sokkal több pénzt hagynak a patikában,
mint régen. Az is tény, hogy az orvosok gyógyszerfelírását dur-
ván korlátozták és adminisztratív eszközökkel is terhelték. Arról,
hogy hány betegnek okoztak kárt, nincs felmérés.

Ennek bizony sok a kárvallottja, kevés a nyertese. Hat kórházat
bezártak. Ezekre nem nagyon lehetnek büszkék, például a Lipót
tönkretétele bûn, s nem eredmény. 

Ezek eredményként való feltüntetése a látvány politizálás típu-
sos példája: a népegészségügyi programok költségvetését meg-
vágták, helyette sajtóhangos rendezvényeket tartottak.

Még Gógl Árpád programja volt, botrányos esetek sora mutatja,
mit sikerült az MSZP-nek megvalósítani belõle.

A potyautasok zömérõl kiderült, rendes adófizetõ polgárok, de
cégük, ill. maga az OEP rossz adminisztrátor. De a kimutatások
rendezése maga is eredmény, s ha tényleg befizetõvé lett 80 ezer
potyautas, akkor ennek a nyugdíjkassza bevételeiben is látszani
kell majd.

Eredménynek kicsit túlzás – fõleg a népszavazás után – említeni.

Ennek a szövegét a szocialisták kétszer megszavazták. A népsza-
vazás után rájöttek, hogy rossz. Kabaré téma lenne bármely or-
szágban.

Erõsen alkotmányellenes gyanúval kísért lépés, ami megakadá-
lyozta, hogy a kórházak egymással versenyezzenek a betegért.

Mivel a kórházak adósságállománya nagyobb, mint az OEP
többletbevétele, nem nehéz rájönni, hogy a bevételnövekedés
forrása a kórházak állami kifosztása.

Elvileg helyes irányú lépés lett volna, ha megvalósul. De ez lehet
az új miniszter sikerterülete, ha már meg tudott egyezni az érin-
tettekkel vizitdíj ügyekben.



28 százaléknyi embertömeg sem, akik
szerint ez a kormány csak sodródik,
különösebb gazdaságpolitikai elképze-
lések nélkül. 

Viszont a már említett három szá-
zaléknyi élcsapat sincs egyedül, hi-
szen 15 százalék úgy látja, hogy a
Gyurcsány kormány megtette a szük-
séges lépéseket a válság elkerülése ér-
dekében. Érdekes, hogy csak kilenc
százalék nem válaszolt. Az is figye-
lemre méltó, hogy a Gyurcsány kor-
mány gazdaságpolitikáját elismerés-
sel illetõk (18 százalék) lényegében
annyian vannak, mint akik egy mos-
tani választáson a szocialistákra vagy
az SZDSZ-re szavaznának. A lakos-
ság szemében tehát a Gyurcsány kor-
mány gazdaságpolitikája alapvetõen
megbukott.

Az alábbiakban táblázatos formá-
ban ismertetem azt a leltárt, amelyet
a Figyelõ készített, amelyben elõbb a
kormány „eredményei”, majd (- jellel)
a kormányprogram elmaradt elemei
láthatók. A jobb oldali oszlopban pe-
dig véleményezem a leltár egyes ele-
meit. E vélemények alapján az un.
eredmények is többnyire kudarcok.
Ennek ellenére, ahol lehet, örömmel
üdvözlöm az eredményeket.

Az egészségügy „reformjai” nem
sikerültek, s ezért még akár hálásak
is lehetnénk. Egy komoly eredménye
mégis volt: a szakterület a politikai
központi kérdése lett, s eddig mindig
csak púp volt a kormányzat hátán.
Ma a politika kikényszeríti, hogy ér-
demi és eredményes egészségpoliti-
kája legyen az új kormánynak. Ezért,
furcsa módon az SZDSZ-nek lehe-
tünk hálásak. 

Nem lenne teljes a 2006 óta zajló
folyamatok áttekintése annak felso-
rolása nélkül, hogy az adócsökkenté-
sek kormánya a rendelkezésére álló
idõt mire is fordította. Az egyensúly-
ra való törekvést nem a felesleges ki-
adások lefaragása, hanem a bevételek
jelentõs növekedése jellemezte. E be-
vétel növekedések viszont vállalato-
kat, önkormányzatokat lehetetlení-
tettek el, ami azután intézmények
visszafejlesztésére, munkahelyek
megszûnésére vezetett. Azok az ön-
kormányzatok, amelyek meg akarták
menteni intézményeiket, vagyontár-
gyaik eladására illetve kötvénykiboc-
sájtásra kényszerültek. Azaz az álla-
mi eladósodás növekedése mellett je-

lentõs önkormányzati eladósodás is
nehezíti a jövendõt. 

Bevételnövelõ elemek tekintélyes lis-
tája: – adócsökkentési törvény visszavo-
nása; gáz- és villamos-energia árnöve-
kedése; általános áfakulcs megemelése;
cigaretta (5,7) alkohol (7) illeték meg-
emelkedése; 1,5 százalékkal több mun-
káltatói járulék; plusz 2 százalék egész-
ségbiztosítási járulék; kamatadó 20
százalék; árfolyamnyereség adó; eva
plusz 5 százalék; szolidaritási adó; szel-
lemi tevékenység adókedvezménye
megszûnt; átalakult, azaz beszûkült a
lakástámogatás; vagyonosodási vizsgá-
latok kezdõdtek; jövedékadó emelések.

Mi az, amit a fentiekbõl támogatni
lehet? Talán csak a vagyonosodási vizs-
gálatok, amelyek eltitkolt jövedelmek
feltárására látszanak alkalmasnak. Elv-
ben. Alapos a gyanú viszont, hogy ezt
az eszközt politikai célokra is használ-
ták, gondolva itt például Orbán Viktor
és Kubatov Gábor ellenõrzésére. Maga
a vizsgálat azonban nem a koncepciós
perek forgatókönyve szerint történt, ed-
dig nem tudta Gyurcsány visszaforgat-
ni az idõ kerekét. Orbánról kiderült,
hogy túl sok adót fizetett be, s vissza
kellett neki e többletet utalni.

Az adóemelésekkel kapcsolatban
két korábbi adócsökkentést is meg kell

említeni. Volt egyszer egy törvény,
amelyben a kormánytöbbség a 2006.
évi választások elõtt meghatározta az
adócsökkentési programot. A választá-
sok után a törvényt nemes egyszerû-
séggel visszavonták. A  másik az
ugyancsak még választások elõtti áfa
csökkentés. Ekkor a 25 százalékos áfa
kulcs 20-ra csökkent. Orbán Viktor hi-
ába javasolta, hogy inkább a személyi
jövedelemadót csökkentsék, mert ak-
kor a haszon a polgároknál, s nem a
kereskedõknél marad. Javaslatát, ami
egyébként az európai adózási irányok-
nak megfelelt – ne a munkát, hanem a
fogyasztást adóztassuk – Gyurcsány le-
söpörte az asztalról. A választások
után viszont rákényszerült, hogy a 15
százalékos áfa kulcsot 20-ra emelje. Ez
viszont az élelmiszerárak miatt a sze-
gényebbeket fájdalmasan érintette.

Az egészségügyben bekövetkezett
változásokhoz hasonlóan az adózás te-
rén is negatív a mérleg. Az adózás ha-
tásai sokkal bonyolultabbak, mint
hogy az eredményt a költségvetés be-
vételei szempontjából ítélhessük meg.
Az adóemelések hatására a költségve-
tési hiány csökkent, de kijelenthetõ,
hogy az ország csöppet sem került
jobb állapotba. 

SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó
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Adózás
A Figyelõ leltárja

Új áfatörvény 

Adószerkezet egyszerûsítése 

Vagyon adóztatás 

Ingatlanadó 

Kisadók összevonása, eltörlése 

Vélemény

Az kétségtelen, hogy új áfatörvény született. Egy törvény léte ön-
magában nem érdem, az viszont több mint baj, hogy a törvény
születésének elsõ pillanatától fejlõdési rendellenességektõl
szenvedett, s hamarost módosítani kellett. Egyes rendelkezései
ugyanis értelmezhetetlenek voltak, illetve többféle módon is le-
hetett értelmezni azokat. Ezen eltérõ értelmezés miatt adott
esetben cégek mehetnek tönkre: egy adótörvény nem játék. A
történet a szakértelmükre hajdan oly sokszor hivatkozó szocia-
listák kormányzóképességének hiányát tükrözi. 

Ez még pénzbe sem kerülne, csak logikus gondolkodást kíván,
sokan szeretnék, de valahogy mégsem sikerül. 

Nem népszerû, de felfogásom szerint a szociális igazság gondo-
latával nemcsak összefér, de bizonyos esetekben, például az egy-
kulcsos szja bevezetése után aligha lesz megkerülhetõ. A kor-
mány egy kemény, túlzásoktól sem mentes üzenetet küldött, ami
azután elhalt, az önérdek bizonyára megölte. Ha feltámasztha-
tó, akkor talán vagyongyarapodási adó formájában kellene vele
foglalkozni. 

Lényegében az elõzõ forma rokona, az önkormányzati érdekek-
kel súlyosbítva. Az ide vonatkozó elképzeléseknek is több volt a
füstje, mint a lángja. 

Ezen adók egymástól eltérõ célokat szolgálnak. Az érintettek el-
lenállása visszalépésre vezetett, ráadásul csalárd elemekkel is
bõvelkedett: eltörlésrõl szóltak, de a dolog végül emelésnek lát-
szott. 



Igen sötét képet fest hazánk állapotáról
az OECD jelentése. Bemutatja a gazda-
ság állapotát, a magas adóterheket, a
munkavállalást gátló kormányzati in-
tézkedéseket, az egyeztetés hiányát, és
szól az egészségbiztosítás piacosításá-
nak veszélyeirõl is. Leghangsúlyosabb
mondanivalója, hogy a költségvetési hi-
ányt mérsékelni kell. Konkrét javasla-
tot is tesz, említi a nyugdíjakat, a csa-
ládtámogatást, általában a szociális jut-
tatásokat. A megállapítás és a javaslat
azonban implicite rejt egy másik követ-
keztetést is. Ha nõ a gazdaság teljesít-
ménye, a munkahelyek száma és ezzel
a költségvetés bevétele, akkor nem kell
újból húzni a nadrágszíjon. A felelõs
magyar politika csak az utóbbi úton jár-
hat, hisz nekünk fontos az is – például
a demográfiai helyzet –, amire az
OECD jelentés nem tér ki. Márpedig a
családtámogatás csökkentése elbizony-
talanodást okozna, tovább gyengítené a
gyermekvállalási kedvet. A költségveté-
si bevétel növelésének kulcsszava tehát
a munkahelyteremtés. 

A másik megnyilatkozás, amivel a
napokban találkozhattunk az „Út a
munkához” kormányzati szlogen, amit
koncepciónak, sõt programnak nevez-
nek. Szinte biztos, hogy a gyurcsányi öt-

letroham többi termékéhez hasonló
sorsra jut, elhal a megvalósulás kezde-
tén, hogy helyet adjon egy újabb ötlet-
nek. A roham kiváltója az MSZP-s pol-
gármesterek fellépése volt, akik megun-
ták a „nagylelkû” segélyezést. 

Igaz, hogy Magyarország a többi kö-
zép-európai országhoz képest sokat költ
szociális támogatásra, viszont az is igaz,
hogy ennek a támogatásnak rossz a
„célzottsága”. Miközben milliók élnek
szegénységben, nagyok a jövedelmi kü-
lönbségek és magas a feketegazdaság-
ban dolgozók, a kiszolgáltatott helyzet-
ben lévõk száma, sõt a megszorító in-
tézkedések terhét is a kisember viseli,
egy széles réteg munka helyett segélyre
rendezi be az életét. Ennek lehetõségét a
Gyurcsány-kormány jelentõsen növelte
azzal, hogy megváltoztatta a polgári
kormány családtámogatási és szociálpo-
litikai gyakorlatát. A munkajövedelem-
hez kötött támogatást, a gyermekek
utáni adókedvezményt valójában eltö-
rölte, és a mindenkinek fizetendõ csalá-
di pótlékba olvasztotta. Ezzel megszün-
tette annak munkára ösztönzõ hatását.
Eltörölte az iskoláztatási támogatást,
most annak is jár a juttatás, aki elemi
szülõi kötelezettségét, az iskoláztatást
sem teljesíti. Nem gondoskodott a

rendszeres szociális segély kifizetésekor
a hozzá kötött minimális munkavégzé-
si kötelezettség teljesítésérõl. 

A polgári kormány intézkedései lépé-
sek voltak egy igazságos, mindenkinek
esélyt nyújtó társadalmi rend megte-
remtése felé, amelyben meghatározó elv
a szolidaritás. Az viszont megengedhe-
tetlen, hogy széles rétegek a munkát ke-
rülve kihasználják a segítõkészséget.
Nincs egészséges személyiség és egész-
séges társadalom munka nélkül. Ezért
újból ki kell mondanunk, hogy nem-
csak gazdasági, de társadalmi gondjaink
megoldásának is eszköze a munkahely-
teremtés és a munkára késztetés. Mivel
az évtizedes munkanélküliség elszenve-
dõi normál munkahely betöltésére alig
alkalmasak, nem mondhatunk le a köz-
munkaprogramok kiterjesztésérõl. Ez
az esetek többségében ki tudja váltani a
rendszeres szociális segélyt, kiegészítve
a veszélyeztetett gyermekek természet-
beni támogatásával. Így a segély valóban
a krízishelyzetek kezelésének eszköze
marad. 

Csak átfogó társadalompolitikai kon-
cepcióval rendelkezõ erõ tudja ezt a
problémát kezelni. Látszattevékenysé-
get folytató kormány erre alkalmatlan.
Már csak azért is, mert a munkára kész-
tetés intézkedései kedvét, sõt szavazó-
kedvét szegik a baloldal hagyományos
szavazóbázisának. 

HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  
az Országgyûlés alelnöke

SSeeggééllyyppoolliittiikkaa-ccssaappddaa
AA  nneeoolliibbeerráálliiss  ppoolliittiikkaa  sszzáámmáárraa  kköözzöömmbböösseekk  aazzookk  aazz  éérrttéékkeekk,,  aammeellyyeekkeett  mmii
aa  sszzeemmééllyyiissééggffoorrmmáállááss  ééss  aa  ttáárrssaaddaalloommaallaakkííttááss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  ffoonnttoossnnaakk
ttaarrttuunnkk..  IIllyyeenn  aa  mmuunnkkaa  sszzeerreeppee..  AA  nnaappookkbbaann  kkéétt  ddookkuummeennttuumm  llááttootttt  nnaapp-
vviilláággoott,,  aammeellyyeekk  eezztt  aa  kkéérrddéésstt  éérriinnttiikk..  

Magyarországon körülbelül három-
három és fél millióan élnek a létmini-
mum küszöbén, illetve a létminimum
alatt. A létminimum összegét 2006
óta változatlanul 60 128 forintban
tartják nyilván, és csak a közeli jövõ-
ben tervezik majd módosítani - áll a
Magyar Szociális Fórum Szociális
Kerekasztalának közelmúltban közzé-
tett kimutatásában.

A két aktív korú személybõl és két
gyermekbõl álló, tipikusnak mond-
ható háztartás létminimumértéke
havi 174 371 forint, tehát egy fõre

43 593 forint jut. Az egytagú nyugdí-
jas háztartásra számított létmini-
mum összege 54 115 forint, ennyibõl
több mint hatszázezren élnek. 28
500 forintos nyugdíjminimumból
körülbelül húszezren tengõdnek.
Mélyszegénységben, napi 500–1000
forintból vagy annál is kevesebbõl
körülbelül 1,2 millióan élnek.

A szegénység az összes háztartás
28 százalékát érinti, a gyermekes
háztartások 41 százalékát, a három
vagy több gyermekes családok 60 szá-
zalékát. Ez azt jelenti, hogy a hivata-

losan megállapított létminimum
alatt élnek. 

Azoknak, akiknek például a havi
rokkantsági nyugdíjból, vagyis 58 350
forintból kell megélniük, bevételük je-
lentõs részét, a rezsi emészti fel,
mindössze 7720 forintja marad éle-
lemre, gyógyszerre, ruházkodásra, kul-
túrára. Ez az összeg kevesebb, mint a
fele annak az élelmiszer-normának,
amelyet 2006-ban hivatalosan 16 017
forintban állapítottak meg egy aktív
korú felnõtt esetében.

Forrás: mmnnoo..hhuu

SSzzáázzeezzrreekk  ééllnneekk  mmééllyysszzeeggéénnyyssééggbbeenn
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„Nagy örömmel fogadlak Benneteket,
a magyarországi Egyház Fõpásztorait,
ad limina Apostolorum látogatástok
alkalmából. Szeretettel köszöntelek
Titeket. Hálás vagyok Erdõ Péter bíbo-
ros úrnak, aki az egész Püspöki Kar
nevében köszöntött engem. Azon túl,
hogy kinyilvánította testvéri érzelme-
iteket, amelyeket szívélyesen megkö-
szönök, világosan meghatározta hazá-
tok társadalmának és katolikus kö-
zösségének fontosabb jellemzõit, egy-
ben összegzést is nyújtott mindarról,
amit e napokban személyes találkozá-
saink alkalmával hallottam tõletek.
Így, a gondjaitokra bízott nép lélekben
közöttünk van, örömével és bánatá-
val, gondjaival és reménységével. Mi
pedig mindenekelõtt azért kérjük
Szent Péter és Pál közbenjárását, hogy
a hívek megtalálják azt az erõt, amely
képesíti õket az Isten Országának tel-
jessége felé vezetõ úton való megma-
radásra. Ebben az Apostoli Szék is,
amely szeretetben elöl jár, szívesen
nyújt segítõ kezet.

A kommunista rendszer hosszú
idõszaka rendkívül nyomasztó örök-
séget hagyott a magyarság számára.
Ennek még mindig érezzük következ-
ményeit: különösképpen azt, hogy so-
kak számára nehézséget okoz a mások
iránti bizalom. Ez jellemzõ mindazok-
ra, akik oly hosszú ideig a gyanakvás
légkörében éltek. A bizonytalanság is
hangsúlyozottan megtapasztalható a
nehéz gazdasági helyzetben, s a fo-
gyasztói társadalom felfokozott igé-
nyei közepette nem látunk jobbulást.
Az emberek általában tudatában van-
nak annak, hogy korunk nem jeleske-
dik sem a gondolkodás, sem az aka-
raterõsség területén. Amint azt ti is
megjegyeztétek, manapság gyakorta
nehézséget okoz a teológiai és lelki ér-
deklõdés elmélyítése, mert nem ritka
jelenség az a hiányosság, amely egy-
részt a szellemi igényesség, másrészt
a hitigazságok objektív megtapaszta-
lásának területén tapasztalható. Eb-
ben az összefüggésben az Egyház to-
vábbra is tanítómesterünk, de mindig

és elsõsorban édesanyánk marad,
hogy táplálja bennünk a kölcsönös bi-
zalmat és a reményt.

A szekularizáció terjedése elsõsor-
ban a családokat sújtja. A család Ma-
gyarországon is súlyos válságban van.
Errõl tanúskodik a házasságkötések
számának jelentõs csökkenése és a
válások, és még inkább a túl korai vá-
lások számának növekedése. Egyre
gyakoribb jelenség a házasságkötés
nélküli együttélés. Jogos volt kritiká-
tok a homoszexuálisok együttélésé-
nek polgárjogi elismerésével kapcso-
latosan, mert az nemcsak az Egyház
tanításával ellentétes, hanem a ma-
gyar alkotmánnyal is. Ez a helyzet,
amelyet súlyosbít a nagycsaládok tá-
mogatási rendszerének hiányossága,
a születések számának drasztikus
csökkenéséhez vezetett, s ezt még
tragikusabbá teszi az abortusz elter-
jedt gyakorlata. A család válsága
ugyanakkor nagy kihívás az Egyház
számára is. Megkérdõjelezõdik a há-
zassági hûség és még inkább mind-
azok az értékek, amelyek a társada-
lom alapját képezik. Természetes
ezért, hogy e nehézséget nem csupán
a családok érzik meg, hanem még in-

kább a fiatalok. A városokban a szó-
rakozás új formái várnak rájuk, a fal-
vakban pedig sokszor magukra van-
nak hagyatva. Ezért nagyra értékelem
a számos kezdeményezést, amelyet az
Egyház támogat, a rendelkezésre álló
kevés eszközök szûkössége közepette.
Továbbképzésekkel és az irántuk ér-
zett barátság kifejezésével neveli õket
a felelõsségvállalás fontosságának fel-
ismerésére. Gondolok például az egy-
házi kórusokra, amelyek dicséretes
módon ápolják és terjesztik a szent
zenét. Az új nemzedékek kapcsán to-
vábbá igen pozitív a katolikus iskolák
ügyének támogatása, különösen a Ka-
tolikus Egyetemé, amelynek azt kívá-
nom, hogy õrizze meg és fejlessze to-
vább eredeti önazonosságát. Bátorít-
lak Benneteket abban, hogy folytassá-
tok törekvéseiteket az iskolai és egye-
temi lelkipásztorkodásban, s általá-
ban a kultúra világának evangelizálá-
sa területén. (…)

A szekularizáció ellenére, a Katoli-
kus Egyház, a vallási hovatartozás vi-
szonyítási pont marad igen sok ma-
gyar ember számára. Ezért igen kívá-
natos, hogy az állami hatóságokkal
való kapcsolatokban az együttmûkö-
dést kölcsönös tisztelet hassa át. Eb-
ben segítenek a kétoldalú egyezmé-
nyek is, amelyek korrekt betartásán a
paritásos bizottság õrködik. Ez majd
az egész magyar társadalom javára
lesz, különösen is az oktatás és a kul-
túra területén. S mivel az Egyház, az
iskolaügyben és a szociális munkában
való elkötelezettsége révén hatéko-
nyan szolgálja a polgári társadalmat,
azt óhajtjuk, hogy ebben a tevékeny-
ségében támogassák az állami ténye-
zõk is. Különösen is gondolok a szük-
séget szenvedõ csoportokra: egyházi
részrõl elkötelezettségetek ne csök-
kenjen a fennálló gazdasági nehézsé-
gek ellenére sem, az õ szolgálatuk-
ban. (…)

Amikor hálát adunk Istennek szün-
telen megtapasztalható segítségéért, rá-
tok és szolgálatotokra a Szûzanya Mária
anyai gondosságát hívom. Imáimról
biztosítalak Titeket, és szívesen adom
az Apostoli Áldást, amelyet kiterjesztek
egyházmegyéitekre és az egész magyar
nemzetre.”

Forás: MMaaggyyaarr  KKuurríírr
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Döntsék el, hogy a tehetetlenül süllye-
dõ kormányt támogatják, vagy az ország
felemelkedését! Döntsék el, hogy a zsí-
ros igazgatói, felügyelõbizottsági álláso-
kat tartják fontosnak, vagy tízmillió
ember életét, felemelkedését! Döntsék
el, hogy Gyurcsány hatalomhoz való
görcsös ragaszkodását támogatják, vagy
az ország többségének akaratát – szólí-
totta fel az SZDSZ-es képviselõket Sol-
tész Miklós a Kereszténydemokrata
Néppárt szakpolitikusa. 

Soltész Miklós napirend elõtti felszó-
lalásában felelevenítette a népszavazást
követõ koalíciós csetepaté felvonásait. 

„Március 14-én Horn Gábor javított
hozzászólásán, mondván: abban hibá-
zott, hogy csak az MSZP-t küldte el,
együtt kellett volna elmenni melegebb
éghajlatra. 

Március l9-én Kóka János volt mi-
niszter úr nyilatkozott: az egészségbiz-
tosítás lényege, ha nincsenek reformok
nincsen értelme a koalícióban maradni. 

Március 26-án Gyurcsány Ferenc ál-
lítja: Horváth Ágnes kirúgását az
SZDSZ kérte. Néhány pappal késõbb
Horn Gábor cáfolta: fordítva történt!

Horváth Ágnes Párizsban járt, amikor
megtudta, hogy nem lesz miniszter to-
vább. Érdekes nyilatkozatot tett: elmen-
tem megreggelizni, majd ruhát vásárol-
ni. – Úgy gondolom, a cinizmusát kellõ
képen jellemzi. 

Március 29-én Gyurcsány Ferenc új-
ból bekeményít. Megüzeni az SZDSZ-
nek: nem a reformpolitikával van baj, ha-
nem a reform-kioktatással, a reform köd-
del- és a reform blablával, szálljanak le a
magas lóról, ne hordják oly fenn az orru-
kat! A viszontválasz sem maradt el, több
SZDSZ-es politikus kijelenti: aki elmond
egy egyórás beszédet, és nem érinti az or-
szág egyetlen fontos ügyét sem, az men-
tálisan alkalmatlan az ország vezetésére. 

Április 30-án hivatalosan kilép az
SZDSZ a koalícióból. Folytatódik a pár-
beszéd. Gyurcsány Ferenc nélkül elkép-
zelhetõ a koalíció, õ a felelõs, - mondja
Kóka, majd bejelenti: konstruktív ellen-
zékként szeretné támogatni a kormányt. 

Április 2-án fokozódik a helyzet.
Kuncze Gábor megfenyegeti a szocialis-
tákat: ha sokat vádolják az SZDSZ-t,
akkor ki fogja adni a személyes jegyze-
teit a koalíciós megbeszélésekrõl! 

Április 4-én Horn Gábor újra beszól:
Gyurcsány Ferenc minden lépését a po-
litikai túlélés vezérli! 

Április 7-én Kóka ex-gazdasági mi-
niszter a parlamentben leszögezi: ká-
tyúba került az ország, sehol sincs már
a pannon puma, sehol nincs már a dü-
börgõ gazdaság, a nemzetközi hitelinté-
zetek katasztrofális helyzetet jelentenek
Magyarországról. 

Április 8-i közjáték: Mali Zoltán,
Drávapiski polgármestere már pártel-
nökét, Kókát küldi melegebb éghajlatra,
hogy ott vizsgája a korrupciógyanús
helyzeteket. 

Április 15-én Gyurcsány újabb prog-
ramot terjeszt a parlament elé, melyre
Kóka azt mondja: teljesen felesleges,
hisz 100 lépés után, a 48 pont sem si-
került, és többi hasonló terv is már az
alapoktól rossz volt. Ekkor szólt vissza
Gyurcsány: de bátor az elnök úr! 

Április 21-én Kóka felpuhul: újra
konstruktív ellenzékiséget ígér, de hoz-
zá teszi: csak akkor tudja támogatni a
kormányt, ha olcsóbban fog mûködni!"
– sorolta a képviselõ.

Forrás: kkddnnpp..hhuu  
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AA  KKDDNNPP  KKeerreesszzttéénnyysszzoocciiáálliiss  MMûûhhee-
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Szemléletváltás szükségessége a szoci-
álpolitikában.

Diagnózis. Nem foglalkozunk az álla-
mi támogatású, fenntartható szociális
gazdasági részlegek szervezésével, me-
lyek nemcsak a csökkent munkaképes-
ségûeknek biztosítanának munkahelyet.

Terápia. Szemléletváltás a produktív
szociálpolitika irányába. Segélyek egy
része így munkabérré válna. Ezen a té-
ren ért el rendkívüli sikereket a KALOT
módszer. Ezt kellene továbbfejleszteni.

A szociális elosztó rendszer reformja
Diagnózis. Állami Számvevõszék

évek óta hiába hívja fel a figyelmet arra
a pénzszórási kavalkádra, melynek kö-
vetkeztében a pénz tetemes része nem
jut el oda, ahová szánták. Jelentõs ösz-

szegeket költenek el értéktelen tanul-
mányokra, használhatatlan szakértõi
jelentésekre, tájékoztatás ürügyén sem-
mitmondó reklámokra, bürokratikus
látszattevékenységekre. 

Terápia. Szociális elosztó rendsze-
rünk rendbetétele. Ezáltal a szociális
keret növelése nélkül is sokkal jobb
eredményeket érhetnénk el.

A népesedési politika csõdje
Diagnózis. Rohamosan fogyatkozik

és öregszik társadalmunk. Azt a csalá-
dot, melynek nincs átlag feletti jöve-
delme, és három-négy gyereket vállal,
a leszakadás, az elszakadás veszélye fe-
nyegeti.

Helytelen, hogy nálunk a több gyer-
mekes családok számára nincsenek szá-
mukra megfizethetõ rezsi költségû szo-
ciális bérlakások.

Kárpát-medencében bennünket kö-
rülvevõ országokban kb. háromszor na-
gyobb mértékben segítik a gyermekszü-
lész és a gyermek nevelést.

Terápia. A megújuló élet tisztelete, a
családi adózás bevezetése.

Keresztényi kötelezettségeink
Diagnózis. Kereszténységben mindig

is központi szerepet játszott a szenve-
dés, pontosabban a szenvedés leküzdé-
se. Világnézetünk kötelez bennünket a
véletlenek összjátéka miatt az utcára
kitaszított, és ott megfagyásra ítélt ár-
tatlan emberek szenvedésének meg-
szüntetésére.

Terápia.  Foglalkoznunk kell a haj-
léktalanságot fokozatosan felszámoló
magyarországi tervekkel, mivel szabad-
ságunknak nemcsak a mások szabad-
sága, hanem mások szenvedése is ha-
tárt szab.

Az ártatlanok szenvedésének elhárí-
tására tett közös erõfeszítés hatalmas
impulzus. Képes lenne társadalmunkat
összetartani és emberivé formálni. Erre
pedig égetõen szükségünk is van.

NNeemmeesssszzeegghhyy  GGyyöörrggyy
Keresztényszociális Mûhely 

DDiiaaggnnóózziiss  ééss  tteerrááppiiaa



Hivatalosan is bejelentette Székely Ta-
más, az új egészségügyi miniszter a
pénztártörvény visszavonását. Jogutód
nélkül, kényszer-végelszámolással szûn-
teti meg a nemrég megalakított 22
pénztár. Elhatározását a miniszter a po-
litikai, a szakmai és a társadalmi ellen-
állással indokolta. Az Országgyûlés
nagy többséggel, 317 igen szavazattal,
17 nem szavazat ellenében, tartózkodás
nélkül vette sürgõs tárgyalásba a hatá-
lyon kívül helyezésérõl szóló javaslatot. 

Nem a kormánypártok, 
hanem a nemzet sikere

A magyar nép, az egészségügyi szakma,
a Fidesz és a KDNP sikerének értékelte
a pénztártörvény visszavonását Mikola
István, az Országgyûlés Egészségügyi
bizottságának alelnöke. A Fidesz szak-
politikusa elképesztõ pálfordulásnak
nevezte, hogy egyes MSZP-s politiku-
sok, a miniszterrel az élen a visszavo-
nást saját sikertörténetként mutatják
be. Mikola István emlékeztetett arra,
december 17-én és február 11-én az
MSZP képviselõi a Fidesz és a KDNP
minden figyelmeztetõ felhívása, min-
den szakmai vészkiáltás, minden a tár-
sadalom oldaláról érkezõ, kitapintható
ellenvélemény ellenére egyenként fel-
állva szavazták meg a pénztártörvényt.
A politikus szerint most, a törvény

visszavonásakor a kormánypárti képvi-
selõknek egy kis önkritikát kellene
gyakorolniuk. 

A kormány több százmillió forintos
kárt okozott. A Fidesz és a KDNP állás-
pontja szerint a felelõsségre vonás nem
maradhat el! – mondta a Fidesz politikusa. 

Az ördög nem alszik! 

A kereszténydemokraták soraiban is azo-
nosan vélekednek. Nem egyszer, nem két-
szer szóvá is tették: huszonkét feleslege-
sen megalakított pénztár, hiába kiválasz-
tott vezérigazgatók, értelmét vesztett rek-
lámkampány, az ablakon kidobott száz-
milliók, ez a mérlege a politikai csatározá-
sokban elvérzett pénztártörvénynek, „mi-
közben tudták, hogy megvalósíthatatlan.”

– A KDNP a kezdetektõl fogva elle-
nezte a társadalombiztosítás üzleti ala-
pokra helyezését. Amit a kormánykoalí-
ció kitalált, az ellentétes a társadalom
érdekeivel és sérti az emberek egészség-
hez való jogát – hangsúlyozta Semjén
Zsolt. – Nem véletlen, hogy az Alkot-
mánybíróságtól is kértük az egészség-
biztosítási pénztárakról szóló törvény
megsemmisítését. Beadványunk ér-
vényben marad, mert mindenféle öszvér
megoldás számunkra elfogadhatatlan… 

Senki nem tudja még, mit fog tartal-
mazni az a tervezet, amelyet benyújtanak
helyette. Az ördög nem alszik. A kormány-

párti többség eddig arra sem méltatta az
egybiztosítós nemzeti kockázatközösségen
alapuló, szolidaritási elvû egészségbiztosí-
tás visszaállítása érdekében született ellen-
zéki törvénymódosításokat, hogy legalább
tárgysorozatba vegye a Tisztelt Ház. Pedig
Orbán Viktor, (Fidesz) Semjén Zsolt
(KDNP), Mikola István (Fidesz), Nagy Kál-
mán (KDNP) által fémjelzett indítványt,
amely az egészségügyben kialakult helyze-
tet „a lehetõ legmagasabb szintû testi és lel-
ki egészséghez való jog biztosítása érdeké-
ben, az egészségbiztosítás privatizációjával
szembeni társadalmi ellenállásra és a vá-
lasztópolgárok akaratának tiszteletben tar-
tására figyelemmel” kívánta orvosolni. 

Forrás: kkddnnpp..hhuu

Ablakon  kidobott  százmilliók!
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Elfogadta a Kereszténydemokrata Néppárt kismamabérletre
vonatkozó korábbi kezdeményezését a Fõvárosi közgyûlés,
döntése alapján szeptember 1-jétõl bevezeti az elõzõekben
már a koalíció által is elvileg támogatott kedvezményes uta-
zási lehetõséget.

A KDNP a családok pártjaként fontos feladatának tartja,
hogy Budapest a kisgyermekes szülõk számára is élhetõ és
barátságos város legyen, a közintézmények és közszolgálta-
tók pedig különös figyelemmel forduljanak a kisgyermeket
nevelõk iránt. Ezért is fogott össze a KDNP a civil szerveze-
tekkel annak érdekében, hogy Budapesten lehetõvé tegye a
kedvezményes árú kismama bérlet bevezetését. 

A BKV sajtóirodájának mai közleménye Hagyó Miklós fõpol-
gármester-helyettes kezdeményezésének tulajdonítja az elõter-
jesztést. Azonban a korrekt tájékoztatás megkívánja, hogy emlé-
keztessünk arra, Hagyó Miklós mostani elõterjesztését jóval
megelõzte Rétvári Bencének, a fõvárosi közgyûlés KDNP-s kép-
viselõjének a kismama bérletre vonatkozó elõterjesztése. A hatá-

rozati javaslatot 2007. június 28-án a Fõvárosi Közgyûlés
mind az öt pártja megszavazta, a bevezetéshez szükséges hoz-
zájárulást azonban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
a konvergencia programra hivatkozva megtagadta. 2007. de-
cember 11-én kereszténydemokrata javaslatra újabb ötpárti bi-
zottsági határozat született, miszerint a kismama bérlet beve-
zetése esélyegyenlõségi szempontból indokolt. 2007. decem-
ber 20-án kormánypárti átszavazókkal a BKV tarifa rendeleté-
be is bekerült a kismama bérlet. Több kormánypárti képvise-
lõ nyilatkozata alapján 2008. április 1-tõl lett volna hatályos a
rendelkezés, de meghátráltak a bevezetés elõl, és a 2008. már-
cius 27-i közgyûlésen leszavazták a szakértõkkel és civil szer-
vezetekkel együtt kidolgozott elõterjesztést. 

A KDNP örömét fejezi ki, hogy – üdítõ kivételként – egy
ellenzéki javaslatot felkarolva a Fõvárosi Közgyûlés végre le-
hetõvé tette kismamák számára a kedvezményes utazás le-
hetõségét. 

KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt

A  KDNP  kezdeményezésére  bevezetik  a  kismamabérletet



Lanczendorfer Erzsébet, a Keresztényde-
mokrata Néppárt képviselõ asszonya a
pénzügyminiszterhez intézett interpellá-
ciójában kijelentette: a 22 egészségbizto-
sítási pénztár felállítására fordított mint-
egy félmilliárd forintot inkább éhezõ gye-
rekek étkeztetésére kellett volna költeni. 

A kereszténydemokrata képviselõ
hangsúlyozta: a kereszténydemokraták
számára mindig is prioritás volt az embe-
ri veleszületett jogok összességének, az
úgynevezett természetjognak az érvénye-
sítése, mert nélküle nem biztosítható az
emberi méltóság. Nem méltó az ember-
hez például a nyomor. Természetjog a
tisztes szegénység, amely mindenkit
megillet, amely felesleggel ugyan nem bír,
de a szükségest nem nélkülözi. Szomorú,
hogy a tisztes szegénység luxusával már
nem dicsekedhet a magyarok egyharma-
da: létminimum alatt él, azaz vegetál.
Szívszorító adat, hogy 800 ezer gyermek
is létminimum alatt él, közülük félmillió
mélyszegénységben. Kimondhatjuk: Ma-
gyarországon súlyos szociális válság van. 

Lanczendorfer Erzsébet emlékeztette a
minisztert, hogy a pénzügyi tárca elsõ
embereként Veres János a kétszer elfoga-
dott törvény kihirdetését követõen, a tel-
jes bizonytalanság ellenére a 22 egészség-
biztosítási pénztár élére kinevezte a veze-
tõket két évre, nettó 300 ezer forintos ja-
vadalmazással. Tette mindezt annak tu-
datában, hogy az ország-világ elõtt név
szerinti szavazással elfogadott pénztártör-
vény úgy rossz, ahogy van! 

A kinevezett 22 pénztárvezetõ
munkát eddig sem végzett, a pénztár-
törvény törvény visszavonásával a 22
intézményvezetõi javadalmazása kido-

bott pénz az ablakon – mondta a kép-
viselõ, majd arról kérdezte a minisz-
tert, nem gondolja-e, hogy inkább az
éhezõ gyermekeknek kellett volna ezt
a pénzösszeget juttatni? Lanczen-
dorfer Erzsébet arra is választ kért, jár-
e fizetés annak, akinek szerzõdése
van, de munkát nem végez, s mennyi-
be kerül az adófizetõknek a 22 intéz-
ményvezetõ felmentése? 

Lanczendorfer Erzsébet nem fogadta
el az állításait kétségbevonó, a pénztár-
törvény következményeit bagatellizáló
válaszát, s Veres János figyelmébe aján-
lotta a miniszterelnök tanácsadójaként
tevékenykedõ, neves szegénységkutató,
Ferge Zsuzsa akadémikus idevágó ada-
tait. A képviselõ asszony megismételte:
a feleslegesen kidobott pénzt inkább
éhezõ gyerekekre kellett volna költeni.
„Mert jól csak a szívével lát az ember!”
– mondta végezetül.

Jól  csak  a  szívével  
lát  az  ember!

A szentszéki bíróság vezetõje felfrissí-
tette a bûnökrõl szóló listát. A drog-
használatot, a környezetszennyezést,
a génmanipulációt, a szociális és a
gazdasági igazságtalanságot is a mo-
dern világ új bûnei közé sorolta a
szentszéki bíróság vezetõje, a pápa
egyik legfõbb bizalmasa. Gianfranco
Girolatti püspök a gyónásról szóló
egyhetes konferencia végén ismertette
a listát, amely a megbocsátható bûnö-

ket sorolja. A Vatikán szerint szükség-
szerû volt a bûnök listájának módosí-
tása, hogy az jobban megfeleljen a mo-
dern, globalizált világnak. Girolatti
püspök azt állítja, hogy a hét fõbûn: a
kevélység, a fösvénység, a bujaság, az
irigység, a torkosság, a harag és a jóra
való restség inkább egyéni, míg a most
közzétett bûnök inkább szociális vo-
natkozásúak. 

Forrás: ÚÚjj  SSzzóó

AA  mmooddeerrnn  vviilláágg  úújj  bbûûnneeii
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Búcsúszavak  helyett
szembesítés

Nagy Kálmán, a KDNP szakpolitikusa
interpellációjában búcsúszavak helyett
az egészségügyi tárcától és a parla-
menttõl is távozni kényszerülõ Hor-
váth Ágnest szembesítette a felelõtlen
és átgondolatlan intézkedések követ-
kezményeivel. 

A kereszténydemokrata orvos pro-
fesszor hangsúlyozta: az elmúlt két év a
betegellátás szomorú korszaka, az
egészségügyi intézményekben a re-
ményvesztett orvosok, nõvérek, szak-
dolgozók nap, mint nap mérlegelik,
hogy mi lesz az ágazatban. A kormány-
pártok által elõidézett káosz egyformán
okoz bajt a társadalom egészséges és
beteg tagjainak, és most itt a legújabb:
a budapesti egészségügyi intézmények
sorra jelentik, hogy nem, vagy nem idõ-
ben kapják meg a betegek ellátáshoz
szükséges vérkészítményeket. Köztük
vannak daganatos betegek, transzplan-
táltak, akiknél a vérpótlás elmaradása
súlyosan veszélyezteti az életüket. A ki-
alakult helyzetért nem az Országos
Vérellátó Szolgálat hibáztatható – jelen-
tette ki Nagy Kálmán, azokkal a feltéte-
lekkel van baj, amelyeket önök terem-
tettek az elmúlt idõszakban: szinte
mindenütt hiányzik a képzett munka-
erõ, rengetegen hagyják el az orvoslást,
elsõsorban azokban a szakmákban,
ahol nagy áldozatokat kell hozni, és az
anyagi, erkölcsi megbecsülés a legmé-
lyebb szinten van – tette hozzá. 

Hogyan értékeli ön miniszterségének
ezt az idõszakát, amikor a betegellátás
szempontjából fontos intézmények sor-
ra jelentik be mûködési zavarukat? Tud-
ja-e ön, hogy épületeket ugyan lehet pó-
tolni, szervezeti átalakítást bármikor
végre lehet hajtani, de a szakemberek
hiánya emberi életek elvesztésével jár? –
kérdezte a távozó SZDSZ-es miniszter-
tõl Nagy Kálmán.

– Õszintén remélem, hogy mindeze-
ket átgondolva és átértékelve, eddigi te-
vékenységét figyelembe véve bocsánatot
kér a betegektõl, a magyar orvos- és nõ-
vértársadalomtól, a szakdolgozóktól, a
gyógyszerészektõl. Mi pedig reméljük,
hogy kemény munkával helyre tudjuk
hozni az önök által elõidézett súlyos za-
varokat – zárta interpellációját a KDNP
képviselõje. 

Forrás: KKDDNNPP  wweebbsszzeerrkkeesszzttõõsséégg  



TTiillttaakkoozzuunnkk  aa  MMVVMM  mmeeggggoonnddoollaattllaann  
sszzééttddaarraabboolláássaa  ééss  pprriivvaattiizzáácciióójjaa  eelllleenn!!

A villamosenergia-piac teljes liberalizá-
lását a szakma tiltakozása ellenére a
kormány rohamléptekkel elvégezte, s a
piac mindenhatóságába vetett hittel
várta, hogy ez pozitív eredményeket fog
hozni. Ez a liberális szemlélet, mint
már annyiszor, most sem hozott sikert -
jelentette ki a kereszténydemokrata po-
litikus, majd hozzátette: a Magyar Villa-
mos Mûvek (MVM) betartotta a rá rótt
szabályokat. Sõt, a kormány informális
utasításait is, amelyekkel a lakossági és
a közintézményi fogyasztók érdekében
beavatkozott az MVM nagykereskedõi
tevékenyégébe, átmenetileg tompítva a
teljes piacnyitás kedvezõtlen hatásait. A
kedvezõtlen piaci jelenségek nincsenek
oksági kapcsolatban az MVM vállalt-
csoport szerkezetével, különösen azzal,
hogy a Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító ZRT. (MAVIR)
része-e a csoportnak. Semmiféle olyan
adat nincs, hogy a MAVIR rendszerirá-

nyítói feladatait ne pártatlanul látta vol-
na el, vagy bármely intézkedésével rész-
rehajlóan befolyásolta volna a piaci fo-
lyamatokat. Mint mondta, az MVM
szétszedése nem válasz az elõállt prob-

lémákra, a nemzeti alaphálózat MVM-
rõl történõ leválasztása csak hátrányt
jelen, mely a felelõsen gondolkodó álla-
mi tulajdonosnak nem lehet érdeke. 

Molnár Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy az európai és Európán kívüli tapaszta-
latok egyaránt azt igazolják, hogy az MVM
monopolisztikus szerepe az egyetlen bizto-
síték az ország energiaellátásának biztonsá-
gára. Az „Új Tulajdonosi Program” és az
energiaellátás összekeverése a tervezett for-
mában csak fejetlenséget fog okozni. A
képviselõ szerint azon el lehet gondolkozni,
hogy a nyugdíjbiztosítóból hiányzó tõkét
MVM részvényekkel pótolják vissza, a va-
lódi társadalmi tulajdonlás ugyanis pozitív
választ adhatna a nyugdíjkassza forráshiá-
nyára is. Ám ez alapos és megfontolt dön-
tést igényel, szemben a jelenleg tapasztal-
ható kárt okozó kapkodással.

A 2007. évi villamosenergia-törvény
és az állami vagyon kezelésérõl szóló
törvény megalkotása során többpárti
parlamenti konszenzus és szakmai
egyetértés volt a tekintetben, hogy az
MVM csoportot jelen formájában, és
tartósan többségi állami tulajdonban
kell tartani. Ellentétes a fogyasztók ér-
dekeivel, az MVM csoport tulajdonosi
szerkezetét pillanatnyi politikai ötletek-
nek vagy érdekeknek alárendelve módo-
sítani – mondta végezetül a képviselõ. 

Forrás: mmkkooggyy..hhuu,,  kkddnnpp..hhuu  

AA  KKDDNNPP  ffeellsszzóóllííttjjaa  aa  kkoorrmmáánnyyzzaatt  iilllleettéékkeesseeiitt::  ttaarrttóózzkkooddjjaannaakk  aazz  MMaaggyyaarr  VViill-
llaammooss  MMûûvveekk  ((MMVVMM))  ccssooppoorrtt  sszzeerrkkeezzeettéénneekk  ééss  ttuullaajjddoonnvviisszzoonnyyaaiinnaakk  aa  rröö-
vviiddttáávvúú  vvéélltt  éérrddeekkeekk  aallaappjjáánn  ttöörrttéénnõõ  mmeeggvváállttoozzttaattáássááttóóll!!  FFeellsszzóóllííttjjaa  aazz  OOrr-
sszzáággggyyûûllééss  mmiinnddaazzoonn  ttaaggjjaaiitt,,  aakkiikk  ppáárrttáálllláássrraa  vvaallóó  tteekkiinntteett  nnééllkküüll  ttáámmooggaatt-
ttáákk  aazz  MMVVMM  ccssooppoorrtt  vveerrttiikkáálliissaann  iinntteeggrráálltt  ccééggccssooppoorrttkkéénntt  vvaallóó  llééttrreehhoozzáássáátt
ééss  ttaarrttóóss  ttööbbbbssééggii  áállllaammii  ttuullaajjddoonnbbaann  ttaarrttáássáátt,,  hhooggyy  ééllvvee  aa  vvééggrreehhaajjttóó  hhaa-
ttaalloomm  eelllleennõõrrzzéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  ffeellhhaattaallmmaazzáássuukkkkaall,,  aakkaaddáállyyoozzzzáákk  mmeegg  aa
nneemm  kkíívváánntt  vváállttoozzttaattáássookk  vvééggrreehhaajjttáássáátt!!  ––  ttoollmmááccssoollttaa  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  áálllláássppoonnttjjáátt  aa  TTiisszztteelltt  HHáázzbbaann  MMoollnnáárr  BBééllaa,,  aa  ppáárrtt  aalleellnnöökkee..  

A Fidesz–KDNP felszólítja a kormányt,
hogy ne emelje újra a gáz árát. Ne érjék
el hat év alatt a százszázalékos gázáreme-
lési mértéket, hiszen az ország egyre mé-
lyülõ, egyre mélyebbre süllyedõ válság-
ban van – fogalmazott Soltész Miklós, a
frakciószövetség népjóléti kabinetjének
vezetõje budapesti sajtótájékoztatóján.

A kereszténydemokrata politikus sza-
vai szerint a „társadalmi felhatalmazás
nélküli, megvásárolt parlamenti szavaza-
tokból összetákolt” kormány egyszerûen
képtelen megvédeni az embereket, vál-
toztatni a „katasztrofális helyzeten”,
enyhíteni a „szociális válságon”. Megje-
gyezte: semmi keresnivalójuk az ország

élén, ezért se lépjék meg a júniusban ter-
vezett 10-15 százalékos gázáremelést.

Soltész Miklós úgy látja, a szociális
válság egyre inkább begyûrûzik nem-
csak a családok, az idõsek életébe, de
azoknak a szociális intézményeknek az
életébe is, amelyek a nehéz helyzetben
lévõ, rászoruló embereken segítenek.

A képviselõ elmondta, a gáz ára hat év
alatt 88,3 százalékkal nõtt, s az elmúlt
idõszakban az élelmiszerárak 12,7 száza-
lékkal, az üzemanyagok ára 13,7 száza-
lékkal, a csatorna- és vízdíj több mint 10
százalékkal, míg a háztartási energia 9
százalékos mértékben emelkedett.

Forrás: mmnnoo..hhuu,,  mmttii

Alaptalan  optimizmus
Jövõre sem vár életszínvonal-javulást az
Állami Számvevõszék elnöke, Kovács Ár-
pád. Ellentétben a kormányfõvel, úgy véli,
a lakosság szempontjából 2009 és 2010 is
az idei évhez hasonlóan nehéz lesz. Az Ál-
lami Számvevõszék elnöke különösen
nagy problémának tartja, hogy a követke-
zõ években sem lehet a versenyképesség
számottevõ javulására számítani, mert a
gazdasági teljesítmény nem ebbe az irány-
ba mutat. Kovács Árpád közölte: kicsi a
mozgástér, és ennek a szûkösségét nem le-
het elfogadtatni a lakossággal, mert politi-
kusok éveken át azt hangsúlyozták, hogy
csak döntés kérdése a fizetések 50 száza-
lékos emelése. Az ÁSZ vezetõje kitért arra
is, hogy sok hasznos eleme van a köz-
pénzügyi törvénycsomagnak.
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HHaatt  éévv  aallaatttt  sszzáázz  sszzáázzaalléékk
Ne emelje újra a gáz árát az „összetákolt” kormány 



A Keresztényszociális Mûhely elõadója,
Nemesszeghy György elmondta:  

„A társadalom és vallás témakör-
ében folytatott párbeszéd a felemel-
kedésért tulajdonképpen arról szól,
hogyan szolgálhatják társadalmunk
immanens felemelkedését a közös-
ség transzcendens gondolkodású
tagjai. Szerintünk a felemelkedést
az Egyházunk társadalmi tanításá-
nak a keresztényszociális eszme-
rendszernek megvalósítása hozza
meg. 

Egyén szerepe és felelõssége

Ahhoz, hogy megértsük az egyén és a
társadalom viszonyát, elõször választ
kell adnunk arra, hogy a kísérletekkel
ellenõrzött tudomány jelenlegi állása
szerint kik vagyunk mi emberek.

Az agykutatás és a lélektan legújabb
eredményei szerint az ember kettõs irá-
nyítottságú lény.

A tudattalan (tudat alatti) tarto-
mányból erednek az ösztönös indíté-
kok, hajlamok, és az automatikus
mûködtetés. A tudatos színt figyelõ,
szemlélõ felülvizsgáló ellenõrzõ tevé-
kenységet végez. A tudattalan képvi-
seli a testet, a tudatos, az értelmi ké-
pességeinkkel kapcsolódva a szellemi
lényünket, a lelki életünket határozza
meg. Emberi létünk fejlõdése a tuda-
tos lényünk egyre nagyobb uralmát je-
lenti a tudattalan felett. 

Ha a mindennapokat, a sodródó,
csak a mára tekintõ, életfelfogás hatá-
rozza meg akkor ez, hosszabb-rövidebb
idõn belül elpusztítja a közösséget. So-
kan lesznek azok, akik csak azon gon-
dolkodnak, hogyan tudnák õk is minél
könnyebben, erkölcstelenül minél több
pénzt szerezni. Különösen nagy a baj,
ha õk büntetlenek maradnak. Egyene-
sen tragédia, ha az erkölcsi válság any-
nyira mélyül, hogy olyan törvények
születnek, melyek mögé bújva erkölcs-
telen, de törvényes manipulációkat le-
het végrehajtani. 

Akik ezt elõidézik a lélek ellen véte-
nek, nekik pedig nincs bocsánat sem
égen sem földön.

Kultúra szerepe

Nemesszeghy Ervin „A kulturális té-
nyezõk fontossága a tudomány és a
vallás dialógusában” címû elõadásá-
ban azt írja:

„A kultúrát egyének sajátítják el, de
a kultúra elsõsorban közösségi jellegû.
Fontos megérteni, hogy a kultúra nem-
csak közösségi, hanem történelmi vál-
tozásokon megy, illetve mehet át: fej-
lõdhet, virágozhat, elsorvadhat, sõt el is
pusztulhat." 

Magyarország jelenlegi helyzete azt
példázza, hogy a kulturális tényezõ ha-
nyatló színvonala fontos szerepet ját-
szott a mai társadalmi váltság kialaku-
lásában és gazdasági visszaesésünk-
ben. A Rákosi-, és Kádár-rendszer meg-
roppantotta magyarság erkölcsi gerin-
cét, és hagyományos kultúráját ez után
nem volt képes ellenállni a fogyasztói
társadalom, a túlságos szabadosságot
képviselõ magyar liberalizmus káros
hatásainak. 

Párbeszédet folytató három mûhely
három kiutat mutat nekünk ebbõl a
helyzetbõl:

A zsidó vallás szerint az erkölcsi tisz-
tulást az isteni értékrend, a tízparancso-
lat elfogadása, a törvények megtartása
hozza meg.

Protestáns vallás hangsúlyozza a hit
szerepét, és fontosságát. 

Mi pedig egyetértve a fentiekkel, az
újjászületés gondolatát emeljük ki. Az
egyének újjá születése mentheti meg
társadalmunkat az erkölcsi válság le-
küzdésével, a kultúránk felemelésével. 

Kivezetõ út az éthosz-demokrácia

Az elmondottak alapján a jelenlegi
helyzetben feladatunk kettõs:

Fel kell világosítanunk a szavazó-
kat, gondolják meg jól, hogy kiket vá-

lasztanak, és kik azok, akiket kerülni-
ük kell.

Meg kell javítanunk demokratikus
rendszerünket, hogy az megfeleljen a
magasabb szellemi és erkölcsi igényes-
ség követelményeinek. 

Az éthosz-demokrácia irányába
tett kezdõ lépésként az alábbi négy
pontos vitaindító állásfoglalást ter-
jesztettük elõ:

Minden embert a tettei, az erkölcsi
magatartása, az értékei, tehetsége, szor-
galma, társadalmunk közjavát segítõ te-
vékenysége alapján ítélünk meg. Hely-
telenítünk minden olyan csoportos
szervezkedést, amely tagjainak az
egypárt rendszerek mintájára érdemte-
len elõnyöket biztosít. Ugyanakkor el-
ítélünk, minden múltbeli és jelenlegi
kollektív felelõsségre vonást, minden faj
és népirtást.

Ellentétesek az emberiség szellemi
fejlettségével, az erkölcstelen vissza-
éléseket lehetõvé tevõ, azt megengedõ
törvények és rendeletek. Ami igazság-
talan vagy erkölcstelen az ne lehessen
törvényes. Társadalomban az egyén
csak akkor érhesse el saját céljait, ha
a társadalom számára értéket teremt-
ve, a közösséget szolgálja. A társada-
lom pedig segítse az egyént tehetsége
kibontakoztatásában, az egyén és a
közösség javára, a közös cél elérése ér-
dekében. 

Jelenlegi demokratikus rendszerünk
kiigazításra szorul, mert az alapvetõ er-
kölcsi törvényeket szem elõtt kellene
tartaniuk a parlamenti, és az önkor-
mányzati képviselõknek. Szavazáskor a
saját körzetük választóinak akaratát
képviselve a saját lelkiismeretükre kell
hallgatniuk, bizonyítva ezzel lelki nagy-
korúságukat. Csoport diktatúra felé je-
lent elmozdulást, ha ezért a frakciójuk
pénzbüntetéssel sújtja.

Valódi demokrácia azt is megkí-
vánja, hogy ha a kormányzó párt,
vagy pártszövetség képtelen ellátni
feladatát, nem tudja megoldani or-
szágunk problémáit, akkor a nép
megvonhassa tõle a bizalmat és elve-
hesse tõle az ország irányítását. Meg
kell akadályozni, hogy ilyenkor a
pártérdekek érvényesüljenek az or-
szág érdekeivel szemben.”

Közös  gondolkodás,  valódi  párbeszéd  
a  felemelkedésért
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AA  BBaarraannkkoovviiccss  AAllaappííttvváánnyy  TTáárrssaaddaalloomm  ééss  vvaallllááss  ––  PPáárrbbeesszzéédd  aa  ffeelleemmeellkkee-
ddéésséérrtt  ccíímmmmeell  mmeeggrreennddeezzeetttt  kkoonnffeerreenncciiáátt,,  aahhooll  vvéélleemméénnyytt  ccsseerréélltt  aa  JJeezzssuu-
iittaa  PPáárrbbeesszzééddeekk  HHáázzaa  rréésszzéérrõõll::  KKiissss  UUllrriicchh  SSJJ,,  aa  TTáárrssaaddaallmmii  MMûûhheellyyeekk  kköö-
zzüüll::  KKeerreesszzttéénnyysszzoocciiáálliiss  MMûûhheellyy,,  PPrrootteessttáánnss  MMûûhheellyy,,  IIzzrraaeelliittaa  MMûûhheellyy..  



A bejegyzett élettársi kapcsolatról szó-
ló törvény megsemmisítését indítvá-
nyozza az Alkotmánybíróságnál a Ke-
reszténydemokrata Néppárt (KDNP) –
jelentette be sajtótájékoztatóján a párt
három országgyûlési képviselõje.
Rubovszky György, a KDNP frakcióve-
zetõ-helyettese elmondta: álláspont-
juk szerint a bejegyzett élettársi kap-
csolatról szóló törvény ellentétes az al-
kotmány 15. paragrafusával, amely
szerint „a Magyar Köztársaság védi a
házasság és a család intézményét”,
mert a törvény gyakorlatilag a házas-
ság szintjére helyezi a bejegyzett élet-
társi viszonyt. Kizárólag az örökbefo-
gadás és a névviselési szabályozás te-
rületén van különbség a két együttélé-
si forma között – tette hozzá. 

A frakcióvezetõ-helyettes szerint a
legnagyobb problémát az jelenti, hogy a
törvény megengedi az azonos nemûek
élettársi kapcsolatát is. Mivel a bejegy-
zett élettársi kapcsolat és a házasság kö-
zött nincs szignifikáns különbség, a há-
zasság pedig hagyományosan egy férfi és
egy nõ életközössége, ennek kapcsán is
felmerülnek alkotmányos aggályok –
mondta Rubovszky György. Rámuta-
tott: 105 törvényt kellene módosítani a
törvény végrehajtásához, ami - vélemé-
nye szerint – jogbizonytalanságot ered-
ményez. Közölte: mindezek miatt Al-

kotmánybírósághoz fordulnak, hogy
semmisítse meg a testület a jogszabályt. 

Salamon László a sajtótájékoztatón
arról is szólt, hogy a közös gyermekké
fogadásnak a törvényben szereplõ tilal-
ma nem zárja ki, hogy a bejegyzett élet-
társi kapcsolatban élõ azonos nemûek
együtt neveljék valamelyikük gyerme-
két. Ez pedig – a képviselõ szerint – az-
zal jár, hogy nem lehet biztosítani a
gyermek alkotmányban foglalt testi,
szellemi és erkölcsi fejlõdését. 

Lukács Tamás úgy vélekedett, hogy
a törvény elfogadása nem volt más,

mint kísérlet az MSZP–SZDSZ-koalí-
ció megmentésére még 2007-ben. Hoz-
zátette: mindössze nyolc képviselõ volt
az ülésteremben, amikor az Országgyû-
lés a törvényt tárgyalta. Az Országgyû-
lés tavaly decemberben fogadta el a be-
jegyzett élettársi kapcsolatról szóló tör-
vényjavaslatot, amely 2009. január 1-
jén lép hatályba. A törvény szerint be-
jegyzett élettársi kapcsolat akkor jön
létre, ha az anyakönyvvezetõ elõtt két
nagykorú személy kijelenti, hogy egy-
mással bejegyzett élettársi kapcsolat-
ban szeretne élni. Kiskorú a gyámható-
ság elõzetes engedélyével sem élhet ez-
zel a lehetõséggel. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat a
házassággal azonos vagyonjogi, örök-
lési jogi joghatásokkal jár. A regisztrá-
lással a kapcsolatban élõk között is va-
gyonközösség alakul ki. A törvény a
bejegyzett élettársi kapcsolatban élõk-
nek nem teszi lehetõvé gyermek közös
örökbefogadását. A bejegyzett élettár-
sak együttesen nem fogadhatnak örök-
be, és arra sincs lehetõségük, hogy az
egyik bejegyzett élettárs partnerének
gyermekét örökbe fogadja. Ugyanak-
kor a törvény szerint nõ és férfi élet-
társi kapcsolata esetén apai elismerõ
nyilatkozatot lehet tenni a kapcsolat
bejegyzése elõtt. 

Forrás: KKDDNNPP  wweebbsszzeerrkkeesszzttõõsséégg  

AA  KKDDNNPP  aazz  AAllkkoottmmáánnyybbíírróóssáágghhoozz  ffoorrdduull

MMeeggkkéésseetttt  kköösszzöönneett
„2007 nyarán értesítést kaptam, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
Nagygyûlésén vegyek részt. Az ünnepi ülésen – ahol Európa neves keresz-
tény szellemiségû vezetõi is részt vettek és beszédet mondtak – bejelen-
tették, hogy a következõ napirend a KDNP kitüntetéseinek átadása. A
Laudatio-t dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke olvasta fel, és utána átadta részemre a Barankovics elis-
merõ oklevelet. Az oklevél átadása után illett volna rövid beszéddel meg-
köszönni az elismerést (…), de nem akartam az ünnepséget tovább nyúj-
tani. Most pótolom az elmaradtakat. 

Nagyon köszönöm az elismerést, nem tagadom jól esett, ilyen embe-
ri gyengeséggel én is rendelkezem. (…) Közel 15 éve, egy Varga Lászlónál
– nekünk Laci bátyánknál – folytatott beszélgetés gyõzött meg arról,
hogy nekem is a KDNP-ben a helyem. (…) Voltam a KDNP III. kerületi
szervezetének elnöke, megszerveztem, és hat évig vezettem az Óbudai
Széchenyi Kört, Tarlós István polgármester mellett képviseltem a
keresztényszociális elveket. Még egyszer köszönöm az elismerést a Ke-
reszténydemokrata Néppárt vezetõségének, személy szerint Semjén
Zsolt elnök úrnak, a Budapesti Szervezet elnökének, Molnár Bélának,
és nem utolsó sorban a felterjesztõ óbudai tagtársaimnak.”

ddrr..  SSzzaabbaaddooss  PPááll
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KKéérrééss  aa  rreennddõõrrsséégghheezz
II. János Pál pápa budapesti szobrának megrongálása jel-
zi a társadalmi normák gyengülését. Az elkövetõ, vagy el-
követõk tettükkel a rászorulókat, az elesetteket, a társa-
dalom peremére szorult embereket önzetlenül szolgáló
közösséget, az egyházat, illetve tagjainak közjó érdekében
végzett tevékenységét utasították el, tovább súlyosbítva
ezzel az egyébként is válsághelyzetbe került magyar tár-
sadalom állapotát. A fõváros XVII. kerületében közel-
múltban felavatott szobor egy olyan rendkívüli embernek
állít emléket, aki az egyén és az emberi közösség védel-
mét pápai szolgálata középpontjába állította, s aki len-
gyelként különösen nagy szeretettel viseltetett hazánk
irányába.

Felkérjük a rendõrség felelõs vezetõit, minden ren-
delkezésükre álló törvényes eszközt használjanak fel az
ilyen – egyházat megalázni szándékozó és a társadalom
értékeit romboló esetek – megelõzése és a mostanihoz
hasonló tettek elkövetõinek kézrekerítése érdekében.

SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  frakcióvezetõ, 
HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  országgyûlési képviselõ 

Lukács  Tamás



OOrrsszzáággzzáásszzllóó  GGyyõõrröötttt
„Hiszünk Magyarország feltámadásában”

Civil kezdeményezésre, önkormányzati
határozattal, közadakozásból és közér-
dekû kötelezettségvállalásból újból fel-
állítják az Országzászlót Gyõrött.
Ugyanitt, a trianoni döntésre emlékez-
tetõ ereklye mellett a parkban nemzeti
kegyeleti emlékhelyet hoznak létre,
melynek része lesz a Golgota és a Szent
István-i kettõs kereszt is.

Gyõrött felállítják a trianoni béke-
diktátum következményeire emlékezte-
tõ Országzászlót, amelynek költségei-
hez 350 ezer forinttal járul hozzá a
KDNP önkormányzati frakciója, tagsá-
ga és Ottófi Rudolf alpolgármester – kö-
zölték a párt sajtótájékoztatóján.

Herkely Ákos, a gyõri KDNP sajtó-
szóvivõje elmondta: az önkormányzat-
ban vitákat kiváltott ügyben az ellen-
zékben lévõ szocialisták által irredentá-
nak minõsített Országzászló a 88 évvel
ezelõtti trianoni tragédiára emlékeztet,

arra a döntésre, amellyel az ország két-
harmad részét elvették - fogalmazott.

Sík Sándor, a KDNP önkormányzati
frakcióvezetõje kijelentette: egyesek az
önkormányzatban „a nemzeti érzelem-
mel ellentétesen szavaztak”, de a Fidesz
és a KDNP közös szavazatával meg fog
valósulni az Országzászló emlékmûve.
Sík kitért arra is, hogy az emlékmû felál-
lítását elsõként vállaló cég tulajdonosát
megfenyegették, ezért visszalépett a mun-
kától. Az önkormányzat frakciói ugyan-
akkor a fenyegetési ügytõl elhatárolódtak,
és valamennyien elítélték azt – közölte.

Ottófi Rudolf szerint pártoktól füg-
getlen eseménynek kellene lennie az
Országzászló újbóli felállításának,
amelynek eredetijét 1934-ben avatták
Gyõrött. A zászló ugyanarra a helyre ke-
rül, ahol több mint hét évtizeddel ez-
elõtt kialakították, s ugyanúgy is fest
majd, ahogyan akkor. Talapzatán az ere-

deti felirat is olvasható lesz: „Hiszünk
Magyarország feltámadásában”.

Az alpolgármester megerõsítette: a
gyõrújbaráti építési hatóság álláspontja
szerint az országzászló felállításához
nincs szükség építési engedélyre. Az Or-
szágzászlót a tervek szerint június 4-én, a
trianoni döntés évfordulóján avatják fel a
belváros egyik közparkjában. A parknak
évek óta dísze a Golgota szobor, Deim Pál
alkotása, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékmûve. Az alpolgármes-
ter hozzátette: az önkormányzat döntése
értelmében a parkban nemzeti kegyeleti
emlékhelyet hoznak létre. Ennek lesz ré-
sze a Golgota, az Országzászló és a Szent
István-i kettõs kereszt, amelyet ugyan-
csak a közeljövõben helyeznek el.

A KDNP pénzbeli felajánlását
Majtényi László, az Összefogás a Polgá-
ri Körökért Egyesület elnöke vette át.  

Forrás: MMTTII,,  ffuusszz..hhuu

NNeemmzzeettii  NNyyoommoozzóó
IIrrooddááhhoozz  ffoorrdduull  

aa  KKDDNNPP  
A magyar közpénzek és az uniós pályáza-
ti pénzek hatékony védelmét remélve a
Nemzeti Nyomozó Irodához fordul
Wertán Zsolt Zoltán, a KDNP fõvárosi
önkormányzati képviselõje a BKV tanács-
adói megbízásai miatt. A képviselõ meg-
ítélése szerint, a szóban fogó szerzõdések
nemcsak erkölcsileg kifogásolhatók, de
megítélésem szerint törvénysértõk is. 

Wertán Zsolt Zoltán közleményében
felszólította a BKV-t, hogy a közpénzek
ellenõrizhetõsége érdekében tegye nyil-
vánossá a jelenleg „üzleti titokként” ke-
zelt anyagokat, s arról is beszámolt,
hogy a több könyvtárnyi adatot tartal-
mazó tanácsadói szerzõdések vizsgála-
tára, a BKV vezetése egyetlen órát enge-
délyezett számára. A képviselõ úgy lát-
ja, a szerzõdések titkosításának feloldá-
sa lehetõséget adna a BKV menedzs-
mentjének, hogy a használtbusztender,
a paraméterkönyv, a sztrájkok és a ta-
nácsadói szerzõdések botránysorozatát
megállítsa. 

Forrás: MMTTII,,  kkddnnpp..hhuu

AAhhooggyy  eeggyy  ccssaalláádd  vvaaggyy  eeggyy  oorrsszzáágg,,
úúggyy  eeggyy  vváárrooss  sszzáámmáárraa  iiss  ffoonnttooss,,
hhooggyy  lleeggyyeenneekk  jjeelleess  nnaappjjaaii,,  aammiikkoorr
aazz  üünnnneeppllééss  mmeelllleetttt  eell  lleehheett  ggoonnddooll-
kkooddnnii  aazz  eellmmúúlltt  iiddõõkköönn……  

Miskolc helyzetét több szemüvegen ke-
resztül is megvizsgálhatjuk, több aspek-
tusból is mérleget vonhatunk. Az idõ
szemszögébõl érdemes vizsgálni, hogy
hová jutottunk, vagy hová juthattunk
volna. A politika sajnos sokszor torzít, a
valóságostól jobb képet próbál mutatni,
vagy láttatni a kommunikációjában. Ez
Miskolcon is igaz! Sajnos a miskolci
emberek számára sem igazán lett jobb a
helyzet, nehezebb lett a megélhetés az
elmúlt évben, az elmúlt években. A
munkanélküliség továbbra is égetõ
probléma! Ezért sokan elhagyják Mis-
kolcot és az ország más részein keresik
boldogulásukat. Folyamatosan csökken
a város lakossága és a legfájóbb az, hogy
a fiatalok hagyják itt a szûkebb pátriát. 

Miskolc költségvetése kétségbeejtõ
állapotban van. A hiány évrõl-évre
nõ, a város vészesen eladósodott. Már

az intézmények mûködtetéséhez is
hitelre van szükség! Miskolc kény-
szerpályára került. A helyi szocialis-
ták – akik közül többen is részesei az
országos döntések meghozatalának –
városi szintû megszorításokkal is ter-
helik az embereket. A Gyurcsány-kor-
mány ellehetetleníti az önkormány-
zatokat, s az egészségügyi ellátórend-
szer is a kormányzati ámokfutás kö-
vetkezményeit nyögi. 

A munkahelyteremtés mellett, az ok-
tatás és a turizmus egy kitörési pont le-
hetne a város számára. A városvezetés
bûne, hogy Tapolca, ami idegenforgalmi
zászlóshajó lehetne ma csupán agonizál.
Fájó, hogy az oktatás területén sokszor
kellõen nem átgondolt lépések történtek. 

Tavaly ilyenkor: a KDNP egy szebb,
jobb jövõt, egy emberibb és könnyebb
életet kíván Miskolcnak, a miskolci-
aknak! Bízok benne, hogy a közös
ügyekben össze tudunk fogni és egy
irányba, jó irányba fogjuk terelni a vá-
ros szekerét… 

MMoollnnáárr  PPéétteerr
miskolci KDNP elnök-frakcióvezetõ 

Értékelés  a  város  napján
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Stjepan Mesic, Horvátország köztársasági
elnök hivatalos budapesti programján Firtl
Mátyás, Sopron és környéke országgyûlési
képviselõjeként a horvát köztársasági el-
nöknek átadott egy példányt a Sopron a
kultúra és együttmûködés városa címû,
horvát nyelven megjelent könyvbõl. A ke-
reszténydemokrata politikus ajándékának
célja, hogy Sopronra, Sopron környékére, a
helyi kulturális értékekre, az itteni horvát
kulturális szervezetek a kisebbségi önkor-
mányzat munkájára irányítsa a figyelmet,
amely példaértékû.

Stjepan Mesic elnök 2005-ben éppen
a soproni Horvát Napon találkozott Só-
lyom Lászlóval – ahol Firtl Mátyással
együtt tekintette meg az akkori ese-
mény alkalomából rendezett kiállítást. 

Stjepan Mesic Sólyom László meghívá-
sára tett látogatást Magyarországon. A láto-
gatás alkalmával tartott katonai tisztelet-
adással egybekötött fogadáson, továbbá a
Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében
rendezett díszvacsorán a KDNP-t, illetve a
párt parlamenti frakcióját Firtl Mátyás kép-
viselte. 

FFiirrttll  MMááttyyááss  ééss  SSttjjeeppaann  MMeessiicc
ttaalláállkkoozzóójjaa

Tatát a város polgármestere, Michl Jó-
zsef (KDNP), és Osgyáni Zsuzsanna – a
pályázat készítõje – nemzetközi referens
mutatta be. A polgármester beszédében
utalt arra, hogy Tata széles körû testvér-
városi kapcsolatainak meghatározó sze-
repe volt abban, hogy az Európa Tanács
1999-ben Európai Diploma, 2000-ben
Becsület Zászló, 2004-ben pedig Becsü-
let Plakett kitüntetéssel ismerte el Tata
polgárainak az európai egység erõsítésé-
re irányuló munkáját. 

A delegáció részletesen beszámolt a
város intézményeinek és civil szervezete-
inek nemzetközi programjairól, a tatai is-

kolák testvérvárosi kulturális és sport cse-
reprogramjairól, az UNICEF „Gyermek-
barát város” kezdeményezésrõl, valamint
az Európa Tanács „Building a Europe for
and with Children” programjához is kap-
csolódó 2008. május 24–25-ére tervezett,
önkormányzati szervezésû nemzetközi
konferenciáról, melynek központi témái
a gyermekjogok és a gyermekjólét lesz-
nek. Az adományozók úgy ítélték, hogy a
pályázó városok közül az „Európa Díjat”
idén a lengyelországi Katowice városának
ítélik oda, a második legtöbb szavazatot
pedig Tata városa kapta. 

Forrás: kkddnnpp..hhuu

Tata  második  lett

Kulturális  népirtás  
és  etnikai  agresszió  

folyik  Tibetben
TTíízz  iiggeenn  sszzaavvaazzaatt  ééss  kkiilleenncc  ttaarrttóózzkkoo-
ddááss  mmeelllleetttt  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  eemmbbeerrii
jjooggii  bbiizzoottttssáággaa  hhaattáárroozzaattii  jjaavvaassllaattoott
ffooggaaddootttt  eell  aa  TTiibbeettbbeenn  ééllõõ  áállllaammppooll-
ggáárrookk  jjooggaaiinnaakk  vvééddeellmméérrõõll..  AA  bbiizzootttt-
ssáággii  jjaavvaassllaattrróóll  aa  ppaarrllaammeenntt  pplleennáárriiss
üüllééssee  aa  kkééssõõbbbbiieekkbbeenn  ddöönnttii  mmaajjdd  eell,,
hhooggyy  sszzüülleesssseenn-ee  bbeellõõllee  oorrsszzáággggyyûû-
llééssii  hhaattáárroozzaatt  vvaaggyy  sseemm..  

A kormány nem tartja idõszerûnek, hogy
az Országgyûlés Tibettel kapcsolatban ál-
lást foglaljon. A kabinet azért sem tartja
szükségszerûnek a határozat meghozata-
lát, mert „a kelet-közép-európai országok
közül egyedül Magyarország üzemeltet
egy egészen különleges fórumot”, a Ma-
gyar-kínai emberi jogi párbeszéd elneve-
zésû kezdeményezést, amely 2000 óta
mûködik, ezen kívül a magyar állam kép-
viselõje részt vesz az Európai Unió Kíná-
val folytatott párbeszédében. 

Semjén Zsolt, a bizottság KDNP-s
tagja kifejtette: a magyar államnak más-
fél évtizedes adósságot kell törlesztenie
a Tibet jogainak védelmérõl szóló or-
szággyûlési határozat meghozatalával.
Kitért arra, hogy a kelet-közép-európai
régióból Csehország, Lengyelország és
Litvánia már megszavazta az ezt tartal-
mazó határozatot. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a dalai láma és a kínai
kormány közötti tárgyaláson nem tör-
tént áttörés. A KDNP elnöke hozzátet-
te: a tibeti néppel szemben „kulturális
népirtás és etnikai agresszió” folyik.
Meglátása szerint azonban nemcsak Ti-
betnek, hanem Kínának is érdeke a vi-
szonyok rendezése, mert ezáltal a világ
legnépesebb országának nemzetközi el-
fogadottsága is növekedhet. 

Szászfalvi László (KDNP), az emberi
jogi bizottság alelnöke ehhez kapcsoló-
dóan kijelentette: a magyar diplomácia
számára „mankót jelentene”, ha meg-
szavaznák a Tibetrõl szóló határozatot,
mert a késõbbiekben a kormány tárgya-
lásai során tudna rá hivatkozni. 

A végül elfogadott, a tibeti állampolgár-
ok jogainak védelmérõl szóló emberi jogi
bizottsági határozatot Balog Zoltán, a Fi-
desz, Fodor Gábor, az SZDSZ, Herényi
Károly, az MDF és Semjén Zsolt, a KDNP
képviselõje terjesztette be a fórum elé. 

Forrás: kkddnnpp..hhuu
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AAzz  „„EEuurróóppaa  DDííjjaatt””  ppáállyyáázzaatt  úúttjjáánn  éévveennttee  eeggyyeettlleenn  vváárrooss  nnyyeerrhheettii  eell..  AAzz  EEuu-
rróóppaa  PPaarrllaammeenntt  rraannggooss  eelliissmmeerréésséérree  iiddéénn  ––  mmáássiikk  2277  eeuurróóppaaii  vváárrooss  mmeelllleetttt
––  TTaattaa  iiss  ppáállyyáázzootttt..  AAzz  EEuurróóppaa  DDííjj  AAllbbiizzoottttssáágg  aa  ddííjj  eellnnyyeerréésséérree  lleeggeessééllyyee-
sseebbbb  55  ppáállyyáázzóótt  mmeegghhíívvttaa  SSttrraassssbboouurrggbbaa,,  aahhooll  aa  ppáállyyáázzóó  vváárroossookk  vveezzeettõõii
sszzeemmééllyyeesseenn  sszzáámmoollttaakk  bbee  tteelleeppüüllééssüükk  nneemmzzeettkköözzii  tteevvéékkeennyyssééggéérrõõll..  
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Törvénymódosítási javaslatot nyújt be a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a
parlamentnek, amellyel a Munka Tör-
vénykönyvét módosítanák úgy, hogy a va-
sárnapi munka csak a társadalmilag fel-
tétlen szükséges mértékig csökkenjen – je-
lentette be Harrach Péter, a párt alelnöke.

A KDNP a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetségével is egyeztetett, így szü-
letett meg az a módosító javaslat, mely-
rõl ötpárti egyeztetést kezdeményezünk
– mondta Harrach Péter sajtótájékozta-
tón. Hozzátette: ha az ötpárti egyeztetés
sikertelen, a KDNP egyedül nyújtja be a
javaslatot.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok
Országos Szövetségének elnöke a konk-
rét módosításokról szólva közölte: két
paragrafust módosítanának úgy, hogy
szigorodjon a vasárnapi munka elren-
delhetõsége, illetve 50 százalékos „va-
sárnapi pótlékot” kelljen a munkálta-
tóknak fizetniük a munkavállalónak.

Újságírói kérdésre válaszolva Pal-
kovics Imre kiemelte: az egyeztetések

megtörténtek, a multinacionális cégek
vezetõi között is volt olyan, aki támo-
gatta a kezdeményezést, a magyar áru-
házláncok, kereskedõk és a munkavál-
lalók többsége pedig egyetértett az el-
képzeléssel.

Harrach Péter úgy fogalmazott: visz-
sza kell adni a családoknak a szabad va-
sárnapot, mert az egyénnek a pihenést
jelenti ez a nap, ami alkotmányos jog.
„A vasárnapnak általános pihenõnappá
kell válnia” – tette hozzá.

A KDNP 2007. júniusában kezdett
el a szabad vasárnap mellett kampány-
olni, ehhez kapcsolódóan adták ki a
„Szabad vasárnap chartát”, amelyhez
12 civil szervezet csatlakozott és mint-
egy hétezer magánszemély írta alá. Az
ellenzéki párt kérte az Alkotmánybíró-
ságtól a Munka Törvénykönyvének
szerinte alkotmányellenes passzusai-
nak hatályon kívül helyezését. Több
helyen félpályás útlezárásokat, tünte-
téseket szerveztek.

Forrás: MMTTII

A  szabad  vasárnap  
jelentõsége  

A Barankovics István Alapítvány és a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Iustitia et Pax Bizottsága a Szabad
vasárnap jelentõsége címmel szervez
közös konferenciát. 

Helyszín: 1068 Budapest VI., Város-
ligeti fasor 42., KPSZTI székház 

Program:
09.30 – Regisztráció; 10.00 – Semjén

Zsolt, a KDNP elnöke: A „Szabad Vasár-
nap” kampány; 10.20 – Weisz Péter,
Barankovics István Alapítvány Izraelita
Mûhelyének elnöke: A sabbat a zsidó nép
életében; 10.40 – Mayer Mihály, római
katolikus püspök, az MKPK Iustitia et Pax
Bizottságának elnöke: A vasárnap az Úr és
a család napja; 11.00 – Kopp Mária, Sem-
melweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet tudományos igazgatóhelyettese: A
vasárnap mint a társadalom kötõereje.

Moderátor: Broczky Beáta, az MKPK
Iustitia et Pax Bizottságának hivatalve-
zetõje 

11.40 – A szabad vasárnap gazdasági
és társadalmi összefüggései – Kerekasztal-
beszélgetés, kérdések Harrach Péter, a
KDNP alelnöke, Sáling József, Kereske-
delmi Alkalmazottak Szakszervezetének
elnöke, Vámos György, Országos Keres-
kedelmi Szövetség fõtitkára részvételével. 

Moderátor: Frivaldszky Gáspár,
munkajogász, „Szabad Vasárnap” kam-
pány koordinátor 

12.30 – Állófogadás

VViisssszzaaaaddnnáá  aa  ccssaallááddookknnaakk  
aa  sszzaabbaadd  vvaassáárrnnaappoott  aa  KKDDNNPP
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Pünkösd,  Csíksomlyó


