
Hazánk

Gyurcsány Ferenc a népszavazás más-
napján a parlamentben napirend elõtti
felszólalásában rárontott az Alkotmány-
bíróságra és a népszavazást kezdemé-
nyezõ ellenzéki pártokra. A kormányfõ
közölte, õ és kormánya megértette a
népszavazás üzenetét, bár nem ért vele
egyet, ennek ellenére április elsejével el-
törlik a tandíjat, a kórházi napidíjat, va-
lamint a vizitdíjat. 

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokra-
ta Néppárt elnöke a kormányfõ szavaira
így reagált: Gyurcsány úr azt mondta,
hogy érti a népszavazás üzenetét. Abból,
amit elmondott, úgy tûnik, hogy nem
érti. Azt is mondta, hogy nem ért vele
egyet. Gyurcsány úr, kit érdekel, hogy
ön egyetért vagy nem ért vele egyet? Egy
demokráciában...(Felzúdulás és közbe-
szólások az MSZP soraiból: Mi az, hogy
Gyurcsány úr? Miniszterelnök! – Az el-
nök csenget.) Ha megengedik, én
Gyurcsány úrnak hívom. Én morális ér-
telemben is értem ezt a szót és immár
legitimációs értelemben is. Esetleg bu-
kott miniszterelnököt lehetne mondani,
de az is úgy lenne pontos, hogy egy
olyan bukott ember, aki önmagát mi-
niszterelnöknek képzeli... Tehát Gyur-
csány úr, kit érdekel, hogy ön egyetért a
nép akaratával, vagy nem ért egyet? Egy
demokráciában a kormány két dolgot
tehet: vagy végrehajtja a nép akaratát,
vagy lemond. A népszavazás üzenete az
volt, hogy az emberek kifejezték, hogy
nem tûrik a társadalmi szerzõdés felrú-
gását. A kormány nem tehet olyat, ami-
re nem kapott felhatalmazást a válasz-
tások során. Szolgáljon ez tanulságul az

egészségügy privatizációjának a kérdésé-
ben is! 

Ön valami olyasmit mondott, hogy
nincs ingyenesség, és hogy itt az emberek
valamifajta ingyenszolgáltatást várnak.
Milyen ingyenességrõl beszél, Gyurcsány
úr? Irreálisan nagy járulékot fizetnek a
magyar emberek, irreálisan nagy adókat
fizetnek. A helyzet az, hogy önök a hozzá
nem értõ, korrupt és rossz kormányzásuk
árát akarják megfizettetni az emberekkel.
Erre mondott nemet a népszavazás. 

Ismert a Bourbonokról az a mondás,
hogy nem tanultak, és nem felejtettek.
Úgy tûnik, hogy ez az ön esetében is igaz,
bár szeretném jelezni, hogy a Bourbon-há-
zat semmilyen módon nem akarom ösz-
szehasonlítani önnel, hiszen a Bourbon-
háznak voltak nagy korszakai Franciaor-
szágban, amit a Gyurcsány-kormány te-
kintetében nem mondhatunk el magyar
viszonylatban. De mindenesetre a Bour-
bonok, miként ön is, nem felejtett és nem
tanult. Nem felejtett, hiszen amit elmon-
dott, az nem volt más, az a néhány panel,
ami egyfajta bukott kampányszöveg a teg-
napi népszavazás óta. És nem tanult,
mert amit elmondott, abból az követke-
zett, hogy ha tehetné, leváltaná a népet. 

Önnek nem a népet kellene leválta-
nia, hanem például Horváth Ágnes bu-
kott miniszterét. És ha az SZDSZ ilyen
érdeklõdéssel tisztel meg, akkori a teg-
napi napon, amikor a hab a tortán volt,
ékes szavú Horn Gábort szeretném
idézni, akivel ugyan életemben nem ér-
tettem egyet, a stílusával most sem, de
tartalmi iránymutatásával nem tudok
vitatkozni. Fontolja meg! 

EEllssööpprrõõ  mméérrttéékkbbeenn  ggyyõõzztteekk  
aazz  iiggeenneekk  aa  nnééppsszzaavvaazzáássoonn
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Meghalt  a  magyar  
kereszténydemokrácia

nagy  alakja
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Kovács K. Zoltán hazánk demokrati-
kus felemelkedésén munkálkodott if-
júkorában, amikor elõbb a barna, azu-
tán a vörös fasizmus elleni politikai
küzdelembõl vette ki a részét. Az
1947. évi választáson az országgyûlés
legfiatalabb Barankovics-párti képvise-
lõje lett. 1949-ben menekülnie kellett.
Az emigráció kezdetén Salzburgban
Barankovics István titkára volt. Zoltán
Károly néven évtizedeken keresztül a
Szabad Európa Rádió újságírója, mezõ-
gazdasági kérdések szakértõje, a Pa-
raszt Népfõiskola szerkesztõje volt.  A
demokratikus változások nyomán ha-
zatért Magyarországra. A fiatal nemze-
dékeket is ámulatra késztetõ erõvel
dolgozott a KDNP sikerén, a magyar
demokrácia erõsítésén, idõvel a párt
hiteles történetének feltárásán a
Barankovics Alapítvány megteremté-
sével, melynek tiszteletbeli elnöke
volt. Alázatára jellemzõ, hogy a háttér-
ben akart maradni, mondván, az elsõ
vonalba azok kerüljenek, akik életüket
végig Magyarországon töltötték. Szor-
galma és tudása alázatos szerénységgel
párosult, ebben is példát mutatott az
utána következõ generációknak.

Kovács K. Zoltán emlékét megõriz-
zük, lelkét Isten irgalmába ajánljuk.

A KDNP és a Barankovics István
Alapítvány saját halottjának tekinti.
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Orbán Viktor beszédének elején úgy
fogalmazott: 2006 õszén egy nyilvá-
nosságra került beszéd mondatai ráz-
ták meg Magyarországot; olyan mon-
datok, amelyek korábban elképzelhe-
tetlennek tûntek. Majd a pártelnök az
elhíresült beszéd alábbi részletet idéz-
te: „Európában ilyen böszmeséget még
ország nem csinált, mint amit mi csi-
náltunk. Nyilvánvalóan végighazudtuk
az utolsó másfél-két évet. Másfél évig
úgy kellett tenni, mintha kormányoz-
tunk volna, ehelyett hazudtunk reggel,
éjjel meg este.” 

Mint mondta: az õszödi beszéd nyil-
vánosságra kerülését követõen döntöt-
tek úgy a KDNP elnökével, hogy nép-
szavazást kezdeményeznek, a népszava-
zás ugyanis megítélésük szerint az erõ-
szakmentes népi mozgalmak legmaga-
sabb rendû formája. A népszavazással
három céljuk volt: véget vetni a hazug-
ság politikájának, összefogást teremte-
ni, és visszaadni a magyarok önbecsü-

lését. Nem igaz, hogy a magyarokkal
mindent el lehet fogadtatni, nem igaz,
hogy mindent eltûrnek, nem igaz, hogy
a magyarok felelõtlen és következmé-
nyek nélküli világban akarnak élni. 

A tegnapi gyõzelem a magyarok ön-
becsülésének diadala is. Március 9-e a
mi számunkra az önbecsülés napja.
Ilyen összefogás Magyarországon a
rendszerváltoztatás óta még nem volt.
Nemzedéki összefogást is láthattunk:
idõsek fogtak össze fiatalokkal; törté-
nelmi szövetség is létrejött a szegények
és a középosztály között. Emlékeztetem
önöket arra, hogy Magyarországon több
mint félmillió nyugdíjas kevesebb, mint
havi 40 ezer forintból, és több mint ne-
gyedmillió nyugdíjas Magyarországon
kevesebb, mint havi 25 ezer forintból él
– mondta Orbán Viktor. 

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: a vá-
lasztók döntöttek: új irányt, más irányt
akarnak Magyarország számára. A vá-
lasztók döntöttek: ami most van, annak

véget akarnak vetni. A választók kinyil-
vánították: a megszorítás, a pénzbehaj-
tás, a többszörös adóztatás nem reform. 

Orbán Viktor szerint nem pártok,
nem politikusok, hanem Magyarország
gyõzött, mert a népszavazással a ma-
gyarok nyertek. Gyõztek azok, akik
igennel szavaztak. És gyõztek azok is,
akik a pártjuk iránti lojalitásból inkább
nemmel szavaztak, ugyanis nekik sem
kell fizetniük.

A népszavazás egyedüli vesztesei a
kormánypártok, mert az emberek le-
szavazták a kormánypártok átgondo-
latlan politikáját. A kormánypártok
politikája mától a múlté; leszavazták
– ez tehát a múlt politikája – mondta
a pártelnök. 

Azért vallottak kudarcot, mert arra
biztatták az embereket, hogy ne menje-
nek el szavazni. Le akarták beszélni
õket arról, hogy éljenek az alkotmányos
jogaikkal – hangsúlyozta Orbán Viktor,
majd hozzátette: Ez súlyos hiba egy de-
mokráciában. Egy kormánypárti képvi-
selõ részérõl a kormány iránti lojalitás
tiszteletre méltó dolog. De a párt iránti
elkötelezettség sohasem írhatja fölül a
demokrácia iránti elkötelezettséget. Aki
a közönyre épít, a semmire épít, mert a
közöny nem lehet egy ország iránytûje. 

A gyõzelem kötelez. Magyarország
gyõzelme mindannyiunkat kötelez. Új
alapokra kell helyezni az egészségügyet.
Az emberek más egészségügyi rendszert
akarnak, mint amit a kormány próbál
rájuk erõltetni. Az egészségügyet úgy
kell megújítani, hogy ne káoszba vezes-
sen, mint ma, hanem hogy jobban mû-
ködjön; úgy kell megújítani, hogy az
emberek ne betegebbek legyenek, mint
ma, hanem egészségesebbek. Az állam
több felelõsséget vállaljon, ne keveseb-
bet, több pénzt költsön az egészségügy-
re és az oktatásra, s ne kevesebbet. Az
egészségbiztosításról szóló törvényt is
elutasították tegnap az emberek – jó, ha
ezt meghalljuk, ideje visszavonni. A fel-
adat: alkotnunk kell. Meg kell alkot-
nunk a jövõ egészségügyét, ami mind-
annyiunk feladata lesz. Itt az esély,
hogy Magyarország meginduljon az er-
kölcsi, szellemi és gazdasági felemelke-
dés útján. Szép volt, Magyarország!
Gratulálunk! – mondta végezetül a Fi-
desz elnöke.
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A  közöny  nem  lehet  egy  ország  iránytûje
Itt az esély, hogy Magyarország meginduljon a felemelkedés útján

MMáárrcciiuuss  1100-éénn  aa  FFiiddeesszz  eellnnöökkee  iiss  éélltt  aa  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaallááss  lleehheettõõsséé-
ggéévveell..  ÚÚjj  aallaappookkrraa  kkeellll  hheellyyeezznnii  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyeett,,  úúggyy  kkeellll  mmeeggúújjííttaannii,,
hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekk  eeggéésszzssééggeesseebbbbeekk  lleeggyyeenneekk,,  nnee  bbeetteeggeebbbbeekk  ––  jjeelleenntteettttee  kkii
OOrrbbáánn  VViikkttoorr  aa  ppaarrllaammeennttbbeenn  nnaappiirreenndd  eellõõtttt..  LLeesszzööggeezzttee::  aa  nnééppsszzaavvaazzááss
vveesszztteesseeii  aa  kkoorrmmáánnyyppáárrttookk..  



A kormányfõ vitatta 
Orbán Viktor szavait

Gyurcsány Ferenc a Fidesz elnökének
felszólalására reagálva elmondta, hogy
az 1998-as Orbán Viktor sokkal szim-
patikusabb volt számára, mint a 2008-
as. „Amit képvisel, azzal van a vitám,
nem a személyével” – tette hozzá. Az
õszödi beszéd kapcsán leszögezte, hogy
az, aki bizonyos elemeket kiemel a be-
szédébõl, hibázik. 

A népszavazáson gyõztes álláspont
az ország számára a késõbbiekben
vesztes döntés lesz, mivel arra a kér-
désre, hogy honnan pótoljuk a kiesõ
forrásokat, nem adott választ - mond-
ta a miniszterelnök. „Ha én követtem
el hibát, az az, hogy nem beszéltem
arról, több erõfeszítést kell tenniük az
embereknek, aki ezt nem látja át, az
nem érti az õszödi beszéd mondaniva-
lóját” – zárta napirend elõtti felszóla-
lását. 

Vox populi, vox Dei 
– nép szava, Isten szava

Gyurcsány Ferenc felszólalást követõ-
en ismét Semjén Zsoltot illette a szó-
lás joga. A Kereszténydemokrata Nép-
párt elnöke tervezett felszólalásának
elmondása elõtt nem hagyta szó nél-
kül a miniszterelnök mondatait.

Miután Orbán Viktor elnök úrnak
nincs lehetõsége reflektálni arra, amit
Gyurcsány úr elmondott, néhány refle-
xiót megtennék én – mondta a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnöke, majd
hozzátette:. Gyurcsány Úr! Önnek alap-
vetõen nem Orbán Viktorral és nem az
ellenzékkel van vitája, hanem a magyar
néppel. Ebben az országban ön az – kü-
lönösen most a népszavazás után –, aki
nem vállalja a felelõsséget. Ha vállalná
a felelõsséget, már nem ülne abban a
székben. Õszöddel kapcsolatban: nem-
csak a hazugságbeszédbõl ismerjük a
gondolatait, hanem a kormányzati gya-
korlatukból is. A hazugságbeszéd ha-
zugságbeszéd marad. A hazugságkam-
pány és hazugságkormányzás hazug-
ságkampány és hazugságkormányzás
marad. 

A haza tekintetében pedig:
Gyurcsány úr, december 5-e után ön
és magyarul beszélõ kormánya nem
ejthetné ki ebben a Házban a haza
szót – jelentette ki a KDNP elnöke,
majd rátért eredetileg tervezett felszó-
lalásra.

Vox populi vox Dei, a nép szava Isten
szava, ami egy demokráciában azt jelen-
ti, hogy a nép döntése kötelezi a hatal-
mat – hangsúlyozta Semjén Zsolt. A
szociális népszavazás megmentette az
embereket a vizitdíjtól, az ápolási díjtól
és a tandíjtól, ezek emelésétõl, újabb és

újabb sarcok bevezetésétõl. Ez a szociá-
lis népszavazás betegek százezreinek,
diákok tízezreinek teszi lehetõvé a
gyógyulást és a tanulást – fûzte hozzá a
pártelnök. 

Semjén Zsolt kifejtette: a keresztény-
demokrácia számára az egység nagyon
fontos, és most létrejött a nemzeti egy-
ség. Belpolitikai kérdésben soha ilyen
egyetértés még nem volt, mint e nép-
szavazás kérdéseiben. És mindez a szo-
lidaritás gondolata körül kristályosodott
ki, aminek a lényege az – és ez a keresz-
ténydemokrácia egyik legfontosabb ta-
nítása –, hogy a gazdaságban a piacnak
kell érvényesülnie, de az egészségügy-
ben, az oktatásban és a kultúrában a
szolidaritásnak és az állami felelõsség-
vállalásnak.  

Mi megtettük a javaslatainkat. Sen-
kit sem hagyunk az út szélén – jelen-
tette ki a KDNP elnöke, majd a részle-
tekrõl szólva elmondta: Idén a kor-
mányzati luxuskiadásokból, jövõre pe-
dig a szerencsejáték adójából megol-
dást adunk a felmerült kérdésekre. Ar-
ra kérem a kormánypártokat – nem
Gyurcsány urat és kormányát, hanem
a kormánypártokat –, hogy felejtsék el
a bukott kampányszöveget, tanuljanak
a népszavazás eredményébõl, s a bete-
gek és orvosok, diákok és tanárok, az
emberek érdekében támogassák a
megoldást jelentõ törvényjavaslatun-
kat – mondta végezetül a keresztény-
demokrata politikus. 
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Az országot bejárta a felvétel, amely
elkapta a népszavazás talán legfonto-
sabb pillanatát, a politikai gyönyör
spontán kibuggyanását. A lényeg nem
az alpári államtitkári megjegyzés volt,
hanem ennél sokkal fontosabb, és
nem csoda, hogy nem a durvaság ver-
te ki a biztosítékot a szocialistáknál.
Az igazán fontos annak a pillanatnak
a rögzítése volt, amikor az SZDSZ ez
idõ szerinti két vezetõje spontánul
felnevet az MSZP stratégiai érvén, a
nem szavazókra hivatkozáson.
Ugyanis az MSZP veresége nem
szimplán a Fidesz jobb kampányán
múlott, hanem – talán elsõsorban! – a
saját téves helyzetértékelésükön. 

A Horn–Kóka kettõs akkor kezdett
el nevetni Gyurcsányon és az MSZP
vezérkarán, amikor a kormányfõ el-
kezdett a nem szavazókról beszélni.
Kóka János értékelõje azzal került a
helyére. Elvégre ha az MSZP tábora
„nem ment el szavazni”, akkor az
SZDSZ-nek 650 ezer támogatója van
– ennyien adtak le legalább egy „nem”
szavazatot. 

Mit jelent ez? Röviden: az SZDSZ
kezébe került a kormány sorsa. Ke-
vésbé udvarias megfogalmazásban:
egekbe szökött az SZDSZ zsarolási
potenciálja. Az egészségügyi minisz-
ter már hétfõn közölte, hogy nincsen
miért lemondania – például Antall
József vagy Orbán Viktor kormányá-

ban ez a tónus elképzelhetetlen lett
volna. Akkor nem egy beosztott tár-
cavezetõ állította össze a kormányt.
Két nap elteltével kiderült, hogy bi-
zony Horváth Ágnes, tehát az
SZDSZ dönt a személyi kérdésben.
Ráadásul a média megszellõztette,
hogy az MSZP tüzet okádott Horn
Gáborra, de hiába. 

Ki van itt hatalmon, tessék mondani? 
Segítünk a válasszal: március 9-

ike óta nem az MSZP. Sõt a szocialis-
táknak éppen az fájt, hogy gyengesé-
gükre az SZDSZ vezetõi egy hiéna
kíméletlenségével csapnak le. A
gúnykacaj, az fájt. 

Most tehát az amúgy 350 ezer sza-
vazóra hitelesített SZDSZ – a szocia-
listák hibájából – ismét túszul ejtette
az MSZP-t. A szocialistáknak le kelle-
ne harapniuk az egyik ujjukat. Vagy
leváltják Gyurcsányt (és akkor az
SZDSZ benyújtja a számlát), vagy
mennek tovább a gyurcsányi úton
(amely mind nyilvánvalóbban a siva-
tagba vezet), vagy kiírják az elõre ho-
zott választásokat (amit nagy valószí-
nûséggel elveszítenek). 

Az SZDSZ helyzete egyszerûbb. Ki
fogják taposni az MSZP-bõl az egész-
ségbiztosítás privatizációját, amire a
mostani ciklust szánták. Õk elviszik a
szajrét, az MSZP vigye el a balhét.  

NNyyiirrii  JJáánnooss
újságíró

Minek  örült  Horn  Gábor?
Az egekbe szökött az SZDSZ zsarolási potelciálja

Az SZDSZ koalíciós egyeztetésért fele-
lõs államtitkára éles szavakkal bírálta
Gyurcsány Ferenc népszavazást értéke-
lõ beszédét a liberálisok budapesti kam-
pánysátrában, és mindezt rögzítette a
HírTV kamerája. 

A felvételen az látható, hogy Kóka
János és Horn Gábor az SZDSZ kam-
pánysátrában nézi Gyurcsány Ferenc
beszédét. A kormányfõ éppen annál a
résznél járt, amikor a választók motivá-
cióit elemezte. Horn Gábor, a koalíciós
egyeztetésért felelõs SZDSZ-es állam-
titkár erre megjegyezte: „Nem azt
mondták Feri, hanem azt, hogy menj a
p...ba! Valljuk be!” 

A beszéd többi részét is kísérték
Horn Gábor megjegyzései. A minisz-
terelnök köré felsorakozott MSZP-s
vezetõkre például azt mondta: „Ez
kemény, ez a csapat kemény.”
Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióve-
zetõje úgy véli: Horn Gábor kijelenté-
sének stílusa az õszödi beszédet idé-
zi. „Úgy látszik, a baloldalon mosta-
nában használnak olyan kifejezése-
ket, amelyeket csak a kocsmában
szoktak” – mondta az ellenzéki poli-
tikus. Hozzátette: Horn Gábor kije-
lentésének tartalma egyébként a vá-
lasztópolgárok jelentõs részének aka-
ratát tükrözte.

A  stílus  maga  az  ember
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AA  ppoolliittiikkuussookknnaakk  
llee  kkeellll  vvoonnnniiuukk  

aa  kköövveettkkeezztteettéésseekkeett
Sólyom László a Duna Palotában szólt a
népszavazás eredményeirõl. A köztársa-
sági elnök megköszönte mindenkinek,
hogy fontos politikai jogait gyakorolta.
Sólyom szerint a választók egyöntetûen
kinyilvánították politikai akaratukat,
mert az ország minden részében hason-
ló eredmény született. 

– Most az Országgyûlésen és a politi-
kusokon a sor – mondta Sólyom László.
– Le kell vonni a következtetéseket, és
meg kell tenni a megfelelõ lépéseket –
jelentette ki a köztársasági elnök. 

A  demokratikus  
együttmûködést  sérti  

az  AB  minõsítése
Az AB „az elmúlt napokban az Alkot-
mánybírósággal kapcsolatban elhang-
zott egyes kijelentésekrõl” szóló ál-
lásfoglalásában közli: „sérti az alkot-
mányos szervek demokratikus
együttmûködését, hogyha az Alkot-
mánybíróság szakmai felkészültségét
és a politikai pártoktól való függet-
lenségét bármely döntése kapcsán
más, közhatalmat gyakorló szervek
kétségbe vonják”. 

Különösen súlyosnak tartja az Alkot-
mánybíróság, ha alkotmányos szervek
vezetõi és tagjai a testület alkotmányos
jogállam melletti elkötelezettségét és
pártatlanságát a politikai nyilvánosság
elõtt vitatják. Mindenkinek jogában áll
véleményt nyilvánítani a döntéseirõl –
fogalmaz állásfoglalásában a testület –,
azt azonban elfogadhatatlannak tartja,
hogy a hozzáértésüket és függetlenségü-
ket kétségbe vonják a politikai szerveze-
tek vezetõi pusztán azért, mert az AB va-
lamely döntése „nem felel meg politikai
elvárásaiknak”.

Népszavazási kérdésekkel kapcsolat-
ban az Alkotmánybíróság „kizárólag azt
vizsgálja, hogy az adott kérdésben alkot-
mányosan – az alkotmány és a hatályos
jogszabályok alapján – megengedhetõ-e
a népszavazás. Döntése semmiképpen
nem értékelhetõ magának a kérdésnek
a támogatásaként vagy elutasításaként"
– fejezõdik be az AB állásfoglalása. 

Forrás: MMTTII



1. Romeltakarítás és újjáépítés! – Nem
reformot akarunk, hanem egy új, ismét
jól és hatékonyan mûködõ rendszert
kell kialakítanunk! 

2. Az egészségügyi rendszer közép-
pontjába a beteg kerül - minden õérte és
az õ személyes döntésén keresztül törté-
nik! Az egészségpolitikának nem lehet
kárvallottja a beteg! 

3. Az Alkotmánnyal összhangban
szociális piacgazdaság lesz a magyar
egészségügyben is! Tisztázott, újrafogal-
mazott állami felelõsségvállalás – és
partneri együttmûködés az egészségügy
szereplõi között! 

4. Drasztikus deregulációt az egészség-
ügyi jogalkotásban! Átlátható, felfogható
és ezért alkalmazható, illetve számon kér-
hetõ egészségügyi joganyagot betegnek,
orvosnak és minden egészségügyi admi-
nisztrációban dolgozó szakembernek! 

5. Szolidaritás és nemzeti kockázat-
közösség nemcsak a szavak szintjén!
Egyben pozitív diszkrimináció az esély-
egyenlõség érdekében a leginkább peri-
fériára szorultak, leszakadtak, a fogyaté-
kosok és a rokkantak érdekében! 

6. Paradigmaváltás a forrásteremtés-
ben – egyre több fogyasztási és jövedéki
típusú adóelem bevonása az alkotmányo-
san garantált egészségügyi ellátások fi-
nanszírozásába, ezáltal markánsan csök-
kenõ járulékterhek a társadalombiztosí-
tásban, szabad biztosítási lehetõségek a
kiegészítõ egészségbiztosítás piacán! 

7. Ellenõrzött teljesítményfinanszí-
rozás az ellátás majdnem teljes köré-
ben! Újraépülõ finanszírozási rendszer,
mely transzparens és karbantartása a
szakmai és civil szervezetek bevonásá-
val államilag garantált lesz! Elismert és
a közfinanszírozásból rendszerszerûen
fedezett amortizációs költségek! 

8. Újjászervezett és megerõsített alapel-
látás, végre valós szerephez jutó és eredeti
céljának megfelelõen kezelt járóbeteg-
szakellátás és magas színvonalú, mind kli-
nikailag, mind gazdaságilag eredményes és
költséghatékony fekvõbeteg-ellátás! 

9. Kistérségi egészségpolitikát! Az ellá-
tások felelõs gazdái és a lehetõségek sze-
rint szervezõi is a települési önkormány-
zatok lesznek, amelyek ehhez államilag
garantált forrásokkal fognak rendelkezni!
Az egészségpolitika és a szociálpolitika
kölcsönösen építsen egymásra az eredmé-
nyes és hatékony ellátás érdekében! 

10. Tiszta tulajdonviszonyok az ellá-
tórendszerben, egzisztenciaprivatizáció
a járóbeteg-ellátásban (alap- és szakellá-
tás), dominálóan nem profitorientált
tulajdonviszonyok a közfinanszírozott
fekvõbeteg-szakellátásban. 

11. Ellenõrzött verseny a szolgáltatók
között! Szabályozott és garantált szabad
orvos-, és intézményválasztás minden be-
teg számára az ellátások teljes körében! 

12. Új, az önkormányzatokkal közösen
kialakított kórházstratégiát! A fekvõbeteg-
szakellátást minden betegnek a szakmai-
lag racionális keretek által meghatározot-
tan lakóhelyéhez legközelebb kell megkap-
nia! Emberközeli és emberbarát kórháza-
kat alakítsunk ki, ill. erõsítsünk meg! 

13. Gyógyszert a gyógyszertárból!
Gyógyszertár a gyógyszerészeké legyen
ismét, ahol a beteg személyre szóló ta-
nácsot is kap és nem csak írott, sze-
mélytelen információt! 

14. Új gyógyszertörvényt! Minél több
innovatív új gyógyszert, ill. folyamatosan
szélesedõ generikus gyógyszerpalettát! A
gyógyszerpiac szereplõi nem ellensége-
ink, hanem felelõs partnereink legyenek! 

15. Olyan gyógyszereket és gyógyá-
szati segédeszközöket támogassunk
közfinanszírozásból, melyek eredmé-
nyesek és költséghatékonyak! A gyógy-
szer és a gyógyászati segédeszköz legyen
megfizethetõ mindenkinek, az árak ne
szabaduljanak el kontrollálatlanul! 

16. A mentés állami feladat, és ez biz-
tonságos finanszírozást követel meg! A
betegszállítás koordinációja tegyen lehetõ-
vé költséghatékony megoldásokat, és ne
veszélyeztesse az idõnként extrémen meg-
növekedett mentési feladatok ellátását! 

17. Egységes országos vérellátást, he-
lyi szervezéssel és anyagi érdekeltséggel,
központi gazdálkodással. A donorok
megbecsülése úgy növekedjen, hogy a
véradás továbbra is ingyenes marad! 

18. A transzplantációt azok irányít-
sák, akik ezt végzik! Ehhez kapjanak
anyagi eszközöket, infrastruktúrát és
megfelelõen felkészített személyzetet. A
megfelelõ donorok biztosítása kapjon
kiemelt figyelmet és elismerést! 

19. Európai bérfelzárkóztatási politikát
hirdetünk meg, világos és számon kérhetõ
célokkal! Elõzzük meg az orvosok, ápolók
anyagi okokból történõ kivándorlását! 

20. Új kamarai törvényt, amelyben a
köztestületi jogosítványok egyértelmûen

meghatározásra kerüljenek! A szakmai
kollégiumokat a kamarák tartsák fenn és
õk irányítsák, felügyeljék az egyetemek
bevonásával a szakorvosképzést is! Az eti-
kai kérdések kezelése csak a kamarák ke-
retein belül történhet a jövõben! 

21. Megerõsített egyetemek, világszín-
vonalú, struktúrájában és tartalmában,
módszereiben is megújított orvos-, fogor-
vos- és gyógyszerészképzés, ill. tovább-
képzési rendszer! Állami és önkormány-
zati ösztöndíjrendszer fiatal diplomások,
doktoranduszok számára, hogy a legfej-
lettebb megoldások mihamarabb a hazai
gyakorlatba is bekerüljenek. 

22. Több képzett és értékén megfize-
tett ápolót a magyar egészségügybe! Az
ápolói életpálya legyen vonzó és minden
tekintetben megbecsült! 

23. Újjászervezett és megerõsített
ÁNTSZ, melynek struktúrája és kapcso-
latrendszere legyen harmonizált mind a
települési önkormányzatokkal, mind a
közigazgatás mindenkori struktúrájával! 

24. Új lendületet a Népegészségügyi
Programnak! 

25. Egészség-célprogramok vezérel-
jék az új egészségpolitikai megoldáso-
kat! Kiemelt figyelmet az egészségdeter-
minánsoknak, az egészséges életmód-
nak, a szûrõprogramoknak! 

26. Ép-Szív Programot! Nemzeti
Stroke Programot! Nemzeti Rákprogra-
mot! Megelõzés és betegellátás minden-
ki biztonsága érdekében! 

27. Jövõnk kincse a gyermek, a fiatal
nemzedék! Õk kerüljenek a népegész-
ségügyi akcióprogramok fókuszába! 

28. Megújult és folyamatosan megúju-
ló információtechnológia és kommuniká-
ciós kapcsolatok nélkül nincs korszerû
egészségügyi ellátás és egészségpolitika!
Ne legyen olyan új megoldás, melynek in-
formáció- és kommunikáció-technológiai
háttere a kor színvonalán nem adott! 

29. Egészségügyünk nap mint nap
bizonyítsa, hogy európai megoldásokat,
módszereket alkalmaz, európai szabá-
lyokat harmonizál és felhasznál! 

30. Minden olyan megoldás kapjon
figyelmet, különleges védelmet és to-
vábbfejlesztési lehetõséget a magyar
egészségügyben, amely „hungarikum-
nak” számít és bizonyítottan eredmé-
nyes, költséghatékony! Nemzeti egész-
ségpolitikát európai keretekben! 

Forrás: KKDDNNPP  wweebbsszzeerrkkeesszzttõõsséégg  

KDNP  egészségpolitikai  tézisek  –  2008

5Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. március



A Fidesz–KDNP a kormányt is megelõz-
ve, március 9-ike éjszakáján benyújtot-
ta törvényjavaslatát a vizitdíj és kórházi
napidíj eltörlése miatt kiesõ összegek
pótlása ügyében. A javaslat elsõ része
módosítja a 2008-as költségvetést, az
oktatási és a külügyi tárca, valamint a
Pénzügyminisztérium és a Miniszterel-
nöki Hivatal „kormányzati luxuskiadá-
saiból” csoportosít át forrásokat, amely-
lyel fedezhetõ a vizitdíjból és a kórházi
napidíjból az idei évre betervezett 18
milliárd forint. Mivel a tandíjat még
nem vezették be, így itt kiesõ bevétel
sincs. Jövõre a pénznyerõ automaták
adóiból 40 milliárdot „pántlikázna fel”
a Fidesz és a KDNP a megszûnõ kórhá-
zi napidíj, vizitdíj és tandíj pótlására -
ezt tartalmazza a két párt által a parla-
ment elé terjesztett törvényjavaslat. 

A Fidesz és a KDNP elnöke egyaránt
eltökélt abban, hogy amennyiben a kor-
mánytöbbség nem fogadja el az ellenzék
által javasolt költségvetési módosításo-
kat a tandíj, a vizitdíj, a kórházi napidíj
kiesõ bevételeinek pótlására, újabb és
újabb kezdeményezésekkel állnak elõ.

A Fidesz és a KDNP javaslata kiveszi
a jogrendszerbõl a népszavazás eredmé-
nyeképpen elutasított három intéz-
ményt: a kórházi napidíjat, a vizitdíjat,
valamint a tandíjat.

A kötelezõ egészségbiztosításról szóló
törvény hatályos szövege kimondja, hogy
a vizitdíjból és a kórházi napidíjból be-
szedett összeg az Egészségbiztosítási
Alapból történõ támogatásnak minõsül.
Az egészségügyi szolgáltató a befolyt
pénz legalább 30 százalékát köteles
munkabérre és annak közterheire fordí-

tani. E szabály helyére azt javasolja a Fi-
desz és a KDNP, hogy jövõ év elsõ napjá-
tól a pénznyerõ automaták üzemeltetése
után befolyó adó 28 százalékát a kórhá-
zak gép- és mûszerbeszerzésének támo-
gatására, további 12 százalékot pedig bé-
rekre és azok közterheire kelljen fordíta-
ni. Ezt a támogatást a mindenkori – ne-
vétõl független – egészségügyi minisztéri-
umi fejezetben tartalmazza az állami
költségvetés. Az adóbevétel kórházak
közti megosztását az egészségügyi mi-
niszter rendeletben szabályozza majd. 

A javaslat több mint három oldalon
át sorolja fel az idei költségvetés módo-
sítására tett indítványokat, amelyek
végsõ összege 15,8 milliárd forint. A
több minisztériumtól elvont kisebb-na-
gyobb összegek az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztériumhoz, valamint az
Egészségbiztosítási Alapba érkeznének.

Néhány tétel a javasoltak közül: a Mi-
niszterelnöki Hivatal igazgatási költsége
6,976 milliárd forint a költségvetésben,
ezt csökkentené a Fidesz és a KDNP
6,751 milliárdra, vagyis 225 milliót spó-
rolna itt, a személyi juttatásokat a hivatal-
nál 160 millióval kurtítanák meg. A kor-
mány lakossági tájékoztatásra szánt 1,026
milliárdjából pedig 256 milliót hagyna a
két párt, az átcsoportosítható megtakarí-
tás 770 millió. A Külügyminisztérium ál-
lami protokollkiadásai közül a kormány-
fõi protokollra elõirányzott 180 millió fo-
rintból 91,6 milliót hagyna a javaslat. 

Az átcsoportosítások után összesség-
ben az Egészségbiztosítási Alap támoga-
tása 307 milliárdról 320,5 milliárd fo-
rintra növekedne. 

Forrás: MMTTII,,  mmnnoo
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PPóóttoollhhaattóókk  
aa  lleesszzaavvaazzootttt  

ddííjjaakk
SSeennkkiitt  sseemm  hhaaggyyuunnkk  aazz  „„úútt  sszzéélléénn””,,
eezz  aa  lléénnyyeeggee  aannnnaakk  aa  ttöörrvvéénnyyjjaavvaass-
llaattnnaakk,,  aammiitt  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  bbee-
nnyyúújjtt  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééssnneekk  ––  mmoonnddttaa
aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eell-
nnöökk-ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  aa  nnééppsszzaavvaazzááss
nnaappjjáánn  aazz  uurrnnaazzáárráásstt  kköövveettõõ  ssaajjttóó-
ttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  

Gondoskodni fogunk az orvosokról és
az egyetemekrõl is – hangsúlyozta
Semjén Zsolt a Polgárok Házában, ami-
kor a frakciószövetség által készített
törvényjavaslatot ismertette.

A Fidesz–KDNP javaslatának elsõ
része a vizitdíj, a kórházi napidíj és a
tandíj eltörlésérõl rendelkezik, a má-
sodik pedig a 2008-as költségvetés
módosításával arra tesz indítványt,
hogy a díjak eltörlésével kiesõ bevéte-
leket mely minisztériumok kommuni-
kációs és marketing forrásaiból fedez-
zék. A javaslat harmadik részében azt
indítványozzák, hogy 2009. január 1-
tõl a Szerencsejáték Zrt. játékadó cí-
mén befizetett 41 milliárd forintját
osszák fel: 11 milliárd forint menne a
felsõoktatási, 30 milliárd pedig az
egészségügyi fejlesztésekre.

Mint Semjén Zsolt elmondta, más-
fél év küzdelme van ebben a népszava-
zásban, hiszen 2006 októberében kez-
deményeztek Orbán Viktorral referen-
dumot. „A kormánykoalíció és udvarta-
tása mindent kitalált, hogy ezt megaka-
dályozza” – fogalmazott.

A KDNP elnöke kitért azoknak a
baloldali érzelmû szavazóknak „a böl-
csességére, akik éltek a népszavazás le-
hetõségével, mert átláttak a kormány-
zati hazugságokon”. Hozzátette: Isten
hozta õket is a magyar szolidaritás tá-
borában.

Semjén Zsolt úgy vélte, belpolitikai
kérdésben még soha nem volt Magyar-
országon ilyen egység, összefogás, mint
a mostani népszavazáson. Szerinte a
szociális igazságosság és a szolidaritás
az a gondolat, ami körül az egység ki-
alakult. A politikus közölte: a Gyur-
csány-kormány saját szavazóinak aka-
ratával is szembement. 

Forrás: MMTTII

Nagy Kálmán véleménye szerint az
egészségügyet érintõ törvényhozás üte-
me, minõsége már magában hordozta
ezt a bukást.

A népszavazás várható eredménye a
kormány teljes egészségpolitikájának a
bukása és korántsem csak a három kér-
désrõl van szó – mondta Nagy Kálmán, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
országgyûlési képviselõje, a párt frakció-
vezetõ-helyettese az MTI-nek.

Szerint az egészségügyet érintõ törvény-
hozás üteme, minõsége már magában hor-
dozta ezt a bukást. Mint mondta, a kor-
mánynak nem pusztán a népszavazás há-
rom kérdésében kell visszalépnie, hanem
minden, ezekhez kapcsolódó területen.

Hangsúlyozta, hogy az új egészség-
pénztári rendszer kapcsán is hatalmas
tiltakozás volt, március 9-e után a kor-
mánypártoknak le kell vonniuk a meg-
felelõ konzekvenciákat.

MMeeggbbuukkootttt  aa  kkoorrmmáánnyy  eeggéésszzssééggppoolliittiikkáájjaa



A referendumot eredetileg Albert Zsolt
kezdeményezte feleségével közösen, és a
civilekhez csatlakozott többek között a
Liga, a Munkástanácsok, az Egészség-
ügyben és Szociális Ágazatban Dolgo-
zók Demokratikus Szakszervezete, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
Levegõ Munkacsoport, a Magyar Orvosi
Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Szövetsége, valamint a
Védegylet. Alberték arról szavaztatnák
az embereket, hogy ne vezessék be Ma-
gyarországon a „mindenki által kötele-
zõen választandó, üzleti alapon mûkö-
dõ több-biztosítós egészségbiztosítást”. 

A szervezõk már a múlt hónapban
bejelentették, hogy az íveket úgy 360

ezren, vagyis a minimálisan szükséges
kétszázezernél jóval többen írták alá,
ám azokat csak a határidõ lejártakor,
vagyis április 12-e körül kívánják hitele-
sítésre benyújtani. 

Idõközben több kormánypárti politi-
kus hangoztatta, hogy az újabb népsza-
vazás nem lenne hatással az egészség-
biztosítási pénztárakról február 11-én
elfogadott törvényre, mert abban szó
sincs több, kötelezõen választandó és
egymással versengõ biztosítóról, csupán
több pénztárról. Az egészségügyi mi-
niszter ezért levélben kérte Albertékat,
hogy álljanak el a kezdeményezéstõl.
Erre válaszul a házaspár újabb kérdést
terjesztett be az OVB-hez, amely szerint

a nyereségérdekelt magánbefektetõk
még kisebbségi tulajdont sem szerez-
hetnének a pénztárakban. Ezt február
utolsó napján hitelesítették, ám a jogor-
voslati határidõ még nem járt le, így az
OVB határozata nem jogerõs. Az eddigi
tapasztalatok alapján elképzelhetõ,
hogy ezt a kezdeményezést is megtá-
madja valaki az Alkotmánybíróságnál. 

Alkotmányjogászok és biztosítási
szakjogászok vizsgálták, hogy az Albert
házaspár eredeti kérdése is alkalmas-e az
elfogadott törvény módosításának ki-
kényszerítésére, és arra a következtetésre
jutottak, hogy igen – állítja Palkovics.
Csak játék a szavakkal – tette hozzá –, ha
valaki azzal érvel, hogy nem több biztosí-
tóról, hanem több pénztárról van szó. Így
szerinte egy érvényes referendum után
az egészségbiztosítási pénztárakról szóló
törvényt is hatályon kívül kell helyezni. 

Forrás: nnooll,,  ffiiddeesszz..hhuu

Õsszel  jöhet  az  újabb  referendum

AA  22000088..  ffeebbrruuáárr  1111-éénn  eellffooggaaddootttt,,
ééss  1188-áánn  kkiihhiirrddeetteetttt  eeggéésszzssééggbbiizzttoossíí-
ttáássii  ttöörrvvéénnyy  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzééssee
aa  ccéélljjaa  aannnnaakk  aa  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaattnnaakk,,
aammeellyyeett  aa  FFiiddeesszz-KKDDNNPP  sszzöövveettsséégg
nnyyúújjtt  bbee  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  nneemmzzeettkköözzii
ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  OOrrbbáánn  VViikkttoorr..
CCééll  aazz  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttááss  pprriivvaattiizzáá-
cciióójjáánnaakk  mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássaa..  

A javaslat, amelyet Orbán Viktor mel-
lett Semjén Zsolt, a KDNP elnök-frak-
cióvezetõje és két egészségpolitikus,
Mikola István (Fidesz) és Nagy Kálmán
(KDNP) jegyez, a február 11-én elfoga-
dott és február 18-án kihirdetett egész-
ségpénztárakról szóló törvényt akarja
hatályon kívül helyezni. Ahogy a Fidesz
elnöke fogalmazott, az egészségbiztosí-
tás privatizációját akarják megakadá-
lyozni. 

A Fidesz elnöke kitért az Albert há-
zaspár kezdeményezésére is. Mint fogal-
mazott, az õsz folyamán ismét kiírhat-
nak egy referendumot, és erre a helyzet-
re a politikai osztálynak választ kell ad-
nia. Az õsszel esedékes népszavazás
nem feltétlenül szükséges, egyszerûen

vissza kell térni a 2006-ban kötött tár-
sadalmi szerzõdéshez – idézi a Orbán
Viktor szavait a fidesz.hu, aki eszerint
megoldásként azt javasolta a kormány-
nak: lépjenek vissza és ne vezessék be
az egészségbiztosításról szóló törvényt.
És legközelebb írják bele 2010-es prog-
ramjukba ilyen jellegû elképzeléseiket –
jegyezte meg. 

Forrás: mmnnoo,,  ffiiddeesszz..hhuu  

Már  félretettek  
761  millió  forintot  

A kormány 761 millió forintot cso-
portosított át az egészségbiztosítási
pénztárak megalapításával kapcsola-
tos feladatokra a költségvetés általá-
nos tartalékából – a Határozatok Tá-
rában megjelent kormányhatározat
szerint.

Az eredetileg 46,7 milliárd forintos
általános tartalékból most 966,2 milli-
ót használ fel a kormány. A kisebb,
205,2 milliós tételt a rendõrség kapja
részben személyi juttatásokra, na-
gyobb részt beruházásra. A 761 milliós
másik tétel a költségvetésben eddig
nem szereplõ célra, az egészségbiztosí-
tási pénztárak megalapításával kap-
csolatos feladatokra került átcsoporto-
sításra. A közelmúltban elfogadott tör-
vény szerint huszonkét pénztárat ala-
pít az állam zártkörû részvénytársasá-
gi formában, egyenként húszmilliós
alaptõkével, így önmagában ez a tétel
440 millió forintot visz el a mostani
pénzbõl. A múlt év végén hozott költ-
ségvetési törvényben a kormány nem
számolt az általa kiagyalt  egészségbiz-
tosítási „reform” ezen alapvetõ kiadá-
saival. 

Forrás: MMTTII  nnyyoommáánn

HHaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezznnéé  
aa  ttöörrvvéénnyytt  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKDDNNPP
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EEggyyeellõõrree  nneemm  ssiieettnneekk  aazz  aallááíírráássggyyûûjjttõõ  íívveekk  bbeennyyúújjttáássáávvaall,,  mmeerrtt  mmiinnddeennkkéépp-
ppeenn  sszzeerreettnnéékk  eellkkeerrüüllnnii,,  hhooggyy  aa  ttööbbbb-bbiizzttoossííttóóss  mmooddeellll  bbeevveezzeettééssee  eelllleennii
nnééppsszzaavvaazzáásstt  aa  nnyyáárrii  iiddõõsszzaakkrraa  ttûûzzzzéékk  kkii  ––  vváállaasszzoollttaa  kkéérrddééssüünnkkrree  PPaallkkoovviiccss
IImmrree,,  aa  MMuunnkkáássttaannááccssookk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggéénneekk  vveezzeettõõjjee..  

Nagyy  Kálmán  orvos,  egészségpolitikus



Nem felelne meg 1848 szellemének, ha
„úgy csinálnánk, mintha a mai magyar
politikai valóságot nem lehetne meg-
mérni '48 mérlegén” – véli az ellenzéki
politikus. „Mindig meg kell mérni 1848
mérlegén a mindenkori politikai valósá-
got” – tette hozzá. Mint mondta, 1848-
nak a szolidaritás szempontjából két
üzenete volt: a társadalmi szolidaritás
és a nemzeti szolidaritás. 

Semjén Zsolt közölte: nem tudja,
mit szólna Petõfi Sándor ahhoz, hogy a
kormány saját nemzete ellen kampányol
és megakadályozza, hogy a magyar
nemzet határon túlra szorult részei ma-
gyar állampolgárságot kapjanak, s ezzel
kirekeszti a magyar nemzet egyharma-
dát a magyar állampolgárságból. A poli-
tikus úgy vélte: megkerülhetetlenül
gondolkodni kell azon, hogy az egyete-
mes magyar nemzetet közjogi szem-
pontból is a magyar nemzet egészébe
integrálják. Mint mondta, ennek meg-
felelõ formája a magyar állampolgárság.
Semjén Zsolt azt hangsúlyozta, hogy
legalább azoknak a magyaroknak meg
kell adni az állampolgárságot, akik ki-
szorultak az EU-ból, fõként akkor, ha
erre – mint Szerbia esetében – megvan a
jogi lehetõség. 

A március 9-ei népszavazásról Sem-
jén Zsolt közölte: ez az esemény is a
szolidaritásról szólt, hiszen a középosz-
tály szolidaritást vállalt a szegényekkel.
„Ha ezen a mérlegen mérem meg így
1848-nak az üzenetét akkor (....) ez ki is
jelöli azt a politikai cselekvést, amire
kötelez minket 1848 öröksége. Ez a tár-
sadalmi szolidaritásnak és a nemzeti
szolidaritásnak a gondolata” – fogalma-
zott a KDNP elnöke. 

Kijelentette: a nemzeti sorskérdések
szellemi megalapozását szolgálja az iro-
dalom. Úgy vélte, a magyar, és a lengyel
történelem az, amely az irodalom és a
politika legszorosabb kapcsolatát mu-
tatja. Fõleg igaz ez az 1848-as idõszak-

ban, amikor a nemzeti sorskérdések áll-
tak a középpontban, és ezeknek a nem-
zeti sorskérdéseknek volt egy irodalmi
megközelítésük, majd egy politikai kö-
vetkezményük. 

Rabok legyünk vagy szabadok?

Molnár Béla, a KDNP alelnöke, beszé-
dében hangsúlyozta, százhatvan évvel
ezelõtt, amikor elõször hangzott el a
Nemzeti dal kérdése, „Rabok legyünk
vagy szabadok?”, s akkor még mindenki
számára egyértelmû volt, mi a rabság,
mi a szabadság. A késõbbiekben, a
rendszerváltozást megelõzõ idõszakban,
azonban a rabság és szabadság megítélé-
se zavarossá vált, hiszen gyermekko-
runk március 15-i ünnepségein, amikor
az elvtársak az Internacionálét harsog-
ták, nemzetünk rabságát a diktatúra ki-
szolgálói már szabadságnak hazudták. 

Most, a 21. század elején ismét abba
a helyzetbe kerültünk, hogy el kell gon-
dolkodnunk e kérdés tartalmán, s ke-
reszténydemokrata választ kell adnunk
arra, hogy mit értünk rabság, és mit
szabadság alatt – mondta végezetül. 

Az irodalmi pályázat díjai

Az irodalmi pályázat eredményhirdetése
elõtt Mészáros József, a Barankovics
Alapítvány elnöke, a KDNP alelnöke
megköszönve a szerzõk és a zsûri mun-
káját elmondta, 132 pályamû érkezett
be a felhívásra, majd arról beszélt, hogy
a Kereszténydemokrácia Néppárt min-
dig is a magyar kultúra, a magyar hagyo-
mányok megõrzéséért lépett fel, már az
alapító atyák idején is. Ami akkortájt
nem volt nehéz, hiszen az alapító atyák
között olyan személyiségek voltak, mint
Rónay György, Eckhardt Sándor, Bálint
Sándor. A KDNP szellemisége nem vál-
tozott, képviselõi ma is a tevõleges haza-
szeretet pártján vannak. Az irodalmi pá-

lyázat kiírói úgy ítélték meg, a magyar
kultúra forrásai nem elég bõségesek, s
ezen szûkösen csordogáló források sem
mindig célirányosan kerülnek felhasz-
nálásra. Ezért úgy döntöttek, saját erõ-
forrásaikra támaszkodva segítik a ma-
gyar kultúra ügyét, hozzájárulnak olyan
mûvek születéséhez, amelyek méltókép-
pen megfogalmazzák a mai magyar való-
ságot, illetve a közelmúlt történéseit. 

Mészáros József hangsúlyozta, a ma-
gyar kultúra, a magyar nemzet, a ma-
gyar történelem szétválaszthatatlan
szerves egységet képez, s talán szeren-
csés lett volna, ha a rendszerváltozást
az 1848-as forradalomhoz hasonlóan
egy reformkor elõzi meg. 

Mint mondta, a Barankovics István
Alapítvány nemcsak az irodalmi mûvek
létrehozását, hanem a mûvek megjele-
nését is támogatja, így az érdeklõdök rö-
videsen a könyvesboltok polcain is ta-
lálkozhatnak velük. 

A nyerteseknek Jelenits István pia-
rista szerzetes-tanár, a bíráló bizottság
elnöke adta át a KDNP és a Barankovics
Alapítvány által meghirdetett irodalmi
pályázat díjait. Az elsõ díjat Bányai Ta-
más „Mire minden jóra fordul” címû al-
kotása, a második díjat pedig Tompa Z.
Mihály „Az állomásfõnök megkísérté-
se” címû mûve kapta. A zsûri két kü-
löndíjat is kiosztott, amelyeket Molnár
János „Jézus menyasszonya”, és Kállai
Vilmos „Nádszálak az õszi szélben I-
IV” címû alkotása nyerte el.

Forrás: KKDDNNPP  wweebbsszzeerrkkeesszzttõõsséégg  

A  szolidaritás  gondolata  köti  össze  
1848-aat  és  a  jelent

A magyar kultúra iránt értékszem-
lélete folytán hagyományosan elkö-
telezett Kereszténydemokrata Nép-
párt országgyûlési, európai, önkor-
mányzati képviselõi és vezetõ poli-
tikusai, valamint a Barankovics Ist-
ván Alapítvány Kuratóriuma úgy
döntöttek, hogy tagjaik havi juttatá-
suk egy hányadát felajánlják, és
2009-ig minden naptári évben pá-
lyázatot hirdetnek új mûvészi alko-
tások elkészítésére. 2007-ben a ma-
gyar prózairodalom alkotóinak tá-
mogatását hirdették meg.

Forrás: mmnnoo
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11884488-aatt  ééss  mmaaii  vviilláágguunnkkaatt  aa  sszzoolliiddaarriittááss  ggoonnddoollaattaa  kkaappccssoolljjaa  öösssszzee  ––  kköö-
zzööllttee  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ((KKDDNNPP))  eellnnöökkee  aa  ppáárrtt
mmáárrcciiuuss  1155-ii  mmeeggeemmlléékkeezzéésséénn..  „„11884488-aass  öörröökkssééggüünnkk  ééss  nnaappjjaaiinnkk  ggoonnddoo-
llaattii  kköörréénneekk  ((......))  eellõõtteerréébbeenn  aa  sszzoolliiddaarriittááss  ggoonnddoollaattaa  aazz,,  aammii  ((......))  aa  lleeggffoonn-
ttoossaabbbb  ééss  aa  lleeggaakkttuuáálliissaabbbb  üüzzeenneetteett  jjeelleennttii””  ––  ffooggaallmmaazzootttt  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  aa
rreennddeezzvvéénnyyeenn,,  aammeellyyeenn  ááttaaddttáákk  aa  KKDDNNPP  ééss  aa  BBaarraannkkoovviiccss  AAllaappííttvváánnyy  kköö-
zzööss  iirrooddaallmmii  ppáállyyáázzaattáánnaakk  ddííjjaaiitt..  



HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aazz  oorrsszzáággggyyûûllééss  kkee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  aalleellnnöökkee  mmáárrccii-
uuss  1144-éénn  MMáárriiaannoosszzttrráánn,,  IIppoollyy-
ddaammáássddoonn  ééss  NNaaggyymmaarroossoonn,,  mmáárrccii-
uuss  1155-éénn  CCeeggllééddeenn  ééss  NNaaggyysszzaalloonn-
ttáánn  mmoonnddootttt  bbeesszzééddeett..  

Szerencsés az a nemzet, amelyik olyan
sok és szép történelmi pillanatot tud
ünnepelni, mint mi magyarok. Nemze-
ti ünnepeink nagy eseményekrõl, kiváló
személyiségekrõl és felemelõ eszmékrõl
szólnak. 

Ma 1848–49 eseményeit ünnepel-
jük, amikor a nemzet lerázta magáról
láncait, Széchenyit és Kossuthot állítjuk
magunk elé, akiknek útjai szétváltak
ugyan, de tudatunkban mégis együtt
képviselik az ünnep eszméjét, a szabad-
ság- és hazaszeretetet.

Megtiszteltetés és öröm számomra,
hogy Cegléden, Kossuth városában hajt-
hatok fejet a nagy hazafi elõtt. Különös
hangsúlyt ad ennek a gesztusnak az a
tény, hogy Széchenyi igen közel áll hoz-
zám. Õ távlatában és összefüggéseiben
tudta nézni a jelen tennivalóit. Alkotá-
sai napjainkra is hatással vannak. Kos-
suth pedig azt adata a magyaroknak,
amit csak õ tudott adni, a nemzeti ön-
tudatot. Ezért számomra a kérdés nem
így fogalmazódik meg Kossuth vagy
Széchenyi, hanem világos állításként
Kossuth és Széchenyi.

Hadd idézzem fel ma a lánglelkû ha-
zafi, Kossuth Lajos személyét. Ráter-
mett volt, az önfeláldozásig elkötelezett,
mindig, minden helyzetben tudta, mit
kíván tõle a haza. A rátermettség a poli-
tikai szereplõ nélkülözhetetlen vonása,
az õ esetében ez elsõsorban szónoki ké-
pességet jelentett. Ez az adottság olyan
eszköz, ami senkit nem tesz államférfi-
vá, ha nem társul lényeglátással és hite-
lességgel. Kossuth esetében így volt, de
sajnos láttunk olyan példát is, amikor a
hiteltelen közszereplõ kiváló kommuni-
kációs képességeit saját hatalmi ambíci-
ója érdekében a tömegek manipulálásá-
ra használta.

Kossuth 1848. július 11-én kiváló
beszédben kérte a képviselõket 200 000
katona és 42 millió forint megajánlásá-
ra. A rövid megszólítás után „Uraim”
bekiabálások hallatszottak: „Üljön
le!” Kossuth visszavágott: „engedel-

met kérek, majd, ha ki fogok fáradni!”
Hosszan és meggyõzõen beszélt a ha-
zánkat fenyegetõ veszélyrõl és a szük-
séges lépésekrõl. A képviselõk végül
helyükrõl felállva éljeneztek. Kossuth
ekkor mondta híres szavait: „Ezt akar-
tam kérni, de önök felállottak, s én le-
borulok a nemzet nagysága elõtt, s
csak azt mondom, annyi energiát a ki-
vitelben, mint amennyi hazafiságot ta-
pasztaltam a megajánlásban, s Ma-
gyarországot a poklok kapui sem fog-
ják megdönteni”.

A rögtönzés és meggyõzés tankönyv-
be illõ példája ez a beszéd. De Kossuth
igazi nagysága nem ebben rejlik, hanem
hazaszeretetében és abban, hogy képes
volt meggyõzni a magyarságot önmaga
értékeirõl és erejérõl. Ezért fáradhatatla-
nul dolgozott. Hol idézzem máshol,
mint Cegléden feleségéhez írt szavait:
„Ceglédre négy órakor érkeztem. Hat
órakor már 300 fõbõl fegyveres csapa-
tot, mely már felbomlott, útnak indítot-
tam Pestre. Holnap reggel ugyanonnan
3000 ember, és 150 lovas megyen vas-
úton Pestre.”

Amikor Kossuth életmûvére emlé-
kezünk nem az a kérdés, hogy volt-e
esélye Magyarországnak függetlensége

fegyverrel való kivívására az osztrák
és az orosz birodalom szorításában,
hanem hogy mit jelentett a nemzet-
nek az önmagára találása és az öntu-
datra ébredése. A válasz egyértelmû.
Akkor mindent, a létben maradást,
ma pedig példát nekünk is. Hogy soha
ne adjuk fel, akkor sem, ha többen
vannak az ellenfelek, akkor sem, ha
igazságtalan békediktátumok szakít-
ják el hazánk és nemzetünk nagy ré-
szét, akkor sem, ha vészesen fogy a
magyarság, akkor sem, ha megosztott
az ország, és akkor sem, ha becsapnak
minket. Mindig van kiút, ha bízunk
magunkban, és vannak olyan vezetõ-
ink, akik az országért és nem az or-
szágból élnek. Kossuth mindig tudta,
mit kíván tõle a haza.

Hadd fejezzem be szavaimat a nem-
zethez intézett kiáltványával, amit ‘49.
augusztus 11-én fogalmazott meg, ami-
kor látta, hogy félre kell állnia, ezzel is
bizonyítva nagyságát, és példát adva
minden magyar politikusnak.

„A mostani kormány további létezé-
se a nemzetre nézve nemcsak haszonta-
lanná, de károssá is válván… magam s
a minisztérium nevében ezennel a kor-
mányról lelépek.”

SSzzeerreennccssééss  aazz  aa  nneemmzzeett,,  aammeellyyiikk  oollyyaann  ssookk  ééss  sszzéépp  
ttöörrttéénneellmmii  ppiillllaannaattoott  ttuudd  üünnnneeppeellnnii,,  mmiinntt  mmii,,  mmaaggyyaarrookk
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„Megesik az emberekkel, hogy ugyanazt
akarják, elõbb csak ketten, hárman,
utóbb többen, õk azok, akik a nemzet lé-
tének értelmét világítják meg, õk az örök
márciusi ifjak” – ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte Orbán Viktor az ünneplõket.
Õk azok az obsitos katonatisztek, lap-
írók, akik nem tudnak egymásról, mégis
ugyanott kötnek ki – tette hozzá a Fidesz
elnöke. Orbán szerint ez a szabadságharc
kezdete, a márciusi ifjak meghallották a
történelem szavát a Pilvaxban, nélkülük
egyetlen nemzedéknek sem sikerül elér-
ni, amire hivatott. A Fidesz elnöke sze-
rint a márciusi ifjak azok, akik árnyékból
a fénybe fordítanak, õk azok, akik ébren
tartják a lángot.

Orbán elmondta, nemzetünknek is
van helytartótanácsa, amely sápadni és
reszketni méltóztatik. A mi helytartóta-
nácsunk sápadtan oktatja ki az Alkot-
mánybíróságot, a népet, a médiát, küldik
el egymást a legkalandosabb helyekre, ám
legszívesebben a népet váltanák le. A Fi-
desz elnöke elmondta, Magyarország né-
pe nem ezt érdemli, március 9-e óta Ma-
gyarország jobbat érdemel. Magyarország
olyan kormányzatot érdemel, amely mél-
tó hozzá. 

Orbán Viktor elmondta: korábban a
megoldásnak nem volt elõre legyártott
kulcsa, de mi feltaláltuk az alkotmányos

népítéletet, ez világszabadalom – tette
hozzá. Mint mondta, máshol a népítélet
fenyegetõ, nálunk azonban nem, mi türel-
mesebbek vagyunk, a vértelent szeretjük,
ami példátlan egységet teremt. Mi nem
megyünk lépre, mi kitartunk az egység
mellett – tette hozzá. A március 9-i nép-
szavazás kapcsán Orbán Viktor úgy érté-
kelt, megmutatkozott, hogy nem az a fon-
tos, ki milyen oldali. – Március kilencedi-
ke megmutatta, mennyire jó egyet gon-
dolni, igent mondani, hogy ismét tudunk
nyíltan egymás szemébe nézni. A népsza-
vazás eredménye megmutatta, hogy az or-
szág visszaszerezte önbecsülését. A Fidesz
elnöke 1848 és 2008 párhuzamára rámu-
tatva úgy fogalmazott, „az ország súlyos
állapotban van, szégyenkezve hordozza
magán nemzeti és népi karakterét. A ha-
nyatlást semmi sem tartóztathatja fel, ezt
fedezték fel a márciusi ifjak is”. Orbán
Viktor kiútként úgy látta: a hanyatlás és a
romlás elé csak az összefogás vethet gátat.
„Együtt ívelünk fel és együtt hanyatlunk
le. Az edény is csak egyben értékes, része-
iben haszontalan cserép” – fogalmazott a
pártelnök. Akinek van jövõje, a történe-
lemben is a jövõt keresi – mondta Orbán
Viktor. Hangsúlyozta, a márciusi ifjak
megmutatták, hogy senki sem tudja újra-
gondolni Magyarországot a magyar embe-
rek nélkül. A jövõt akkor úgy hívták, sza-

bad és erõs Magyarország. A jelenbõl ki-
utat mutató sikerrõl elmondta: azt jelen-
ti, hogy kevesebb gondunk van. A sikeres
Magyarország nem az átvészelésrõl, ha-
nem a tervekrõl szól. A siker – csakúgy,
mint a kudarc – újrateremti önmagát –
szögezte le Orbán Viktor. A jelen problé-
máival kapcsolatban a pártelnök feltette a
kérdést: tényleg lehetetlen, hogy megszer-
vezzük az egészségügyet és az oktatást?
Tényleg el kell hinnünk, hogy lehetetlen,
hogy ne csússzunk mindig ugyanoda? Vá-
laszként megállapította: a jövõ az, ahol
még nem jártunk, de közösen szeretnénk
eljutni. Vagy találunk egy utat, vagy épí-
tünk egyet – mondta a Fidesz elnöke.

„Mindent a népért és mindent a nép
által. Semmit a néprõl a nép mellõzésé-
vel – ez a demokrácia” – ezzel a Kossuth
Lajos-idézettel kezdte ünnepi beszédét
Kósa Lajos március 15-e alkalmából. A
polgármester szerint ez a nap a kinyilvá-
nított népakarat ünnepe. A fenti idéze-
tet Lincolnnak tulajdonítják, aki Kos-
suth tiszteletére vette át ezt a mondást.

„Szokás mondani manapság, hogy mi
is egyfajta új reformkorban élünk. Egyre-
másra érik a változások mindennapjain-
kat. Aki figyel, tudja, azért vannak kü-
lönbségek” – folytatta Kósa, majd párhu-
zamot vont a két reformkor között: akkor
kezdték meg építeni az országos könyvtá-
rat, megalakult az akadémia, a Lánchíd, a
Nemzeti Múzeum, vasútvonalak épül-
tek. És ma mi épül? – tette fel a kérdést.
„Nem lesz hosszú, nem kell félni: építet-
tek egy völgyhidat egy nem létezõ völgy
felett, vizitdíj-automatát, sok-sok kor-
dont, kormánynegyedet – az nem épül
mégsem, 4-es metró – jaj, bocsánat, az
sem épül” – mondta Kósa. Nyilvánvaló,
mi a reformkor. A polgármester arról is
beszélt, hogy a mai politikusoknak szo-
kása megszólítani a régebbi korok embe-
reit, Széchenyit, Kossuthot. De hogyan
emlékeznénk Kossuthra, ha nem a ceglé-
di beszédet mondta volna el, hanem az
õszödit? – tette fel a kérdést Kósa. 

Március 15-e a nép ünnepe, nem a mél-
tóságoké. Magyarország tényleg megérdem-
li, hogy felelõs kormánya legyen. „Mindent
a népért és mindent a nép által. Semmit a
néprõl a nép mellõzésével – ez a demokrá-
cia.” – zárta beszédét Kósa Lajos.

Forrás: mmnnoo

Helytartótanácsunk  legszívesebben  
leváltaná  a  népet

AA  mmii  hheellyyttaarrttóóttaannááccssuunnkknnaakk  iiss  vvaann  aallkkaallmmaa,,  hhooggyy  vviisssszzaaaaddjjaa  aa  hhaattaallmmaatt,,
áámm  aa  mmii  hheellyyttaarrttóóttaannááccssuunnkk  pprroovvookkááll,,  aazz  eerrõõsszzaakk  vviilláággáábbaa  ssooddoorrttaatt,,  ddee  kkii-
llóógg  aa  llóólláább,,  mmii  ááttllááttuunnkk  aa  sszziittáánn  ––  sszzööggeezzttee  llee  OOrrbbáánn  VViikkttoorr..  SSeemmmmiitt  aa  nnéépp-
rrõõll  aa  nnéépp  mmeellllõõzzéésséévveell,,  eezz  aa  ddeemmookkrráácciiaa  ––  iiddéézzttee  KKoossssuutthhoott  KKóóssaa  LLaajjooss..
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Nemzeti  sorskérdés  
a  népességfogyás  megállítása

Számunkra az elsõ számú nemzeti sors-
kérdés a népesedési helyzet alakulása. 

Rohamosan fogy az ország népessé-
ge, fokozatosan elöregedik a társada-
lom. Közel 40 ezerrel többen halnak
meg egy-egy évben Magyarországon,
mint ahányan születnek. A fogyás mér-
tékét érzékelteti, hogy 2050-ben a de-
mográfusok jóslata szerint 6 és 9 millió
között várható az ország lakossága. Azt
hiszem, hogy a legpesszimistább jósla-
tok teljesülése egészen tragikus helyze-
tet teremt, de még az optimistábbak
szerinti 8,5 millió sem olyan lakosság-
szám, aminek ne lennének súlyos kö-
vetkezményei, arról nem is beszélve,
hogy a nemzettudatban bekövetkezõ sé-
rülés mit jelent.

A KSH legfrissebb jelentése szerint
2007-ben tovább romlottak a demográ-
fiai adatok. Kevesebb gyermek született,
mint az elõzõ évben és jóval kevesebb
házasságot is kötöttek.

Milyen következményei lesznek en-
nek? Egyrészt a nagy társadalmi szolgál-
tató rendszerek mûködõképessége kerül
veszélybe – az egészségügy még inkább,
mint a nyugdíjrendszer – súlyos munka-
erõhiány várható és amint mondtam, a
nemzeti öntudat sérül. Arról nem is be-
szélve, hogy egy gyermektelen, elörege-
dõ, rossz hangulatú társadalomban nem
jó élni. 

Ha a jelenséget és a következménye-
ket néztük, ne feledkezzünk meg az
okokról sem. Elõrevetítenék egy gondo-
latot, ami talán nem a hazai viszonyok-
ra utal. Korunkat a kultúrák harcaként
jellemzik, és ha figyeljük a három nagy
kultúrkör – a nyugati, az ázsiai és az isz-
lám – küzdelmének állomásait, akkor
talán nem pesszimista gondolat a nyu-
gati kultúra válságáról beszélni. Rész-
ben ez magyarázza a házasság és család
intézményének a válságát. Ez nem az
intézmény válsága persze, hanem az
ember és magatartásának a válsága,
amit naponta tapasztalunk.

Emögött nyilván értékválság húzódik
és életformaváltás, az egyéni törekvések
elsõbbsége, a karrierépítés, a tanulás el-
húzódása, az elsõ gyermek vállalási ide-
jének kitolódása és folytathatnánk a
sort, nem beszélve a munkahely és csa-

lád összeegyeztethetetlenségének né-
hány kérdésérõl.

Alapvetõen kétféle szemlélet és kétfé-
le – nyugodtan nevezzük így – életformá-
nak az ütközése, hiszen ha van monda-
nivalóm a családról, akkor nem a karri-
erépítés, az egyéni gazdagodás, az élve-
zetkeresés szempontja a fontos, hanem
az elkötelezõdés a társ mellett, a gyer-
mek vállalása, a szolidaritás, az odafor-
dulás, ha kell, az áldozatvállalás. Ezek a
szempontok határozzák meg az életfor-
mánkat. Ez az utóbbi az, ami értelmessé
teszi az ember életét, így érdemes élni. 

Gyakran azzal vádolnak minket,
hogy szeretnénk beleszólni a magán-
életbe, nem tartjuk eléggé tiszteletben a
nõk önrendelkezési jogát. Ez így nem
igaz, de ha már önrendelkezési jogról
van szó, akkor hadd említsem meg,
hogy Magyarországon nincs választási
szabadsága a nõknek, nincsen, hiszen
választhatja a karriert, nyugodtan elme-
het gyermek nélkül dolgozni. Választ-
hatja a legnehezebbet, a gyermekneve-
lést és a karriert együtt, de nem választ-
hatja az anyaságot kizárólagosan, mert
egykeresõs családmodell nem létezik.
Ez is a szabadság korlátozása.

A házasságkötések csökkenõ száma
is aggasztó, mivel tényszerûen kimutat-
ható, hogy a házasság nyújtotta bizton-
ságban több gyermek születik. 

A statisztikai adatok azt mutatják,
hogy nõtt a válások száma. Nem csupán

az élettársi kapcsolatok aránya válto-
zott, hanem, ami ennél is elgondolkod-
tatóbb adat, általában a párkapcsolatok
száma csökkent. Az emberek magányos-
sá válnak, és ebben az individualizálódó
világban a gyermekvállalást segítõ há-
zassági és családi kapcsolatok számának
csökkenése nyilvánvaló, hogy egyik fõ
oka a demográfiai helyzetnek.

A másik fontos ok a gyermeknevelés
biztonságának hiánya. A családtámoga-
tási rendszerrõl azt mondják a demog-
ráfusok, hogy annak legfontosabb voná-
sa a változtathatatlanság, a folyamatos-
ság, a kiszámíthatóság, mert a bizton-
ságérzet a legjobb eszköze a gyermekvál-
lalási kedv növelésének. Ha hozzányú-
lunk a családtámogatási rendszerhez, ez
kizárólag a megerõsítés, az építés, a to-
vábbfejlesztés lehetõségét adja szá-
munkra, soha nem a leépítését. Ezért
nem tudtunk egyetérteni az utóbbi évek
változtatásaival.

A gyermeknevelés biztonsága azért is
hiányzik, mert valóban a szegénységet
vállalja az, aki gyermeket vállal. Igaz-
ságtalan a mai adórendszer, mert a gya-
korlatban csak a magára keresõ egyén-
nek kedvez, és nem veszi figyelembe az
eltartottak számát. 

Ha a jelenségekrõl és okokról beszél-
tünk, akkor mindenképpen szólni kell a
megoldásról is. Emlékszem arra, amikor
2000 körül egy demográfusokból álló

Folytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról
szakmai bizottság a népesedési helyzet
megoldásáról szóló javaslatot tett a kor-
mány asztalára. Ez a három demográfi-
ai mutatóhoz kapcsolódó javaslat volt.
Mi ez a három? A születések száma, a
halálozási mutatók és a bevándorlás.
Azt mondták, hogy növelni kell a szüle-
tések számát. Javítani kell a halálozási
mutatókat, a születéskor várható élet-
tartamot növelni. De hozzátették azt,
csupán szakmai szempontból, hogy egy
irányított bevándorlást is meg kell gon-
dolni.

Mi természetesen az elsõ kettõt tud-
tuk elfogadni, hiszen ez az, ami egy
nemzet életképességét igazolja, és ez az,
amiben még vannak tartalékaink.

Ha változást akarunk, szemléletvál-
tásra, az értékek helyreállítására van
szükség, meg kell erõsíteni azokat a kö-

zösségeket, amelyek a gyermekvállalá-
sát, a családot értékként jelenítik meg.
Mire gondolok? Az iskolára elsõsorban.
A gyerekek fejében el kell ültetni azt,
hogy családban élni jó. A média felelõs
képviselõire is gondolok, valamint az
egyházi közösségekre, melyek éppen a
normák közvetítésével alkalmasak erre;
civil szervezetekre

A másik feladat a családbarát kör-
nyezet kialakítása. Elsõsorban foglal-
koztatáspolitikai kérdésekrõl van szó.
Ez direkt törvényhozói feladat.

A harmadik megoldás a családtámo-
gatási rendszer továbbfejlesztése. Itt
említeném meg a KDNP javaslatát,
amit már benyújtottunk a parlament-
nek, a választható családi adózásról szó-
ló javaslatot. Hiszen igazságtalan a
rendszer, mert több terhet viselnek
azok, akik gyermeket nevelnek, mint

azok, akik magányosan élnek. Figye-
lembe kell venni az eltartottak számát
is az adózásban.

Végül engedjék meg, hogy a némi op-
timizmusra okot adó adatot is elmond-
jam. Többször készült felmérés, a leg-
utóbbi években is, ami igazolta, hogy fo-
lyamatosan jelen van egy szándék a ma-
gyar lakosságban. Nem egy gyereket
szeretnének, nem is 1,3-et, hanem átla-
gosan 2,1-et. Ez a szándékolt gyermek-
vállalás már reprodukálná a lakosságot,
és megfelelne a demográfiai céljaink-
nak. Nincs más feladatunk, mint „csu-
pán” elhárítani az akadályokat és bizto-
sítani, hogy ez a szándék érvényesüljön.

HHaarrrraacchh  PPéétteerr
a KDNP alelnöke

(Sorskérdéseink 2008-ban a KDNP 
szemével címû konferencián elmondott

elõadás szerkesztett szövege.)

A bíboros szerint a szélsõséges liberaliz-
mus, amely megadja az egyénnek a ma-
ximális szabadságot, a kollektivizmus,
amely az egyes ember érdekeit mindig
alárendeli a közösségnek, és a nyugati
társadalmakra jellemzõ önzés, azaz ego-
izmus egyaránt a közérdeket sérti. Ezzel
kapcsolatban megjegyezte, hogy „a köz-
jó nagyon könnyen üres formulákká
válhat”, ha a világot csupán vágyak ösz-
szességének fogjuk fel. 

Erdõ Péter a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen tartott konferencián felhívta a
figyelmet, hogy létezik csoportcentrikus
egoizmus is, amikor például a szülõk a
gyermekeiket háttérbe szorítva „próbál-
ják meg magukat megvalósítani”, de
ugyanebbe a kategóriába sorolta egy nem-
zetnek vagy annak egy részének kollektív
egoizmusát, amelynek „legszélsõségesebb
és legelrettentõbb” példája a huszadik
században megjelenõ nemzetiszocializ-
mus volt. Az esztergom-budapesti érsek
szólt arról, hogy a katolikus egyház taní-

tásának középpontjában a közjó megva-
lósítása áll, amely „minden irányban
megvalósuló igazságosságot” jelent az
ember számára. Azt is kifejtette, hogy
„az ember egyéni és társas társadalmi
lény, felcserélhetetlen, egyedi” indivi-
duum, aki „közösségen belül növekszik

az egyéni értékekben”. Utalt arra, hogy
az emberi méltósághoz való jogot a kö-
zösségnek figyelembe kell venni.

Erdõ Péter arról beszélt, hogy a köz-
jó, a család, a gazdaság és a környezet-
védelem szorosan összefügg, amelynek
tekintetében „a világ csapdában vergõ-
dik”. A családban kapott nevelés értékét
ugyan nem lehet kimutatni a gazdasági
tényezõk statisztikájában, ugyanakkor
meghatározó fontosságú szerepet ját-
szik a gazdaság teljesítõképességének
fokozásában – fûzte hozzá. Megfogal-
mazása szerint a rövid távú gazdasági
érdekek túlzott elõtérbe helyezése a ké-
sõbbiekben környezetvédelmi problé-
mákat vet fel, amelyek további nehézsé-
geket okozhatnak. 

A tavaly decemberben kiadott, az
egyház társadalmi tanításáról szóló
kompendiuma kijelentette: a környe-
zetvédelem fontos feladata a természet
gazdagságának, sokféleségének megõr-
zése, fenntartása. Az emberi tevékeny-
ségrõl szólva hangsúlyozta, hogy az em-
ber „értelmi tevékenysége miatt” képes
alakítani, formálni a világot. „Ez a ki-
tüntetett szerep fokozott felelõsséget ró
minden egyes személyre világunk jövõ-
je szempontjából” – tette hozzá a kiad-
vány környezetvédelmi fejezete. 

Forrás: MMTTII    

Az  egyház  tanításának  fókuszában  
a  közjó  megvalósítása  áll
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AA  ccssaallááddnnaakk  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzeerreeppee  vvaann  aa  kköözzjjóó  mmeeggvvaallóóssííttáássáábbaann,,  mmeerrtt  ttee-
vvéékkeennyyssééggéévveell  aa  ttáárrssaaddaalloomm  ééss  aa  nnééppeekk  kköözzöössssééggéénneekk  bboollddoogguulláássáátt  iiss  eellõõ-
sseeggííttii..  HHáárroomm  oollddaallrróóll  iiss  éérrhheettii  vveesszzééllyy  aa  kköözzjjóótt,,  ííggyy  aa  sszzééllssõõssééggeess  lliibbeerraalliizz-
mmuuss,,  aa  mmaarrxxiissttaa-lleenniinniissttaa  kkoolllleekkttiivviizzmmuuss  ééss  aazz  eeggooiizzmmuuss  hhaattáássaa  iiss  mmeeggvvaa-
llóóssííttáássáánnaakk  ggááttjjáávváá  vváállhhaatt  ––  mmoonnddttaa  EErrddõõ  PPéétteerr  bbííbboorrooss,,  pprríímmááss,,  eesszztteerr-
ggoomm-bbuuddaappeessttii  éérrsseekk  aa  ccssaallááddrróóll,,  aa  ggaazzddaassáággrróóll  ééss  aazz  öökkoollóóggiiáárróóll  ttaarrttootttt
kkoonnffeerreenncciiáánn..  



Izraelita  mûhely  a  KDNP-bben

„Vészesen közeledik az idõ, amikor né-
pünknek meg kell válnia szeretett és
bölcs vezérétõl, ezért hogy soha ne fe-
ledjük, Gyurcsány Ferenc Baráti Társa-
ságot hoztak létre közéleti személyisé-
gek”. A társaság tagjai: Kövér László,
Áder János, Semjén Zsolt, Hegedûs
Zsuzsa, Kerényi Imre és Bayer Zsolt. 

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint
a jövõ nem Gyurcsánnyal kezdõdik:

Gyurcsánnyal nem kezdõdik semmi,
mert a neve egyenlõ lett a hazugsággal. A
KDNP elnöke szerint a parlamenti de-
mokrácia a társadalmi szerzõdés elméle-
tén alapul, a választási kampányban
ígért dolgok egyfajta szerzõdés részét ké-
pezik a választók és a politikusok között.
Ezt a szerzõdést Gyurcsány és kormánya
brutálisan felrúgta, a kormány illegitim,
így a lehetõ leghamarabb el kell távolíta-

ni a közéletbõl. A pártelnök úgy véli: ez
elementáris érdeke nem csupán az or-
szágnak, hanem még az MSZP-nek is. A
társaság emlékeztetõ kampányt folytat
annak érdekében, hogy senki ne feledje,
ki a felelõs azért, ami ma az országban
történik. Semjén Zsolt kijelentette:
Gyurcsány egymagában nagyobb rombo-
lást vitt véghez, mint a Kádár-rendszer. 

Forrás: mmnnoo

Gyurcsány  Ferenc  Baráti  Társaság  alakult

– Hogyan született meg az izraelita mû-
hely alapításának gondolata?

– A Kereszténydemokrata Néppárt és a
Barankovics István Alapítvány több tör-
vényjavaslat és a javaslatokat alátámasztó
háttértanulmány elkészítésével már sok-
szor is bebizonyította, hogy a megoldások
pártja, alapítványa akar lenni.

Ma Magyarországon furcsa kettõsség
tapasztalható a magukat zsidó identitá-
súnak valló emberek és a „többségi” tár-
sadalom között.

Megítélésünk szerint – és ez találko-
zott néhány izraelita barátunk vélemé-
nyével – a hazai zsidóság ugyanolyan
összetett, éppoly sokszínû, különbözõ
erkölcsi, politikai nézeteket valló embe-
rekbõl áll,  mint bármely más társadal-
mi csoport. Néhány izraelita barátunk
megkeresett bennünket azzal, hogy õk
úgy tartanák helyesnek, ha a keresz-
ténydemokrata világon belül lenne egy
olyan fórum, amely az értékelkötelezett,
a tízparancsolatot magukénak tekintõ
izraeliták is kifejthetnék véleményüket.

A Barankovics István Alapítvány ku-
ratóriuma a megkeresés nyomán úgy
gondolta, egy ilyen fórum megteremté-
se egy valóban fontos és hasznos lépés
lenne és ezért a Barankovics István Ala-
pítvány  keretében egy izraelita mûhelyt
alapítottunk. A mûhely célja és felada-

ta, hogy biztosítsa az értékelkötelezett
politizálást azon izraeliták számára,
akik hozzánk hasonlóan úgy gondolják,
hogy a politikának erkölcsi fundamen-
tumokon kell nyugodnia. 

– Milyen munka folyik a mûhelyben,
mi mindennel foglalkoznak a mûhely
tagjai?

– A mûhely egyelõre könyvkiadással és
egy májusban lebonyolításra kerülõ kon-
ferencia szervezésével foglalatoskodik.
Ezen a konferencián az elõadások meg-
hallgatásán túl, terveik szerint mód nyílik
a közös gyökerek és a közös politikai né-
zetek alapján egy izgalmas, és valódi prob-
lémákra válaszolni kész eszmecserére is.

– Hogyan fogadták a mûhely létrejöt-
tét, milyen visszhangja volt a kezdemé-
nyezésnek? 

– Finoman fogalmazva a fogadtatás fe-
lettébb érdekes, mondhatnám sok tekin-
tetben kifejezetten szomorú. Mindenestre
hûen tükrözi azokat a számunkra elfogad-
hatatlan közállapotokat, amelyek megvál-
toztatására törekszünk. Mire gondolok
konkrétan? A méltatlan és gyalázkodó
hangvételû nyilatkozatokra nem sok szót
vesztegetnék, ezek szerintem önmagukért
beszélnek, s félreérhetetlenül jellemzik a
nyilatkozatok közreadóit. Azt viszont fon-
tosnak tartom elmondani, hogy korábban
az alapítvány a KDNP-vel egyetértésben –
a családi jövedelemadózástól kezdve a
földtörvényig –  számos nemzeti sorskér-
dés megoldására alkalmas törvényjavasla-
tot dolgozott ki. E javaslatokat kiadvá-
nyokba foglalva, az adott téma szakmai te-
kintélyeit bevonva konferenciák keretében
tártuk a nyilvánosság elé. Hogy, hogy
nem, ezen bemutatókon, sajtótájékoztató-
kon a sajtómunkatársai kis számban kép-
viseltették magukat. (Hálás köszönet
mindazoknak, akik eljöttek és elvitték e
javaslatok hírét.) Ezzel szemben az izraeli-
ta mûhely megalakulását követõ sajtótájé-
koztatón telt ház volt, s néhány napon át
az újságírók egymásnak adták a kilincset.

Sajnos a valódi problémák megoldása
sokkal kevésbé „izgalmas”, mint egy mes-
terségesen táplált, a korábban megfogal-
mazott igaztalan vádak elismétlésére al-
kalmas esemény. De ez nem szegi ked-
vünket, úgy gondoljuk a mûhely elfoga-
dottságát illetõen egyelõre korai lenne vé-
leményt formálni. Mi bízunk benne, tevé-
kenységével bebizonyítja, hogy mi ez eset-
ben is a megoldásokra törekszünk, hida-
kat építünk s nem gátakat. B.  H.

IIzzrraaeelliittaa  ppoolliittiikkaaii  mmûûhheellyy  kkeezzddttee  mmeegg  tteevvéékkeennyyssééggéétt  aa  BBaarraannkkoovviiccss  AAkkaaddéé-
mmiiáánn..  AAzz  iinnttéézzmméénnyy  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ppoolliittiikkaaii  aallaappííttvváánnyyaa,,
aa  BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  ffeellüüggyyeelleettéévveell  mmûûkkööddiikk..  AA  mmûûhheellyy  aallaappííttáá-
ssáánnaakk  hhíírréétt  kköözzrreeaaddóó  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  eellnnöökkee  eell-
mmoonnddttaa::  nneemm  vvaalllláássii  vvaaggyy  tteeoollóóggiiaaii  kkéérrddéésseekk  mmeeggvviittaattáássáárraa  jjöötttt  llééttrree  aa  mmûû-
hheellyy,,  ccéélljjaa  eellssõõssoorrbbaann  aazz,,  hhooggyy  ppáárrbbeesszzééddeett  iinnddííttssoonn,,  vvaallaammiinntt  vváállaasszztt  aaddjjoonn
aa  mmaaii  ttáárrssaaddaallmmii  kkiihhíívváássookkrraa..  AAzz  iizzrraaeelliittaa  mmûûhheellyy  aallaappííttáássáánnaakk  eellõõzzmméénnyyee-
iirrõõll,,  tteerrvveeiirrõõll  ééss  ffooggaaddttaattáássáárróóll  MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeffffeell,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöökkéévveell,,  aa
BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  kkuurraattóórriiuummáánnaakk  eellnnöökkéévveell  bbeesszzééllggeettttüünnkk..
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Az  MSZP  legnagyobb  blöffje,  hogy  õ  szocialista
„Van létalapjuk a biblikus hagyomá-
nyoknak a politikában, mert Jézus egye-
temes jelleggel, az élet egészére adott
útmutatást” – mondta Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a
Károli Gáspár Református Egyetem
Kremlinológiai Intézete, a hódmezõvá-
sárhelyi Emlékpont és a Barankovics
Alapítvány Látleletek – 2008 tavasza cí-
mû közös konferenciáján.

A kereszténység társadalmi tanítása-
inak megnyilvánulásai a katolikus egy-
ház enciklikái, amelyekben aktuális
kérdésekrõl foglaltak és foglalnak ma is

állást – emelte ki a kereszténydemokra-
ta politikus. Véleménye szerint a politi-
kában is létezik objektív igazság, a ter-
mészet rendje, amelynek megfelelése az
erény, tagadása a bûn. Ehhez kapcsoló-
dóan megjegyezte: „Az emberiség törté-
nete tragédiába jut, ha nem veszi figye-
lembe a természet rendjét.” A társadal-
mi, szociális igazságossággal kapcsolat-
ban Semjén Zsolt kijelentette, hogy a
családi adózás sokkal jobban megfelelne
ennek az elvnek, mert nemcsak azt kel-
lene figyelembe venni, hogy mennyit
keres egy állampolgár, hanem azt is,

hogy hány embert kell ebbõl a pénzbõl
eltartania. 

A munka és a tõke közötti összefüg-
gésben beszélt arról, hogy a munka az
elsõdleges a tõkével szemben, mert a
természetjog miatt „az közelebb áll az
emberhez”. Hozzátette: „A szocialista
párt legnagyobb blöffje, hogy szocialis-
tának mondja magát. Õk a legkegyetle-
nebb kapitalizmusban érdekeltek, mert
õk az új burzsoázia.” 

El kell búcsúzni az 1948 óta eleven,
ámde hamis szemlélettõl.

Forrás: MMTTII

Kipusztítja  
a  falvakat

a  nagybirtokrendszer

Nyugaton 10-15 év alatt, közmegelé-
gedésre kristályosodnak ki azok a re-
formok, melyeket Magyarországon
alig néhány év alatt futtatnak végig az
ország vezetõi – mondta Gyöngyösön
Mészáros József, a Kereszténydemok-
rata Néppárt alelnöke, a Barankovics
István Alapítvány kuratóriumi elnö-
keként. 

A kereszténydemokrata politikus
szerint hiányzik a valódi társadalmi
párbeszéd, ezért a KDNP „Van megol-
dás!” címmel fórumsorozatot indított el
országszerte. Ennek jegyében elkészítet-
ték nyugdíj-, föld- és adótörvény-javas-
lataikat a szükséges hatástanulmányok-
kal együtt, s azokat rendre benyújtották
a parlament szakbizottságainak. 

Mivel a KDNP a kisemberek pártja,
így kezdettõl fogva a családi adózás hí-
ve. Földtörvénytervezetükben is a csa-
ládi gazdálkodásra építenek. Tiltakoz-
nak a külföldi állampolgárok 2011-tõl
érvénybe lépõ szabad termõföldvásárlá-
si joga ellen, mint ahogy gazdasági tár-
saságnak sem adnának földtulajdont –
akkor sem, ha az egy magyar tulajdonú
cég. Ellenzik a nagybirtokrendszert,
mert „az katasztrófához vezet, kevés
ember megélhetése, és kipusztítja a fa-
lut” – fogalmazott Mészáros József a
Kolping Házban rendezett összejövete-
len, amelyen mintegy félszáz érdeklõ-
dõ vett részt. 

Forrás: hheeooll..hhuu

A Kereszténydemokrata Néppárt tilta-
kozik az ellen, hogy a Gyurcsány Ferenc
vezette MSZP-SZDSZ kormány kiáru-
sítsa a magyar termõföldet.

Amint az nyilvánosságra került, a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium felkérésére ezúttal a Magyar Agrárka-
mara készített egy javaslatot, amely lehe-
tõvé tenné gazdasági társaságoknak, ezál-
tal külföldieknek és spekulánsoknak is az
állami földek megvásárlását.

Az állami termõföld nem Gyurcsány
Ferenc, nem az MSZP, nem az SZDSZ,
de még csak nem is a kormány vagyona.
Az állami termõföld nemzeti vagyon,
ezért azzal nagyon gondosan kell bánni.
Nem lehet arra használni, hogy a kor-
mány hibás politikája miatt képzõdött

hiányokat pótolja az állami földek elkó-
tyavetyélésével. Az energia mellett a víz,
az élelmiszer és annak elõállítása is
stratégiai tényezõvé vált és egyre inkább
felértékelõdik a termõföld.

Felszólítjuk a kormányt, hogy hagy-
jon fel az állami földek kiárusításának
elõkészítésével! Felszólítjuk a kor-
mányt, hogy a nemzeti vagyon kérdésé-
ben ne döntsön a nemzet, az Ország-
gyûlés, a gazdálkodók háta mögött!

Egyúttal felkérjük az MSZP és az
SZDSZ mindazon képviselõjét, aki fele-
lõsséget érez az ország jövõjéért, segít-
sen abban, hogy megakadályozzuk az
állami földek eltékozlását.

MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó
országgyûlési képviselõ

Az  MSZP–SZDSZ  kormány  
a  magyar  termõföld  kiárusítására  készül

Fontos  a  Nemzeti  Ifjúsági  Stratégia
A Kereszténydemokrata Néppárt és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség ko-
rábbi nyitott hozzáállásához híven aktívan kíván részt venni a Nemzeti Ifjúsági Stra-
tégiáról indítandó egyeztetéseken. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ifjúságpolitika mél-
tánytalanul háttérbe szorult az utóbbi évek kormányzati politikájában. Jelzi ezt az is,
hogy a korábbi miniszteri szintrõl osztályvezetõi szintre került a fiatalok ügye.

A kereszténydemokraták a fiatalsággal kapcsolatban az Ifjúság 2000 kutatás és
az Ifjúság 2004 gyorsjelentés adataira is figyelemmel alakították ki álláspontjukat.
A legégetõbb gondoknak a kábítószerek elterjedését, a fiatalok tömeges külföldre
vándorlását és a csökkenõ gyerekvállalási hajlandóságot tartjuk.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia kialakításában különösen nagy szerepet kell adni a
civil szervezeteknek és az egyházaknak, valamint figyelemmel kell lenni az Euró-
pai Bizottság „Youth in Action” programjának 2007 és 2013 között megvalósítan-
dó öt akcióprogramjára is.

RRééttvváárrii  BBeennccee
országgyûlési képviselõ, az IKSZ elnöke
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A magyar–osztrák határon az osztrák
oldalon kihelyezett behajtani tilos táb-
lák okán kialakult tarthatatlan, és nem
csak a magyar, de minden uniós állam-
polgár szabad mozgáshoz való jogát sér-
tõ helyzet elfogadhatatlanságára hívta
fel a figyelmet újból Firtl Mátyás Sopron
és környéke országgyûlési képviselõje a
külügyminiszterhez intézett parlamenti
interpellációjában. Kiemelte: A térség-
ben lakók, a fertõrákosi és a Gyõr-
Moson-Sopron megyei német önkor-

mányzatok, a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Cigány Önkormányzat egyaránt
sürgeti a megoldást, továbbá a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Közgyûlés egy-
hangúlag értett egyet abban, hogy a kül-
ügyminisztériumnak kötelessége fellép-
ni annak érdekében, hogy a határon át-
vezetõ utakon a gépjármûforgalmat ne
akadályozza az osztrák fél. 

– Az eddiginél sokkal határozottabb
és konkrétabb lépésekre van szükség az
Osztrák Külügyminisztérium felé,

hogy a személyek szabad mozgáshoz
való joga ténylegesen és a gyakorlatban
is érvényesüljön az érintett határsza-
kaszon – hangsúlyozta Firtl Mátyás.  –
A térségben élõkkel együtt azt meg vég-
képp elfogadhatatlannak és érthetet-
lennek tartom, hogy éppen a páneuró-
pai piknik, azaz az 1989-es határáttö-
rés helyszínén, ott, ahol jelképesen az
elsõ repedést mi magyarok vágtuk a
berlini falban, azzal, hogy megnyitot-
tuk a keletnémetek elõtt a határt, a va-
lamikori vasfüggöny helyén ma behaj-
tani tilos tábla akadályozza a gépkocsi-
val való határátkelést – jelentette ki a
képviselõ. 

BBTTÉÉ  

EEllõõbbbb  vvaassffüüggggöönnyy,,  mmaajjdd  hhaattáárrõõrrbbóóddéé,,  
mmoosstt  mmeegg  bbeehhaajjttaannii  ttiillooss  ttáábbllaa??

AA  sszzoocciiáálliiss  nnééppsszzaavvaazzááss  eerreeddmméénnyyee
eeggéésszz  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  óórriiáássii  ssiikkeerree,,
eeggyybbeenn  kkéétt  éérrttéékk  ––  aazz  eeggyysséégg  ééss  aa
sszzoolliiddaarriittááss  ––  ddiiaaddaallaa  ––  jjeelleenntteettttee  kkii
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aazzoonn  aa  kkeerreekk-
aasszzttaall-bbeesszzééllggeettéésseenn,,  aammeellyyeett  aa  KKee-
rreesszzttéénnyy  ÉÉrrtteellmmiissééggiieekk  SSzzöövveettssééggee
sszzeerrvveezzeetttt  SSoopprroonnbbaann..  

– Belpolitikai kérdést illetõen eddig-
még soha nem tapasztalt társadalmi
egyetértés és egység jött létre a nép-
szavazáson. Továbbá a népszavazás
eredményének értéke, hogy a nemze-
ti egység – a legalapvetõbb keresz-
ténydemokrata érték – a szolidaritás
gondolata körül kristályosodott ki,
hiszen részint a generációk közötti, ré-
szint a különbözõ társadalmi rétegek
közötti szolidaritás valósult meg – fej-
tette ki Semjén Zsolt. 

– A szociális népszavazás elutasí-
totta azt a neoliberális felfogást, ame-
lyet a jelenlegi kormánykoalíció képvi-
sel, amely mindent piacosítani akar, és
mindent a pénzügyi szempontoknak
akar alárendelni. A piacnak érvénye-
sülni kell a gazdaságban, de az egész-
ségügyben és az oktatásban a társadal-
mi szolidaritásnak és az állami felelõs-

ségvállalásnak van helye – szögezte le
a politikus. 

Egy kormánynak a demokráciában
két lehetõsége van: vagy végrehajtja a
népakaratot, vagy lemond. „Mi mind a
két megoldást örömmel látjuk” – fogal-
mazott Semjén Zsolt. 

Simicskó István az elmúlt idõszakok
demonstrációival kapcsolatos félelem-
keltõ módszerekrõl szólt a biztonságpo-
litikai kérdéseket fejtegetõ elõadásában.
Továbbá a megszüntetett általános had-
kötelezettség következményeit, mint re-
ális problémát jelezve, kifejtette azt a
kereszténydemokrata álláspontot, aho-
gyan a biztonságot katonai értelemben
is ki kellene teljesíteni. 

Az országjáró, 127. alkalommal meg-
tartott kerekasztal-beszélgetés moderá-
tora Lanczendorfer Erzsébet országgyû-
lési képviselõ volt, aki elmondta, a sors-
kérdések körébe az emberi életet, az
életminõséget meghatározó kérdések
tartoznak kezdve a megélhetéstõl az
életminõségen, a képességek fejleszté-
sén át a biztonságérzetig, amely kérdé-
sekre a felebaráti szeretet és a társadal-
mi igazságosság alapján megfogalma-
zott válaszokat keresik a kerekasztal-be-
szélgetés résztvevõi. 

BB..  TTóótthh  ÉÉvvaa  

FFiirrttll  MMááttyyááss  hhaattáárroozzoottttaabbbb  ééss  kkoonnkkrrééttaabbbb  ffeellllééppéésstt  vváárr  kküüllüüggyyii  sszziinntteenn  aa  hhaa-
ttáárr  ááttjjáárrhhaattóóssáággaa  éérrddeekkéébbeenn..  AA  ffeerrttõõrráákkoossii  ééss  sszzeennttmmaarrggiittbbáánnyyaaii  llaakkoossookk
ttööbbbb,,  mmiinntt  665500  aallááíírráássssaall  eellllááttootttt  kköözzööss  ppeettíícciióójjáátt  iiss  ááttaaddttaa  aa  kküüllüüggyymmiinniisszz-
tteerrtt  kkééppvviisseellõõ  áállllaammttiittkkáárrnnaakk..

KÉSZ-kkerekasztal  Sopronban
Keresztényszociális válaszok sorskérdéseinkre

Helyben  nagy  erõ  
a  KDNP

A Kereszténydemokrata Önkormányza-
ti Tanács Fejér Megyei Szervezete idén
elsõ alkalommal tartott megbeszélést
Székesfehérváron.

A tanácskozást követõ sajtótájékozta-
tón Balsay István, a tanács megyei elnöke
hangsúlyozta, véget kell vetni a visszavo-
nultságnak és a hallgatásnak. Progra-
munknak fontos része az anyák, a gyerme-
kek, a családok és a hátrányos helyzetûek
védelme egy kíméletlen, neoliberalista idõ-
szakban – jelentette ki Balsay István.  

A KDNP ereje az önkormányzatokban
van – mondta a Harrach Péter, a KDNP
alelnöke. Majd hozzátette: amikor ma az
önkormányzatokról beszélünk, elsõként
a nehéz anyagi helyzetrõl kell szólni.  El-
lenzékben szavakkal, kormányzati pozíci-
óban majd tettekkel szorgalmazzuk, hogy
ezen változtatni kell – jelentette ki. 

TTáámmooggaattááss  aa  hháázziioorrvvoossookknnaakk
Tata Város Önkormányzata tizenhat tatai
háziorvosnak, praxisonként 250 000 Ft
egyösszegû, vissza nem térítendõ támo-
gatást nyújt. Az önkormányzat ezzel
összeségében 4 millió forinttal támo-
gatja a háziorvosokat. Michl József
(KDNP) polgármester már a népszava-
zást követõ napon aláírta a támogatási
szerzõdéseket.
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A magyar kultúra iránt, értékszemlélete folytán hagyományosan elkötelezett
Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési, európai, önkormányzati képviselõi
és vezetõ politikusai, valamint a Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma a
tavalyi irodalmi pályázat sikerét látva úgy döntöttek, hogy vállalásuknak
megfelelõen folytatják a kultúrának ebben a formában történõ támogatását. Az
idei évben újabb mûvészeti ág, jelesül a fotómûvészet alkotóinak munkáját
ösztönzik. Fentiek értelmében mi, a kereszténydemokrácia eszméjéhez kötõdõ
személyek 2008-ban fotópályázatot hirdetünk, amelynek címe és témája: A
Kárpát-mmedence  tájai,  házai,  népei.

Részvételi  feltételek:  
– A pályázaton csak a Kárpát-medence tájainak, házainak, népeinek emléket

állító alkotások szerepelhetnek. 
– Pályázni 3 db fekete-fehér vagy színes papírképpel vagy 3-5 darabból álló

sorozattal lehet. A képek mérete 18x24 cm. Paszpartut, hordozóanyagot nem
kérünk. 

– A fotópályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytõl
függetlenül. Egy személy csak egy sorozattal nevezhet. 

– A pályázatra csak olyan képek nevezhetõk be, amelyeket a pályázó maga
készített. 

– A pályázat jeligés. Valamennyi fotó hátoldalán olvashatóan szerepeljen a
sorozat/kép címe és a jelige. A képekhez egy lezárt borítékot mellékeljenek,
amelyen szintén szerepel a jelige és a sorozat/képek címe. A lezárt boríték a
nevezési lapot tartalmazza. 

– A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. 

A  legsikeresebb  pályamûvek  díjazása:  
I.  díj:  100.  000,-  Ft;  
II.  díj:  75.  000,-  Ft;  
III.  díj  -  50.  000,-  Ft  

Továbbá a legsikeresebb alkotásokból a Barankovics István Alapítvány kiállítást
rendez és albumot jelentet meg. 

A  zsûri  tagjai:  

Haris  László  
Drégely  Imre  
Móser  Zoltán  

További  tudnivalók:  
– A pályázat beadásának végsõ határideje: 2008.  november  10. A határidõn túl

beérkezett pályamûveket a bíráló bizottság nem értékeli. 
– A nevezési lap a jelen pályázati kiírás melléklete. 
– A pályázatokat postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: Magyar

Országgyûlés  KDNP  frakció,  Bokor  Anikó,  1358  Budapest,  Széchenyi  rak-
part  19.  

– Szükség esetén további felvilágosítást ad: Bokor  Anikó (aniko.bokor@parla-
ment.hu, tel.: 1-441-5413.) 

– A zsûri döntését követõen a lezárt borítékokat közjegyzõ jelenlétében bontjuk
ki. 

– Díjátadás: 2009.  január  22-één, a Magyar Kultúra Napján. 
– A beküldött fotókat a kiírók nem küldik vissza, de személyes megkeresés

esetén 2009. február 28-ig visszaadják az alkotóknak. 
– A zsûri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, jogi út kizárva.

Nyílt  napot  szervez  
a  parlamentben

a  KDNP
AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
22000088..  áápprriilliiss  99-éénn  ppaarrllaammeennttii  nnyyíílltt
nnaappoott  rreennddeezz  ÕÕsszziinnttéénn  aa  hhááttrráánnyyookk
mmeeggsszzüünntteettéésséééérrtt  ccíímmmmeell..  AA  rreenn-
ddeezzvvéénnyy  ccéélljjaa  ééss  mmoottttóójjaa::  KKeezzddõõdd-
jjéékk  õõsszziinnttee,,  aa  lléénnyyeeggii  pprroobblléémmáákkaatt
ffeellttáárróó  ttáárrssaaddaallmmii  ppáárrbbeesszzéédd  aa  llee-
sszzaakkaaddóó  ttáárrssaaddaallmmii  rréétteeggeekk,,  kkii-
eemmeelltteenn  aa  rroommáákk  ffeellzzáárrkkóózzttaattáá-
ssáánnaakk  éérrddeekkéébbeenn..  

A mintegy négyórásra tervezett idõ-
tartamban rövid elõadásokat, beszá-
molókat és javaslatokat szeretnénk
összegyûjteni politikusoktól, kisebb-
ségi szakértõktõl, pedagógusoktól,
maguktól az érintettektõl és olyan
szakemberektõl, akiknek szívügyük
az elesett emberek felkarolása. Nem-
csak helyzetbemutatásra és a valós
problémák feltárására törekszünk,
hanem kiútkeresésre, a jó gyakorlatok
bemutatására, a „Mit kell tennünk?”
kérdésre adandó lehetséges válaszok
számbavételére. A programot (a fel-
szólalók névsorát) a helyszínen oszt-
juk ki. A nyílt nap a sajtó részére
nyilvános! 

Helyszín: Országház, Felsõházi ülés-
terem 

Idõpont: 2008. április 9. (szerda)
10.00 – 14.00 óra 

AAzz  iiddéénn  ffoottóóppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  
aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt
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