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Magyarország egyetlen esélye
az új választás
Június 7-e lehetõséget kínál a véleménynyilvánításra
Kordonok mögé bújva, erõfitogtató rendõrségi készültség mellett Bajnai Gordont
az elõdjével szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány megszavazásával
miniszterelnökké választották – miközben civilek ezrei tüntettek a Parlament
épülete elõtt, petíciót fogalmazva. Azóta a
kormány tagjainak névsora, és az MSZP
brutális megszorító csomagja nyilvánosságra került. Az ország polgárai számára
nyilvánvalóvá vált, hogy az MSZP és az
SZDSZ kormány 2002 óta tartó ámokfutásának árát ismételten a legkiszolgáltatottabbakkal fizetetteik meg, s e dicstelen
korszak haszonélvezõi a kormányban, illetve a kormány mögött felsorakozva továbbra is háborítatlanul élvezik kiváltságaikat. Folytatódik a nemzeti vagyon és
hazánk gazdasági felzárkóztatására szánt
uniós pénzek lenyúlása.
Június 7-én a döntés joga azonban ismét a választópolgárok kezébe kerül,
amikor is szavazataikkal megüzenhetik
a hatalomban lévõknek, hogy elég volt
országromboló kormányzásukból, egyértelmûvé tehetik, hogy új választást, új
irányt akarnak.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke a honlapján heti rendszerességgel megjelenõ interjúban – arra a
kérdésre, hogy miiért távozott Gyurcsány
Ferenc kormányfõ és milyen örökséget
hagy utódja, utódjai számára? – elmondta: „A Gyurcsány-kormány államcsõd és
ország csõd közeli állapotba sodorta az országot. Az államcsõd azt jelenti, hogy az
ország nem tudja fizetni az adósságát, az
országcsõd pedig azt, hogy összeomlik a
gazdaság, egymás után bedõlnek az önkormányzatok, és a végén ott van a szociális robbanás. A Gyurcsány-kormány története kudarcok története: ezekbe a kudarcokba bukott bele Gyurcsány Ferenc.
Az MSZP azonban nem akarja kiengedni
markából a hatalmat, részint azért, mert

Magyarország is
lemondást kér
Bajnai Gordontól
„Bajnai Gordon a válságra
való tekintettel lemondást
kért Magyarországtól. Magyarország a válság és a megroppant bizalom okán lemondást kér Bajnai Gordontól, akit soha senki, semmire
nem választott meg.”
6. oldal

Az MSZP csomagja
család- és
gyermekellenes

van még mit eltüntetni az állami és nemzeti tulajdonból, részint pedig azért, mert
õk sem számítottak ilyen gyors összeomlásra. A Gyurcsány-kormánynak – pestiesen szólva – vannak még dolgai amiket el
kell sikálni, ezért viselkedtek pártjanicsárokként, nem pedig honatyaként az
MSZP-s és SZDSZ-es képviselõk. A szégyenletes trükk az volt, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítványt az eredeti
céljával ellentétesen, egyfajta destruktív
bizalmatlansági indítvánnyá torzították,
aminek a lényege az volt, hogy kijátszszák és kikerüljék a köztársasági elnököt,
kijátsszák és kikerüljék az embereket.
Ezért ez a lépés erkölcsi értelemben illegitim, következésképpen az illegitim eszközökkel megválasztott Bajnai Gordon miniszterelnöksége is illegitim. Nem pusztán azért mert soha senki, semmire nem
választotta meg, hanem azért, mert az országot a válságból csak egy erõs parlament, mögötte pedig erõs társadalmi támogatottság képes kivezetni. Ezt pedig
csak és kizárólag egyetlen módon lehet elérni: új választásokkal.”
Folytatás a 2. oldalon

„Egy átlagos, lakótelepen élõ
kétgyermekes fiatal család
esetében – ahol a két szülõ
közalkalmazott, és jövedelmük nettó 100 ezer forint körül alakul – a tervezett lépések miatt körülbelül havi 30
ezer forint eshet ki, hiszen
érintheti õket a 13 havi bér
befagyasztása, a családi pótlék és a távhõtámogatás megvonása, a szocpol megszüntetése és az ÁFA növelése is.”
7. oldal

Több tízezer család
áll a csõd szélén
„42 ezer háztartás van ma
Magyarországon, amelyben
már kikapcsolták valamelyik
közmûvet, és 160 ezer háztartásnak 180 napnál régebbi tartozása van valamelyik
közmûszolgáltató felé. Csak
Budapesten és Pest megyében hétezer háztartást kapcsoltak ki az áramszolgáltatásból.”
13. oldal

Egyetlen esély: az új választás
Június 7-e lehetõséget kínál a véleménynyilvánításra
Folytatás az 1.oldalról

– Bajnai Gordon MSZP kongresszusi
beszédében még olyan szakértõi kormányról beszélt, amely a pártoktól és a
szocialista párttól is egyfajta távolságot
tart. Miniszterelnök-jelölti felszólalásában szintén leendõ kormánya szakértõi
státuszát hangsúlyozta, noha kiderült
az MSZP-prominensekkel teletûzdelt
kormánytagok névsora. Kommunikációs fogás, porhintés volt a szakértõi kabinet, vagy a szocialista párt visszavágott
azért a nyilatkozatért, amelyet Bajnai
Gordon velük aláíratott? Ez egy kisebbségi szocialista kormány, vagy – figyelemmel szavazás eredményére – egy
MSZP–SZDSZ koalíciós kabinet?
– Szerintem ez annak a következménye volt, hogy más egy kávéházi
asztalnál, politológusok agyából kipattanó koncepció, és más dolog egy pártnak a nyers érdekekre épülõ realitása.
Politológiailag nyilván az lett volna a
racionális a szocialista párt részérõl,
ha állít egy független, „kvázi” szakértõt, akinek nincs pártkötõdése, legalábbis látható pártkötõdése nincs,
akit körülraknak egy szûk, olyan kabinettel, ahol a miniszterek szintén nem
pártemberek. Akkor el lehetett volna
játszani azt, hogy ezek a szakértõk,
akik szakmai kényszerbõl kifolyólag
ilyen és olyan kemény lépésekre kényszerülnek, velük szemben egyfajta szociális ellenzékbe vonul maga a szocialista párt. Tehát, mintegy a saját kormányának az ellenzékeként. Ez egy politológiai racionalitás lehetett volna, de
nyilvánvalóvá vált, hogy a koncot a
szocialista párt nem fogja kiengedni a
foga közül. Következésképpen, miután
még van mit eltüntetni az állami és a
nemzeti tulajdonból – például az ország vízkészletét –, és miután nyilván
számos dolognak a nyomát kell még
eltüntetniük, ezért pártkatonákból álló
kormány jött létre, ami politológiailag
irracionális, de a zsákmányszerzés
szempontjából racionális, az ország
számára pedig katasztrófa.
Bajnai Gordon esetében nevetséges
szakértelemrõl beszélni, ezért is mondtam azt a parlamentben, hogy Bajnai
Gordon alkalmatlan és méltatlan. Alkalmatlan azért, mert a mostani csõd

az õ nevéhez is kötõdik, õ is az egyik fõ
felelõse annak, hogy ide jutott az ország. Ráadásul a mindent elborító korrupció tekintetében sem mondható
érintetlennek. Méltatlan pedig azért,
mert saját frakciótársa tanúsága szerint
emberi életek száradnak a lelkén, kirabolt, és nyomorba döntött családok százai. Ezek után kénytelen voltam azt
mondani a Parlamentben, hogy Bajnai
Gordon miniszterelnökké választása
egész egyszerûen provokáció az erkölcsi
renddel szemben.
Ez ugyanaz az MSZP–SZDSZ kormány, mint ami 2002 óta országol,
pontosan ugyanaz az MSZP–SZDSZ
kormány, sõt megfogalmazhatom úgy
is, hogy pontosan ugyannak a titkosszolgálati és ugyanannak a pénzügyi érdekcsoportnak a kormánya.
– Miként értékeli azt, hogy a parlament elõtt tüntetõk Önhöz fordultak,
hogy Ön olvassa fel a Házban a petíciójukat?
– Büszke vagyok rá, és számomra nagyon megtisztelõ volt, hogy a szervezõk
engem kértek fel arra, hogy több mint
ötszáz civil szervezetnek, és a mögöttük
álló népnek a politikai akaratát képviselhessem a Magyar Országgyûlésben.
Azt gondolom, hogy a népképviseletnek
éppen az a lényege, hogy a nép jogos
akaratát kell képviselni, és a nép szavának kell hangot adni az országgyûlés-
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ben. Megjegyzem egyébként, hogy ez a
népakarat minden szociológiai kutatás
szerint megfelel a magyar nép többségi
politikai akaratának, és egyébként alapvetõen egybeesik a Kereszténydemokrata Néppárt, és az én személyes álláspontommal, felfogásommal is. Fontos
volt, hogy a civil szervezeteknek a nyilatkozata kiemelt figyelemtõl kísérve,
vezérszónoklat keretében hangozhasson
el. Gondolom, az is belejátszott a szervezõk felkérésébe, hogy Szili Katalin házelnökként nem fogja tudni belém fojtani a
szót. Szili Katalin többször kinyilvánította, hogy rosszallja azt, hogy a civilek nyilatkozata elhangozzék az Országgyûlésben. Világossá tettem, hogy úgy is, mint
Kalocsa egyéni képviselõje, a választókerületem polgárai akaratából kifolyólag is
el fogom mondani, és úgy is, mint a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetõje, parlamenti képviselõje. Közöltem,
ha mégis megpróbálja megakadályozni,
akkor is el fogom mondani, sõt azt is
megüzentem a házelnök asszonynak,
hogyha kikapcsoltatja a mikrofonomat,
akkor mikrofon nélkül fogom elmondani. És miután hála Istennek, nem tud
kordont vonni a parlament üléstermén
belül, és nincs lehetõsége arra, hogy
rendõröket hívjon az ülésterembe, ezért
meg sem kísérelte azt, hogy ezt a felszólalásomat megakadályozza.
Forrás: semjenzsolt.hu
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Hangot kell adni a nemzet szavának
A népképviselet a nép jogos akaratának képviselete – mondta április 14-eei
felszólalásában Semjén Zsolt. A KDNP frakcióvezetõje szerint hangot kell
adni a nemzet szavának, ezért felolvasta a parlament elõtt tiltakozó civil
szervezetek nyilatkozatát, amely megegyezik a KDNP álláspontjával.
A népképviselet a nép jogos akaratának
képviselete – mondta felszólalásában
Semjén Zsolt. A KDNP frakcióvezetõje
szerint hangot kell adni a nemzet szavának, ezért felolvasta a parlament elõtt
tiltakozó civil szervezetek nyilatkozatát,
amely megegyezik a KDNP álláspontjával. Eszerint a nép közfelkiáltással megvonta a bizalmat a kormánytól, közfelkiáltással elõrehozott választásokról
döntött. Döntsön a nép, a nemzet, a választók – hangsúlyozták. A civilek követelik, hogy fejezzék be a nép feje feletti
mutyizást, valamint, hogy az országgyûlés mondja ki a feloszlatását. Hozzátette: a civil szervezetek azt követelik a
hatalomhoz görcsösen ragaszkodó maroknyi, alig kétszáz fõs csoporttól, hogy
ne akadályozzák meg a szabad választásokat, ne ültessenek a nyakunkra a nép
akarata ellenében Bajnai Gordonokat.

Semjén Zsolt elmondta: az ülés idején folyamatosan 150 polgármester élõláncban fog össze a Parlament elõtt,
akik azt követelik, a parlamenti képviselõk legyenek hazában gondolkodó,
bölcs honatyák. A követelésekbõl idézve
hangsúlyozta: a civilek fegyelmezettek,
de a végsõkig elszántak.
Semjén Zsolt szerint amit itt mûvelnek, az morálisan illegitim, ezért Bajnaiék is illegitimek. Ez nem konstruktív, hanem destruktív bizalmatlansági
indítvány lesz, mert kijátsszák a köztársasági elnököt és a népet. A frakcióvezetõ szerint Bajnai alkalmatlan és méltatlan, jelölése provokáció az erkölcsi rend
ellen. Alkalmatlan, mert felelõs a kiterjedt kormányzati korrupcióért, és méltatlan, mert családok százainak csõdbe
juttatásáért és emberéletekért terheli felelõsség. A KDNP nem tárgyal Bajnai

Gordonnal, mert a válságból csak új választásokkal lehet kilábalni. Ezt azzal
indokolta, hogy a nép kijátszására épülõ paktumkormány illegitim, illetve,
hogy a válságból, amelybe a Gyurcsány–Kóka–Bajnai-kormány döntötte
az országot, csak erõs parlamenttel,
mögötte pedig erõs társadalmi támogatottsággal lehet az országot kivezetni.
Ehhez új politika, új parlament, új választás kell – hangsúlyozta Semjén
Zsolt. Leszögezte: ezzel a színjátékkal
csak idõt veszít az ország.
Semjén Zsolt közölte: a civil szervezetek szerint ha a nép akarata ellenére
megszavazzák a konstruktív bizalmatlansági indítványt, akkor a hatalom kizárólagos birtoklását valósítják meg a
nép akaratával szemben; ebben az esetben törvényes úton jogosultak vagyunk
az önök döntésével szemben fellépni. A
Parlament elõtt tüntetõk kihangosítón
keresztül hallgatták végig Semjén Zsoltot és örömujjongással fogadták, hogy a
politikus felolvasta petíciójukat.
Forrás: semjenzsolt.hu

A mozdony új, de a vágány a régi
Miközben a kormány támogatói búcsút intenek az egyik miniszterelnöknek, és megválasztják a másikat, tény, hogy csak az alkotó távozik, az alkotás marad – fogalmazott parlamenti felszólalásában Harrach Péter, a
KDNP alelnöke. Hangsúlyozta:2002-b
ben egy mûködõképes országot vett
át a többség, erõs gazdasággal, rendezett költségvetéssel, amelybõl még
osztogatni is lehetett az elején.
Akkor még az értékek is helyükön voltak, a munka, az otthon, a család fontos
volt, az adott szónak volt becsülete, jó
volt magyarnak lenni, ma azonban a fal
mellett, lehajtott fejjel kell somfordálni
– mondta a politikus.
Harrach Péter szerint Gyurcsány Ferenc nagy energiával, ügyesen, gátlástalanul tört a hatalomra, ellenfeleit nem
csak legyõzni, hanem megsemmisíteni
akarta, a választókat pedig manipulálni.
Gyurcsány Ferenc nem volt alázatos, a
politikát áthelyezte a PR területére – jelentette ki.
Gyurcsány Ferenc egyébként tehetséges ember, lehetett volna belõle államférfi is, sok olyan adottsága van,
amely ezt az országot jobb irányba tudta volna vezetni, de tévedése volt az is,

hogy bár sziporkázóan ötletelõ ember, õ
a végre nem hajtott ötletek embere is
egyben – szögezte le a KDNP alelnöke.
Harrach Péter a miniszterelnök-jelöltrõl szólva elmondta: túl sokat nem
tudni, azt látni, hogy jól áll rajta az öltöny, jól köti meg a nyakkendõjét, és egy
cserkészfiú ábrázatát hordja. Hozzátette:
Bajnai Gordon a Gyurcsány-kormány
minisztere volt, azt a tárcát vezette,
amelynek a gazdasági válság lett a következménye. Nem lehet letagadni, hogy a
kormányfõjelöltnek része volt annak a
cégnek a sorsában, amely sok ember életét befolyásolta – mondta Harrach Péter,
aki szerint az emberek sorsa iránti érzékenység nem erõs oldala Bajnai Gordonnak. „A mozdony új, de a vágány a régi”
– fogalmazott a politikus. Kiemelte: az

új kormány ugyanazok vállára kívánja
tenni a terhet, akiknek a vállán már sok
van, ezek a nyugdíjasok és a családok.
Csak az új választások fogják megoldani
Magyarország helyzetét – szögezte le a
KDNP alelnöke.
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A Bajnai-kkormány mögött
az MSZP–SZDSZ félelemkoalíciója áll
Hargitai János, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje
szerint a szocialisták különbözõ erõcsoportjai és a mindig bizonytalankodó szabad demokraták újra kiegyeztek egymással. Hozzátette: õk csak „a
félelem koalícióját” hozzák újra létre, félnek a választóktól, s hogy idõt
nyerjenek, néhány hónapig újra koalíciós kormányt alakítanak. Teszik ezt
annak ellenére, hogy minden közvélemény-kkutatás azt jelzi, hogy a magyar választó változtatni akar, és ezt a változtatást választásokon keresztül
akarja elérni, s még a szocialisták, a szocialisták támogatóinak is legnagyobb része ezt az álláspontot képviseli.
A politikus kijelentette, épp oly csalódott, mint az emberek a Kossuth téren,
akiket Bajnai Gordontól kordonok választanak el, mert az igazi kérdést fel
sem teszik, amely az lenne, hogy van-e
esély arra, hogy leküzdjük azt a gazdasági, társadalmi és szociális válságot vá-

lasztások nélkül, amelybe az MSZP és
az SZDSZ kormányozta az országot.
A szocialisták a sokadik megszorító
csomagjukat készítik elõ, Bajnai Gordon
csak arcot és nevet ad ehhez az újabb
MSZP-csomaghoz – jelentette ki. Hozzátette, a csomag teljesítéséhez irdatlan

változtatásokat kell végrehajtani, szerinte egy józanul gondolkodó politikai
erõ belátja, hogy ehhez társadalmi támogatást kellene szerezni. Mint mondta:
társadalmi támogatást pedig csak a választók, ha úgy tetszik, az utca adhat.
Hargitai János arra figyelmeztette
Bajnait, hogy a szocialisták valószínûleg
csak idõlegesen voltak képesek kiegyezni
egymással, s az elsõ adandó alkalommal
cserbenhagyják majd a kormányt, s ha ez
bekövetkezik, akkor a válság kezelésében
a Bajnai-kormány címû közjátékkal nem
idõt nyer, hanem újabb csak cselekvésre
fordítható hónapokat veszít az ország.
kdnp.hu
Forrás: MTI

A KDNP-n
nek nincs mirõl tárgyalnia Bajnai Gordonnal
„A Kereszténydemokrata Néppárt álláspontja szerint a válságba süllyedt Magyarország problémáit csak egy demokratikus választások által legitimált új
kormány képes megoldani. A napról napra tragikusabbá váló helyzetbõl
csak olyan pártok és vezetõk tudják kivezetni hazánkat, akik az emberek bizalmából nyernek felhatalmazást a feladatra” – olvasható az MSZP–SZDSZ
miniszterelnök-jjelöltjének írt válaszlevélben. Íme, a teljes levél.
Tisztelt Bajnai Gordon Úr!
Semjén Zsolt elnök úrnak „a válságkezelõ program” egyeztetésére szóló meghívását köszönettel megkaptuk, engedje meg, hogy a Kereszténydemokrata
Néppárt válaszát az alábbiakban összegezzem.
Mint arról Ön már a sajtóból bizonyára értesült, a KDNP álláspontja
szerint a válságba süllyedt Magyarország problémáit csak egy demokratikus
választások által legitimált új kormány
képes megoldani. A napról napra tragikusabbá váló helyzetbõl csak olyan
pártok és vezetõk tudják kivezetni hazánkat, akik az emberek bizalmából
nyernek felhatalmazást a feladatra. Ez
a bizalom pedig kedves Bajnai úr, a
szocialistákkal és a szabaddemokratákkal szemben, akik most Önt a miniszterelnöki székbe akarják ültetni,
lássa be, régen elfogyott. Elfogyott,
mert Önök éveken át hazudoztak, ígérgettek és megszorítottak, alamizsnát
osztogattak, majd háromszorosan viszszavették. A kormányzásuk ötletelésben merült ki, programok garmadával

álltak elõ, amibõl soha semmi sem teljesült, társadalmi igazságosságról papoltak, miközben óriási szakadék keletkezett az ország lakosságának négyötöde és a felsõ tízezer között. Esélyegyenlõségrõl, szolidaritásról szónokoltak, de esélyt csak önmaguknak és
holdudvaruknak adtak, a törvények
kiskapuin át járkálva hihetetlen vagyonokra tettek szert sokszor közvetlenül
is megkárosítva családokat, kisegzisztenciákat. Ön ezt a Hajdú-Bét-üggyel a
háta mögött bizonyára jól érti.
De nem csak a pénzét vették el az
embereknek. A férfiakat önbecsülésüktõl fosztották meg, hogy képesek tisztességesen, becsületes munkával eltartani a családjukat, a nõktõl a reményt
rabolták el, hogy legalább a gyerekeiknek lesz jövõje, ha már nekik nem adatott. És ahogy hírlik, az Ön „válságkezelõ programja” a rászoruló diákok ingyenes étkeztetését is célba vette, a hozzá
nem értésükért fizessenek most már a
gyerekek is.
A dolog úgy áll, hogy Önök a válságkezelésnek egyetlen módját isme-
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rik csupán. Molnár Ferenc örökérvényû regényébõl vett kifejezéssel élve,
azt, hogy EINSTAND! Ilyen alapon
pedig ma bárki lehetne miniszterelnök, hiszen ehhez sem észre, sem
programra, sem politikai éleslátásra
nincs szükség. Bizalomra meg legfõképpen nincs.
Ön – mint mondja – az MSZP és az
SZDSZ támogatásával szakértõkbõl álló kormányt óhajt felállítani. Olyanokból, saját magával együtt, akiket soha,
senki nem választott meg, s ha lenne
bátorságuk megmérettetni magukat,
bizonyára ezután sem választanának
meg. Szakértelmük ugyanis abban áll,
hogy ha kell, válságot gerjesztenek, ha
meg arra van igény, akkor válságot kezelnek. Úgy tûnik, a végeredmény
szempontjából édes mindegy.
Kedves Bajnai Úr!
A fentiek tükrében bizonyára megérti, hogy a Kereszténydemokrata Néppártnak nincs mirõl tárgyalnia Önnel.
Be kell látnia, hogy a polgári erõk nem
nyújthatnak segédkezet abban – ismét
Molnár Ferencre hivatkozva –, hogy Ön
és társai az emberek nevét csupa kisbetûvel írják be a magyar nemzet történelemkönyvébe.
Budapest, 2009. április 8.
Üdvözlettel:
Halász Zsuzsa szóvivõ,
Kereszténydemokrata Néppárt
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Vissza kell szerezni az országot
a Reménytelenség betéti társaságtól!
„Magyarországot vissza kell szerezni a Reménytelenség betéti társaságtól,
azoktól, akik az országot magánvállalatként kezelték, és csõdbe vitték.
Vissza kell követelni az országot azoktól, akik eddig csak hasznot húztak
belõle, vagyis a kartellezõktõl, a gyárakat, földeket, üdülõket eltulajdonító,
adatokat hamisító, sikerdíjakat sikkasztó, az ország vagyonát, az emberek
pénzét elzuschlagosító, szélhámos üzletemberektõl” – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Fidesz és a KDNP európai választási programalkotó
vitasorozatának konferenciáján.
A Fidesz elnöke közölte: a szavazáson
az emberek egy egyszerû mondatot
mondhatnak el az ország hatalmat gyakorló vezetõinek: „Elég volt!”. A pártelnök arra biztatta az embereket, ha valóban elég volt, szavazzanak június 7-én.
Orbán Viktor több mint félórás elõadásában hosszan beszélt a most megalakult kormányról, és úgy vélte, a régiúj, MSZP–SZDSZ-koalíció az „összeomlás koalíciója lesz”, amely elvezethet az
ország pénzügyi és szociális összeomlásához. Szerinte megszületett a reménytelenség koalíciója – mint fogalmazott –, a
„Reménytelenség bt.”, amelyben a beltag
lett a kültag, a kültag pedig a beltag, de
ettõl a társaság maradt az, ami volt.
Véleménye szerint az új kormánynévsor 88 százalékban olyan személyekbõl áll, akik benne voltak korábbi
kormányokban is. „Volt cirkusz, komédia, de ezeken a trükkökön már mindenki átlát: ugyanazok ugyanazt folytatják tovább, amit eddig is csináltak”
– mondta. Orbán Viktor kijelentette,
az új kormányfõ kiszivárgott programja alapján még olyanabb, mint az elõzõ, „gyurcsányi mértékegységben” számolva 120–130 százalék a teljesítménye, mert Gyurcsány Ferenc programja
kevesebb megszorítást tartalmazott.
Azzal összefüggésben, hogy az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságában Ficsor Ádám titokminiszter-jelölt
nem kapta meg a többségi támogatást,
Orbán Viktor úgy fogalmazott: senki
sem gondolhatja komolyan azt, hogy
egy 28 éves fiatalember, a korábbi miniszterelnök kabinetfõnöke aspirálhat e
posztra. Ennek a kísérletnek véleménye
szerint egyetlen értelme van: az, hogy
Gyurcsány Ferenc benne lehessen a „régi-új kormányban” az egyik legfontosabb pozíció birtoklásán keresztül.
Még ennél is rosszabb jel a jövõt illetõen, hogy az elõzõ miniszterelnök egy

másik közeli munkatársa, kampánytanácsadója szintén ott van a kormányban. Emlékeztetett arra, hogy a 2006-os
választási kampány hazugsághadjáratát
kampánytanácsadók vezényelték le, és
az „õszödi böszmeségre” is õk adtak javaslatot, így – folytatta – „amikor ezeket
a levitézlett alakokat ismét a kormányban látjuk, akkor a jövõt illetõen sok ok
a bizakodásra nincs”.
Orbán Viktor szerint a kormánykoalíció minden megnyilatkozásával
azt üzeni az embereknek, hogy Magyarország reménytelen helyzetben
van, az igazság azonban az, hogy az
MSZP van reménytelen helyzetben,
mert a szocialisták összeomlottak az
elmúlt hét év kormányzati kudarcainak súlya alatt.
A konferencián részt vevõk nagy tapsa közepette kijelentette: „Magyarországot vissza kell szerezni a Reménytelenség betéti társaságtól, azoktól, akik az
országot magánvállalatként kezelték, és
csõdbe vitték. Vissza kell követelni az
országot azoktól, akik eddig csak hasznot húztak belõle, vagyis a kartellezõktõl, a gyárakat, földeket, üdülõket eltulajdonító, adatokat hamisító, sikerdíjakat sikkasztó, az ország vagyonát, az
emberek pénzét elzuschlagosító, szélhámos üzletemberektõl”.
A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy õ
maga lát reményt Magyarország számára, szerinte nemzeti alapokon újjá kell
építeni Magyarországot, mert aki válságkezeléssel próbálkozik, az tovább ássa az ország sírját.
A pártelnök azt ígérte, hogy ha a Fidesz megkapja az emberek többségének a bizalmát, akkor az elsõ a romeltakarítás lesz, majd a bizalom helyreállítása következik – „amit számonkérésnek neveznek” –, utána pedig meg
kell kezdeni az újjáépítést. Szerinte
Magyarország legnagyobb problémája

nem a pénzügyi egyensúly, hanem az,
hogy hiányzik egymillió legális munkahely, és ha ezt nem teremtik meg
tíz év vagy még rövidebb idõ alatt, akkor a magyar gazdaság bajait nem lehet orvosolni.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy
minimum nyolcszázalékos lesz a gazdasági visszaesés, szemben a mostani miniszterelnök által prognosztizált 5-5,5
százalékos visszaeséssel. „Hát hol él ez
az ember, barátaim?” – tette fel a kérdést. A Fidesz elnöke kitért arra is, hogy
a jó nemzetpolitika feltétele a bizalom
helyreállítása és a nemzeti vagyon.
Ezért kijelentette: meg kell üzenni azoknak, aki a még létezõ nemzeti vagyon
eladásán törik a fejüket, hogy ne tegyék,
nem jó ötlet. Hangsúlyozta, hogy sem a
föld-, sem a vízvagyon nem eladó, ezért
ne is adják el, mert vissza fogják venni.
A pártelnök erõs mezõgazdaságot,
erõs idegenforgalmat, újjászervezett,
hatékony államot, erõs szakképzési
rendszert és egy vállalkozói forradalmat
tartott szükségesnek, ez utóbbival elhárítanák a magas adók, a szürkegazdaság, a bürokrácia és az állam által állított akadályokat. A pénteki konferencia
volt az utolsó állomása a Fidesz európai
választási programalkotó vitasorozatának, a programot májusban mutatják
majd be.
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Tiltakoznak
a nagycsaládosok
A kormányzat válságkezelési programja
aránytalanul és elviselhetetlen mértékben sújtja a több gyermekes családokat,
akik a társadalom fenntartása érdekében átlagon felüli terheket vállalnak.
Ugyanakkor a tervezett megszorítások
közel sem jelentenek olyan mértékû
megtakarítást, amely a gazdaságot érdemben elõre lendítené, sõt elõreláthatóan további süllyedéshez vezetnek –
hangsúlyozza közleményében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közgyûlése felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a családokat
megnyomorító intézkedések tervét, és
sok más európai országhoz hasonlóan
támogassa a családokat abban, hogy a
válságot a jövõ érdekében a legkisebb
veszteséggel élhessék túl.
Forrás: MTI, OS

Drasztikusan fogy
a lakosság lélekszáma
Kevesebb gyermek született és több ember halt meg a 2009-es esztendõ elsõ két
hónapjában, mint tavaly ilyenkor. A
Központi Statisztikai Hivatal legutóbb
közzétett jelentése szerint a népesség becsült lélekszáma február végén 10 millió
26 ezer fõre apadt.
A közlemény szerint az év elsõ két hónapjában 15 679 gyermek született, mintegy 600-zal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma 23 257 volt,
ami 1,4 százalékos emelkedést jelent a
2008. január–februárhoz képest. A házasságkötések száma alacsony szinten stagnált. Az év elsõ két hónapjában 2524 házasságkötés történt, ami szinte ugyananynyi, mint az elõzõ év elsõ két hónapjában.
A természetes fogyás száma 7578 volt,
920-szal több az egy évvel korábbinál. A
születésszám csökkenése és a halálozások
emelkedése következtében a természetes
fogyás a 2008. január–februári 6658-cal
szemben az idei év elsõ két hónapjában
7578 volt. A nemzetközi vándorlás miatt
azonban az ország lakossága ténylegesen
ennél kisebb mértékben, mintegy 5000rel csökkent, vagyis február végén a népesség 10 millió 26 ezer volt.
kdnp.hu, Forrás: KSH

Magyarország is lemondást
kér Bajnai Gordontól
„Bajnai Gordon a válságra való tekintettel lemondást kért Magyarországtól.
Magyarország a válság és a megroppant
bizalom okán lemondást kér Bajnai
Gordontól, akit soha senki, semmire
nem választott meg” – fogalmazott Halász Zsuzsa azt követõen, hogy Bajnai
Gordon nemzetközi sajtótájékoztatón
ismertette a kormány válságkezelõ
programját.
A KDNP szóvivõje közölte: feketén, fehéren kiderült, hogy a kormány
a válságkezelésnek csak egyetlen
módját ismeri: „einstand”. Úgy vélte,
ahhoz nem kell különösebben „sem
ész, sem éleslátás, vagy szaktudás,
hogy valaki kimondja azt a mondatot:
ide a pénzt”. Hozzátette: ilyen alapon
bárki lehetne ma Magyarország miniszterelnöke.
Halász Zsuzsa közölte: „az ideiglenesen a miniszterelnöki székben állomásozó” Bajnai Gordon arra semmiféle választ nem adott, hogy intézkedéseinek

következtében hogyan áll helyre a magyar gazdaság, mitõl lesz növekedés, hogyan kerülünk ki abból a spirálból, amibe õk vitték bele Magyarországot.
kdnp.hu

Kevesebb gyerek születik majd
a megszorítás miatt
A válságkezelés kiszámítható családpolitikát kívánna
Ha a Bajnai-kormány végigviszi a tervezett családpolitikai megszorításokat, sok
nõ fog letenni a szülésrõl a következõ
években – jelentette ki az origo hírportálnak Spéder Zsolt, a Népességtudományi
Intézet igazgatója.
A születések száma a gyedet eltörlõ
Bokros-csomag után is zuhanásnak
indult, most várhatóan a családi pótlék és a gyermeknevelési támogatások
lerövidítése írja majd fölül a gyerekvállalási terveket. A mégis megszületõ
gyerekek hamarabb kényszerülnek
majd bölcsõdébe, az intézmények viszont már így is túlzsúfoltak, jelenleg
csak a gyerekek tíz százalékának jut
bennük hely.
Hazai és nemzetközi vizsgálatok sora
bizonyítja, hogy bár a kapcsolat nem nagyon közvetlen, a gyerekvállalást pedig
sok tényezõ befolyásolja, a családtámogatási rendszer változása tényleg kihat a
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gyerekvállalási kedvre – mondta a Népességtudományi Intézet igazgatója. Kutatások igazolták, hogy például a gyed bevezetése után több gyerek született, míg a
gyed megszüntetése a Bokros-csomag
idején visszavetette a gyerekvállalást, a
születések száma jobban csökkent, mint
azt a természetes folyamatok indokolták
volna. A gyedet az Orbán-kormány idején, 2000-ben állították vissza.
Spéder Zsolt szerint egyelõre nehéz
megbecsülni, milyen mértékû lesz a
Bajnai-féle intézkedések hatása. A családpolitika megváltozása, az instabilitás
önmagában is ront a gyerekvállalási
kedven. A szakember hangsúlyozta, a
gazdasági válság amúgy sem kedvez a
gyerekvállalásnak, a válságkezelés nem
a támogatási rendszer felborítását, hanem egy hosszú távon kiszámítható
családpolitikát kívánna meg.
Forrás: origo.hu
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Az MSZP csomagja család- és gyermekellenes
Akár havonta 30 ezer forint kieséssel is számolhat egy átlagos család az
MSZP tervezett intézkedései miatt – jelentette ki Harrach Péter, az Országgyûlés és a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke április 16-a
ai sajtótájékoztatóján. A KDNP csak egy olyan válságkezelést tart elfogadhatónak,
ami nem rombolja Magyarország jövõjét – tette hozzá.

Mint mondta: a szocialisták tervei között szerepel a gyes és gyed egy-egy évvel
történõ megrövidítése, a családi pótlék
befagyasztása, az otthonszerzési támogatás és a kamattámogatás megnyirbálása, a távhõkompenzáció elvétele, a 13.
havi bér megszüntetése és az áfa növelése is.
A gyes és gyed visszametszésérõl elmondta: ez gyermekellenes intézkedés,
hiszen a gyermekeknek az a jó, ha 2-3
évet az édesanyjuk mellett vannak. De
a társadalom egésze szempontjából is
rossz lépés ez, hiszen a gyed az a támogatási forma, ami leginkább erõsíti a
gyermekvállalási hajlandóságot. Az Orbán-kormány volt szociális és családügyi miniszterének megítélése szerint a
családi pótlék befagyasztása a szegénység határán billegõ családokat átlöki
majd a küszöbön.
Harrach Péter a kormánypártok családokat sújtó programját lefordítva a
számok nyelvére elmondta, hogy egy
átlagos, lakótelepen élõ kétgyermekes,
fiatal család esetében – ahol a két szülõ
közalkalmazott, és jövedelmük nettó

100 ezer forint körül alakul – a tervezett lépések miatt, körülbelül havi 30
ezer forint eshet ki, hiszen érintheti
õket a 13. havi bér befagyasztása, a családi pótlék, és a távhõtámogatás megvonása, a szocpol megszüntetése, és az
ÁFA növelése is. A politikus úgy számolt, hogy a 13. havi bér megszûnése
16–17 ezer forint kiesést jelent a két
szülõnél, az áfa-növekedés 6–800 forintot, a családi pótlék befagyasztása
1500–1600 forintot, a távhõkompenzáció pedig 5000 forintot.
„Nem bántjuk Bajnait, õ az üzleti világból jött, talán érthetõ, hogy számára
csak gazdasági szempontok léteznek,
társadalompolitikaiak nem” – jegyezte
meg a KDNP alelnöke. Hozzátette: „mivel azonban ez nem Bajnai csomagja,
hanem a szocialistáké, nekik tudniuk
kell, hogy emberek is élnek az országban, és nem csupán egy cég Magyarország. A miniszterelnök mindazonáltal
szélárnyékban élt és él most is, s ez magyarázza talán, hogy érzéketlen az emberi sorsok iránt” – fogalmazta meg kemény kritikáját Harrach Péter.

Hozzáfûzte, a KDNP csak egy olyan
válságkezelést fogad el, ami nem rombolja a jövõt – szögezte le.
Vannak értékek a társadalomban,
ilyen például a család, amelyhez nem
szabad nyúlni. Csak úgy szabad válságkezelõ feladatot felvállalni, hogy az az
ország jövõjét ne veszélyeztesse – közölte az alelnök. Magyarország demográfiai helyzete nem engedi meg, hogy a szülõk elbizonytalanításával tovább csökkenjen a gyermekvállalási kedv – tette
hozzá.
Harrach Péter kitért arra is: az Orbánkormányt sokszor vádolják meg azzal a
szocialisták, hogy nem tartotta karban a
családtámogatási rendszert, nem emelte
a családi pótlékot. Az Orbán-kormánynak kétségkívül más értékeken alapult a
családpolitikája, de a bírálók arról persze
nem beszélnek, hogy akkor volt kiegészítõ családi pótlék és a gyermekek után levonható adókedvezmények bevezetésével megtették az elsõ lépést a családi adózás irányába, amely a jelenlegi adórendszernél sokkal igazságosabb. Ezzel szemben a Gyurcsány-kormány családi pótlék
címén minden korábbi támogatást összevont, és éppen azt a réteget ösztönözte a gyermekszülésre, ahol ezzel nincs
probléma. A felmérések szerint ugyanis a
8 általánost el nem végzettek között a
legmagasabb a gyermekvállalási kedv, ott
három gyermek az átlag, míg a teljes lakosság körében 1,3, a középiskolát végzettek körében pedig csak 1,1. A kereszténydemokrata politikus kijelentette,
ahol a gyermekvállalási kedv úgyis nagy,
ott a támogatásokkal a nevelésre a kellene összpontosítani, mert ott nem a gyermekszülés a probléma, hanem a gyermekek felnevelése.
A politikus szólt arról is, hogy az Antall-kormány kiépítette a családtámogatási rendszert, ez hanyatlott a Bokros
csomag idején, majd az Orbán kormány
újra felépítette, hogy most a Gyurcsány-,
Bajnai-kormány ismét leépítse.
Kell jönni egy következõ kabinetnek,
ami újra felépíti a jövõt segítõ rendszert. Mint mondta, a költségvetésben
mindig arra van pénz, amit a kormánypártok fontosnak tartanak, a KDNP és
a Fidesz értékrendjében pedig a gyermek és a család fontos társadalmi értékként van jelen.

Hazánk
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Ki a bábjátékos?
Kinek az érdekében cselekszik a kormány?
A Kereszténydemokrata Néppárt úgy gondolja, azoknak kellene a válság
miatt elsõsorban áldozatot vállalniuk, akik haszonélvezõi voltak az elmúlt
hét évnek, a kormány érdekköreinek – mondta Lukács Tamás, a KDNP országgyûlési képviselõje napirend elõtti felszólalásában. A képviselõ szerint
Bajnai Gordonból sem politikus, sem államférfi nem lesz Magyarországon,
mert ahhoz, hogy valaki politikus legyen társadalmi felelõsségvállalással,
ahhoz, hogy államférfi legyen, erkölccsel is kellene rendelkeznie.
A politikus szerint az új kormány esetében is így van, csak azokkal a bábokkal
foglalkozunk, akik végrehajtják a bábjátékosok utasításait, s nem tesszük fel a
kérdést, kinek, kiknek az érdekében
cselekszenek, pedig csak e kérdés megválaszolásával jutunk el a felismerésig,
hogy az elõterjesztett kormányprogramnak nem nevezhetõ csomag miért a már
megismert irányban akarja a megszorításokat véghezvinni.
Ki is a bábjátékos? Az SZDSZ, aki
ugyan nincs benne a kormányban mégis
meghatározza a kormány összetételét?
Vagy Apró Piroska? Aki néhány hírportál szerint minden MSZP-s kormány
személyi összetételébe és programjába
beleszólhatott? – kérdezte a képviselõ.
Mint mondta, az orosz részvényvásárlás után a Molban, a Nemzetbiztonsági
Hivatal igazgatójának kinevezési botránya
után más személyekre, más szervezetekre
is gondolhatunk – mondta a képviselõ.
Ki a bábjátékos? Az IMF? – kétségkívül a kormány minden cselekedete megfelel az IMF szerzõdésének. Cui prodest?
– Kinek az érdekében cselekszenek? –
tette fel újra a kérdést a kormányfõnek
és a kormánypártoknak a politikus.
Gusztos Péter azon vádjára reagálva,
hogy az ellenzék által évekkel ezelõtt „bevezetett” „az igazság szabaddá tesz” jel-

mondatban a koncentrációs táborok kapujának „Arbeit macht frei”, (A munka
szabaddá tesz) felirata köszön vissza, Lukács Tamás tájékoztatatta a liberális képviselõt, hogy a szóban forgó mondat egy
evangéliumi idézet, majd ironikusan
megjegyezte, az Evangélium ismerete még
az európai kultúrkörben sem kötelezõ.
„Magyarország alapvetõen rossz gazdasági-, és társadalomszerkezete abból adódik, hogy miközben a magyar kis- és közepes vállalkozások termelik meg a GDP
több mint ötven százalékát és a kkv-k foglalkoztatják az összes munkavállaló 71
százalékát, aközben az összes adókedvezmény csupán 2–20 százaléka jut e körhöz,
szakértõk szerint az összes állami támoga-

tásból mindössze tíz százalékos arányban
részesülnek, az állami támogatások 90
százaléka pedig multinacionális cégekhez
vándorol” – hangsúlyozta Lukács Tamás.
Ezért tartunk itt, ahol tartunk, mert
az MSZP és az SZDSZ érdekei nem esnek egybe az ország érdekeivel. „Amikor
arról kell gondolkodni, hogyan kell az
egyensúlyt helyreállítani, a társadalmi
igazságosság azt kívánná meg, hogy a jelen helyzetben elsõsorban azok vállaljanak áldozatokat, akik haszonélvezõi voltak az elmúlt hét esztendõnek, azaz a
kormány érdekköre – mondta a kereszténydemokrata politikus.
Ehhez kellene bátorság! Könnyû a
családokat, a nyugdíjasokat megrövidíteni, miközben az elmúlt hét év „szent
tehenei”, haszonélvezõi továbbra is õrzik kiváltságaikat – fûzte hozzá.
„Ön azt mondja, nem politikus, elhiszem önnek, mert ahhoz, hogy valaki politikus lehessen társadalmi felelõsségvállalással kell rendelkeznie, s ahhoz, hogy
államférfivá legyen még erkölccsel is rendelkezni kell. Ön sem politikus, sem államférfi nem lesz ebben az országban –
közölte a KDNP frakcióvezetõ-helyettese.
„Aki úgy gondolkodik, hogy a családi
pótlékot kell megszorítani, az nem tudja, hogy a családi pótlék a nem szociális
járandóság, ugyanis akik gyermeket nevelnek, azok az ország jövõjét szolgálják” – jelentette ki Lukács Tamás.
Az MSZP azokat akarja megszorítani,
akik áldozatot hoznak azért, hogy Magyarország egy fejlõdõ, reményteli ország,
s ne egy elöregedõ társadalmú reménytelen ország legyen – mondta végezetül.
kdnp.hu

Kiszolgálja a pártot, de megspórolja a tagdíjat
Állítólag új kormánya van Magyarországnak. Új és szakértõ. A
miniszterelnök régi, s tudjuk, ért az adóelkerüléshez, a vagyongyûjtéshez, s nem ért az európai támogatások hatékony felhasználásához. Rendesen kiszolgálja a pártot, de megspórolja a
tagdíjat. Erre még mintha büszke is volna. Lehet-e egy rossz
miniszterbõl jó miniszterelnök? Elvben persze igen, de nagy
tétben nem érdemes erre fogadni.
Április utolsó hétvégéjén az MSZP választmányát udvarolta körül. Megfogalmazott egy mondatot, amellyel nincs vitám. Azt állította, hogy a program végrehajtása révén, hosszú
távon Magyarország a nyertesek országa lehet. Elfogadom,

Hazánk

sõt tovább megyek. Már rövid távon is nyertesek lehetünk,
csak annyi kell, hogy Bajnai Gordon beterjessze a parlament
feloszlatására vonatkozó törvényjavaslatát.
Ezzel nagyot alkotna, s bebizonyítaná, hogy mégsem egy
fészekalja a pápai gyerekkel.
Bármennyire jó kitörési pont ez az ötlet Bajnai Gordon miniszterelnök számára, de erre sem ajánlom a nagy összegû fogadást. Egyet viszont merek garantálni: Magyarország hosszú távon a nyertesek országa lesz. A kormányváltás, ha Bajnai nem
fogadja meg javaslatomat, viszont semmiféle változást nem hoz.
Surján László.
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A fogyatékosok szervezeteinek nincs,
a szélsõséges pártok támogatására van pénz
A kormány a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelõen fizesse ki
a fogyatékkal élõk támogatását, és ne a szélsõségeseket pénzelje – szólította fel a miniszterelnököt Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyûlési képviselõje, a Fidesz–KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetõje április 24-eei sajtótájékoztatóján.
Minden idõk legbrutálisabb megszorító
csomagját nyújtotta be Bajnai Gordon,
a szocialisták miniszterelnöke – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus, hozzátette: a szocialistáktól már
megszokhattuk, hogy megszorító csomagokkal sanyargatják a lakosságot, de
a jelenlegihez hasonló mértékû elvonást
még nem élt meg Magyarország.
Ezek a megszorítások a kormánytagok, illetve a kormányhoz közelállók kivételével, a családoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit érinteni fognak, s legsúlyosabban azt a – szakértõk becslése
szerint - kétszázezer embert sújtják, akik
az elhibázott kormányzati intézkedések
miatt a jövõben veszítik el majd munkahelyüket – hangsúlyozta a képviselõ. Szerinte a szocialisták még ennéli is negatívabb üzenete a társadalom felé az, hogy
intézkedéseikkel a fogyatékkal élõket, és
az õket ápolókat, valamint a fogyatékos
embereket képviselõ szervezeteket halmozottan hátrányos helyzetbe hozzák.
Mint mondta, nem elég, hogy az elmúlt évben a kormánypárti többség a
költségvetés tárgyalásakor megszavazta,
hogy a fogyatékosokat képviselõ szervezetek támogatása a tavalyi szinten maradjon, és nem emelték meg az infláció
mértékében, de az idei esztendõbõl közel négy hónap telt már el és még egy
fillért sem fizettek ki azoknak a szervezeteknek, akik jogosan kérik ezt a támogatást. Az állami juttatások hiányában az érintett szervezetek nemcsak
munkájukat nem tudják elvégezni, hanem – fõként a fogyatékosok embertársaikat érintõ – elbocsátásokra is kényszerülnek.
Nem fizette ki a kormány: az Értelmi
Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségét, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét, a Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségét, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségét, valamint az Autisták és
Autisztikusok Országos Szövetségét – sorolta a képviselõ. „Egy fillért nem fizettek
még, egy fillérre nem méltatta õket a kor-

mány, sõt (…) még szerzõdéskötésre sem
voltak hajlandóak” – fûzte hozzá.
Soltész Miklós ezzel szemben megdöbbentõnek nevezte, hogy a Magyar
Közlönyben megjelent hirdetmény szerint a Gyurcsány-kormány egyik utolsó
ténykedéseként döntést hozott a Magyar
Igazságért, a Jobb Magyarországért nevû
alapítvány 25 millió forintos, azonnali
hatállyal kifizetendõ támogatásáról.
A kereszténydemokrata politikus
szerint egyértelmû, hogy a szóban forgó
25 millió forint milyen célokat szolgál,
a szocialisták immáron egyértelmûen
bebizonyították, hogy õk pénzelik a
Jobbikot, egyértelmû, hogy az MSZP
hatalmi érdekeit szolgálja a szélsõséges
párt tevékenysége és fennmaradása.
A kormány gondolja át a lépéseit,
gondolja át, hogy mit tesz, és az Országgyûlés tavalyi döntésének megfelelõen fizesse ki a fogyatékkal élõknek járó juttatásokat, és ne a szélsõségeseket támogassa – mondta végezetül Soltész Miklós.
+
Soltész Miklós sajtótájékoztatója után a
Jobbik közleményben tiltakozott a kereszténydemokrata politikus kijelenté-

sei ellen, valótlannak nevezve azokat. A
tények azonban makacs dolgok.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szövege szerint "a pénzügyminiszternek azonnali határidõvel
25 millió forint támogatásban kell részesítenie a Magyar Igazságért, a Jobb
Magyarországért nevû alapítványt."
Az április 10-i dátummal közzétett határozatot Gyurcsány Ferenc írta alá, a döntés pedig a Gyurcsány-kormány utolsó
kormányülésén született. A bíróságon fellelhetõ iratok szerint a költségvetés tartalékából fizetendõ támogatásban részesülõ
alapítvány elnöke Csurka István, a MIÉP
vezetõje, a szervezet célja pedig – a „MIÉPJobbik, a Harmadik Út által vallott nemzeti-konzervatív, keresztény értékrendhez
kapcsolódó tudományos, ismeretterjesztõ,
oktatási tevékenység végzése.”
Az is tény, hogy amikor az ominózus
kormányhatározat április 10-én megjelent a közlönyben a Fõvárosi Bíróság tájékoztatása szerint a pártalapítványt
még nem is vették jogerõsen nyilvántartásba. A bíróság március 11-i dátummal
hozott ugyan egy végzést a nyilvántartásba vételrõl, de erre még nem került rá
az úgynevezett záradékoló pecsét, és addig a döntés nem tekinthetõ jogerõsnek.
Megválaszolásra váró kérdés, hogy
Gyurcsány Ferenc hatalmának utolsó
perceiben vajon miért nem a fogyatékos
embereket képviselõ szervezetek járandóságainak kifizetésérõl, hanem azon
szélsõséges pártok azonnali támogatásáról hozott döntést, amelyek ténykedését és megszólalásait az MSZP és az
SZDSZ folyamatosan összemossa a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt
tevékenységével, olyan látszatot keltve,
mintha a két pártnak köze lenne – az
értékrendjüktõl teljesen idegen – a
MIÉP és a Jobbik által képviselt szélsõséges, rasszista nézetekhez.
Hová tûnt az antiszemitizmus és rasszizmus élharcosaként a Magyar Hírlap ellen bojkottot hirdetõ Gyurcsány Ferenc érzékenysége, amikor kormányhatározatban
azonnali hatállyal pénzt utaltatott annak
az alapítványnak, amelynek egyik tagja –
nevezetesen a MIÉP – a miniszterelnök kiszemelt utódjának, Surányi Györgynek az
arcképét Dávid-csillagban jelentette meg
újságjának címlapján?

Hazánk
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Lelki fordulat nélkül nem lesz változás
Érd, Nyíradony és Nagyvárad után ezúttal a fõváros V. kerületében rendezték meg a Van kiút... címû konferenciát a Barankovics István Alapítvány Izraelita Mûhelyének szervezésében. Weisz Péter, a mûhely elnöke köszöntõjében elmondta: csak vallási és földrajzi határokon átívelõ összefogással
juthat ki hazánk a gazdasági és morális válságból. Szabó György alelnök
szerint egy olyan hatalom használja ma újra titkos fegyverként az évtizedes
félelmet, amely tönkretette az országot. „Vádolom õket a gyûlölet szításával” - tette hozzá.
Balog Zoltán, az Országgyûlés emberi jogi bizottságának fideszes elnöke egyebek
mellett arról beszélt, hogy a világméretû
gazdasági krízis gyökere a pénz szerelme,
vagyis a csalás. A politikus szerint nem
szabad azt gondolni, hogy egy kormányváltással megoldódnak majd a problémák, mert lelki fordulat nélkül nem lesz
valódi változás. Hozzátette: a válság öszszehozhatja az embereket, de szembe is
fordíthatja egymással õket, ennek jelei a
jobboldalon is láthatóak.
Tempfli József nyugalmazott római
katolikus püspök elõadásában egyebek
mellett a munka jelentõségét hangsúlyozta. „Hogy merre megy a világ, az
határozza meg, hogy kik mutatnak példát az embereknek” – tette hozzá.
Mészáros Kálmán, a Magyarországi
Baptista Egyház elnöke kijelentette: „beteg
a nemzet lelke, a legpesszimistább nép lettünk”. Az utóbbi hét évben 160 ezerrel
csökkent az ország lakossága, és minden
második házasság felbomlik. Naponta 7
öngyilkosságot követnek el az országban,
az abortuszok miatt pedig az utóbbi 50 évben 6 millió gyermek nem született meg.
„A válságban az segíthet, ha valóban
elhisszük, hogy a dolgok jóra fordulnak.

Az anyagi támogatás mellett sokkal inkább ezt kell erõsíteniük az egyházaknak”
– jelentette ki Köves Slomó, az Egységes
Magyar Izraelita Hitközség vezetõ rabbija.
Hozzátette: a zsidóság több ezer éves fennmaradásának is ez az optimizmus a titka.
Rogán Antal szerint sem a vallási hovatartozás szempontjából van ma ellentét az emberek között, hanem sokkal
inkább hívõk és nem hívõk között létezhet igazi különbség. Házigazdaként Belváros-Lipótváros fideszes polgármestere
elmondta, magunkban kell megtalálnunk azokat az értékeket, amelyek
meghatározzák az életünket. Nem szabad engedni, hogy a támpontok relativizálódjanak a válság miatt.
Endrei Katalin, a Fidesz nõi tagozatának alelnöke kijelentette: a válságból az
egyházak segítségével lehet kikerülni, mert
azok segíthetnek „új világot teremteni,
amelynek alapja a szeretet és egymás megbecsülése”. Kiemelte, hogy tudatosítani
kell az emberekben: a bajban „nem az számít, hogy ki melyik felekezethez tartozik”
csak az, hogy segítsenek egymásnak.
Szeverényi János, a Magyarországi
Evangélikus Egyház missziói központjának vezetõje negatívumként említette,

hogy az Országgyûlésben törvényesítették a bejegyzett élettársi kapcsolatot.
„Életellenes halálkultúrában élünk”, az
utolsó stádiumban, „gyermekeinket pedig a pusztulásba viszik”, ami ellen tiltakozni kell – mondta.
A válság kezelése hosszú folyamat, és
lehet, hogy csak évtizedek múltán lesz
eredménye Mikola István, a Szent István
Alapítvány elnöke szerint. A Fidesz-kormány egészségügyi minisztere úgy látja, a
nemzeti identitás ápolása, az emberek közötti szolidaritás, a következõ generációt
nevelõ családok megerõsítése és a jövõbe
vetett hit szükséges az ország felemelkedéséhez. Mint mondta, a gyes és a gyed
visszafogása ebben a tekintetben történelmi bûn. Hozzátette: a legnagyobb gondot
az egyre nagyobb közönyös tömeg jelenti,
amelynek tagjai nem hisznek semmiben.
Forrás: bima.blog.hu, MTI

Meg kell szüntetni monopóliumot
Meg kell szüntetni a Gyermek- és Ifjúsági
Konferencia (GYIK) monopóliumát és vissza kell adni annak az ifjúsági pályázatokról döntõ testületekben a részvétel jogot
annak a 16 szervezetnek – HÖOK, Nagycsaládosok Egyesülete, Cserkészek – amelyek valódi civil szervezetek – jelentette ki
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõje, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke április 7-ei sajtótájékoztatóján.
A politikus beszámolójából kiderült,
hogy Zuschlag János ugyan rács mögött
van, ettõl függetlenül a Zuschlag-kló-

nok továbbra is pénzközelben tevékenykednek, ily módon az állami pénzek
szervezett lehívása folytatódik.
A kizárólag a Zuschlag-érdekkörbe
tartozó tagokból álló Gyermek és Ifjúsági Konferencia 2007 nyara óta – amikor
is Lamperth Mónika teljes monopóliumot adott nekik – minden regionális és
országos ifjúsági pénzosztó testületben,
civil oldalról 100 százalékos befolyással
rendelkezik – közölte a képviselõ. Hozzátette: ráadásul az eredendõen bûnben
fogant GYIK a közelmúltban olyan felhívást tett közzé, melyben több szak-

Hazánk

mai pénzosztó testületbe is új tagsági
helyeket hirdetett meg.
A képviselõ arra is kitért, hogy a napokban a Gyermek-és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa egyoldalúan módosította
bizonyos nyári rendezvények és képzési
programok pályázati kiírását. Eszerint
azt kérik a szülõktõl, hogy az állam helyett minden 4 Ft-ból 3-at hitelezzenek
meg. Mint mondta: nem volt még példa
arra, hogy az állam a szülõkkel fizettette
volna ki a rendezvényeket, és csak utólag, valamikor a síszezonban rendezte
volna a szülõk felé kötelezettségét.
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A KDNP kérése Sólyom Lászlóhoz
A KDNP képviselõcsoportja nevében, Semjén Zsolt elnök-ffrakcióvezetõ levélben kéri a Köztársasági elnököt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról
és az ezzel öszszefüggõ élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez
szükséges egyes törvények módosításáról szóló április 20-á
án elfogadott törvény aláírását fontolja meg és kérjen elõzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól.
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
A Kereszténydemokrata Néppárt Képviselõcsoportja azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul az Elnök Úrhoz, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról és az ezzel
összefüggõ élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2009.
április 20. napján elfogadott törvény
aláírását megfontolni szíveskedjék. A
KDNP Képviselõcsoportja kezdeményezõje volt annak az Alkotmánybírósági
határozatnak, amely 21/B/2008. számú
határozatában a korábbi törvényt megsemmisítette. Szakmai meggyõzõdésünk, hogy a most elfogadott törvény
sem a 14/1995, de a 21/2008. sz. AB
határozatoknak sem felel meg.
Kétségtelen tény, hogy a határozatnak megfelelõen az azonos nemûek
kapcsolatát a hivatkozott és általunk
sérelmesnek tartott törvény most már
külön is szabályozza, azonban nem felel meg annak az alkotmányos elvnek,
amely a házasság intézményét védve,
attól az új élettársi formát külön választaná. Az Alkotmánybíróság határozatában rámutatott, hogy sem a névviselés szabálya, sem az örökbefogadás
eltérõ szabályozása nem jelent olyan lényeges elemet, amely a BÉK és a házas-

ság érdemi különbségét megalapozzák.
És ahogy az alkotmánybíróság fogalmaz: „a különbségek egyikét sem tudta
olyan lényegesnek értékelni, mint
amelybõl a jogalkotó szándéka egyértelmûen igazolható lenne abban a vonatkozásban, hogy a BÉK új jogintézményét a magyar jogrendszerben a házasság intézményétõl egyértelmûen el kívánta volna határolni”. Ugyancsak
idézzük az Alkotmánybíróság indokolásából azt a részt, amely szerint: „nem
fogadható el, hogy egyetlen generális
utaló szabállyal a törvényhozó a jogrendszer egészének a házasságra, a házastársakra, stb. – tehát a házasság intézményére – vonatkozó összes szabályát felhívja, és »megfelelõen« alkalmazni rendelje”. Az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint ez a megoldás a jogbiztonságot sérti. Márpedig az általunk
alkotmányellenesnek tartott törvény az
elõzõ törvény hasonló megoldását szó
szerint megismétli.
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Engedje meg, hogy az adott esetben
ne csak jogi, hanem társadalompolitikai aggályainkat is ismertethessük
Önnel. Meggyõzõdésünk, hogy a jogalkotási törvénynek nem felel meg, hogy
pénzügyi és társadalmi hatásvizsgálat

nélkül a házassági szabályokra hivatkozva úgy vezeti be a törvény az özvegyi jog és özvegyi nyugdíj intézményét, hogy annak pénzügyi és társadalmi kihatásait nem ismerhetjük meg.
Ráadást ezt teszik olyan társadalmi és
gazdasági környezetben, amikor a válságra és szûkös forrásokra hivatkozva
a nyugdíjas rétegek megszorítására készülnek. Az özvegyi nyugdíj és özvegyi
jog intézményének alapja a tartós életközösség elismerése és az a társadalmi
szolidaritás, hogy a közvetlen hozzátartozó halála ne jelentsen az özvegy
számára a lelkieken túlmenõ elviselhetetlen terheket. Ez a feltétel a bejegyzett élettársi kapcsolatnál nem
biztosítható, bármikor a halál bekövetkezése elõtt közjegyzõnél könnyen
kijátszható, és semmilyen alkotmányos alapja nincs annak, hogy a be
nem jegyzett élettársi kapcsolattal
szemben ilyen megkülönböztetéseket
tegyen a jogalkotó.
Mélyen tisztelt Elnök Úr!
A KDNP Képviselõcsoportja az idõ
rövidsége miatt nem fejtheti ki teljeskörûen álláspontját, azonban szerettük volna az Elnök Úr – úgy is mint az
alkotmányosság õrzõjének – figyelmét
felhívni, hogy tegye megfontolás tárgyává érveinket, és a bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvényrõl elõzetes
normakontrollt kérni szíveskedjen.
Budapest, 2009. április 21.
Megbecsüléssel és tisztelettel:
Dr. Semjén Zsolt
a KDNP frakcióvezetõje

A bejegyzett élettársi kapcsolat
veszélyt jelent a család intézményére
Az Országgyûlés által megszavazott bejegyzett élettársi
kapcsolatról szóló törvény a Katolikus Egyház tanítása szerint komoly veszélyt jelent a társadalom alapvetõ intézménye, a család számára. Az Egyház, a természeti törvény és
a magyar Alkotmány is azt vallja, hogy a család egy férfi és
egy nõ kizárólagos, a társadalom számára is hasznos életközössége, amelynek célja a házastársak java és az élet továbbadása.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismét hangsúlyozza, hogy a család az az alapvetõ emberi közösség, amely a
személyes boldogság és a gyermekek nevelése szempontjából
mással nem helyettesíthetõ, része a népek és az egész embe-

riség közjavának. A politikusoknak szem elõtt kell tartaniuk
a társadalom védelmét, és olyan jogszabályok létrehozásán
kell fáradozniuk, amelyek erõsítik a család intézményét, és
bátorítják a fiatalokat a felelõsségteljes családalapításra és
gyermekvállalásra, vagyis amelyek az általuk vezetett nép életét és nem pusztulását szolgálják.
Minden olyan kísérlet, amely a házasságon kívüli párkapcsolatokat, beleértve az egynemûek együttélését, a házasság
intézményéhez kívánja közelíteni jogi eszközökkel, gyengíti a
családok helyzetét, veszélyezteti a fiatalok döntési szabadságát, valamint a felnövekvõ gyermekek egészséges fejlõdését.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Újabb feljelentés Bábolna kapcsán
Medgyasszay László, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselõje Budai Gyulával, a Magosz szövetségi igazgatójával feljelentést tett a
Központi Nyomozó Fõügyészségen,
amiért a ménesbirtok gazdálkodására
szánt 800 millió forintos állami tulajdonosi kölcsönbõl 365 millió forintot
a Bábolna Zrt. felszámolójának utaltak át, jogtalanul. A részvénytársaság
azóta leváltott ügyvezetõjétõl úgy
tudni, hogy erre a jogtalan átutalásra
Tátrai Miklósnak, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ vezérigazgatójának uta-

sítására került sor. Medgyasszay
László január végén szintén az
ügyészséghez fordult a Bábolnáról leválasztott kerteskõi gazdaság privatizációja ügyében feltételezett hivatali
visszaélés miatt. A kereszténydemokrata képviselõ elmondta: a jelen
pillanatban is folyamatban lévõ eljárást azért indították, mert a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ 20 millió forintért értékesítette a társaság 200
millió forint értékûre becsült eszközeit.
kdnp.hu

Simicskó István: Tartalékosok nélkül
nincs hadsereg
Változtatni kell azon, hogy Magyarországon a katonák békelétszáma
ugyanannyi, mint mozgósítási létszámuk; tartalékosok nélkül ugyanis nincsen hadsereg – jelentette ki Simicskó István, az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának kereszténydemokrata elnöke a Biztonságpolitikai és
Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány szakértõi kerekasztal-m
megbeszélésén. A Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa szerint a honvédelem nemzeti jellege csak akkor tud kiteljesedni, ha az ország határozott
lépést tesz az önkéntes tartalékosi rendszer irányába.
Simicskó István a kerekasztal-megbeszélésen azon véleményének is hangot
adott, hogy az elmúlt években a honvédelem is a politika martalékává lett,
megítélése szerint a politikai döntéshozatal során nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a szakmai érveknek.
Mint mondta, az állami szerepvállalás
a katonai biztonság megteremtésében
örökérvényû feladat. Anarchiához vezet,
ha különbözõ magánhadseregek vagy félkatonai szervezetek jönnek létre.
A nemzetbiztonsági bizottság elnöke a
2004-es honvédelmi törvényre hívta fel a
figyelmet, amely részletesen meghatározza a honvédség feladatát, továbbá kimondja, hogy Magyarország biztonsága
három pillérre – a magyar honvédségre,
az állampolgárok hazafias elkötelezettségére és a szövetségesekre – épül.
E hármas pillére épülõ rendszer harmóniája az elmúlt esztendõkben megbomlott, a politikus az egészségtelen
aránytalanság példájaként említette, hogy
Magyarország biztonságának garantálása
– a külsõ biztonságot figyelembe véve –
szinte teljesen az ország NATO-szövetségeseire hárult, s az állampolgári kötele-

Holdinggá
kellene alakítani
a MÁV-o
ot
A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint holdinggá kellene alakítani a
MÁV-o
ot, Továbbá ki kell dolgozni a
térségi vasutak, a térségi közlekedési vállalatok struktúráját, mûködõképes rendszerét – hangsúlyozta Molnár Béla, a KDNP alelnöke, az Országgyûlés Gazdasági és informatikai bizottságának kereszténydemokrata tagja.

zettség szinte egyáltalán nem, vagy csak
igen csekély mértékben jelenik meg.
Mint mondta: ezen változtatni kell, a változáshoz azonban elengedhetetlen a társadalom honvédelmi tudatának ápolása.
A törvény jelenleg nem teszi lehetõvé,
hogy valaki önkéntes tartalékosként
csatlakozzon, kizárólag hivatásosként
vagy szerzõdésesként teheti ezt. Súlyos
hiányossága a jogszabálynak, hogy az állampolgárok ki vannak zárva a honvédelembõl – mutatott rá Simicskó István.

Magyarország számára kitörési pontot
jelenthetne, ha élve földrajzi fekvésébõl
adódó lehetõségeivel Közép-Európai logisztikai központjává válna az áru-, és
személyszállításban.
1980-ban a vasút 280 millió utast szállított Magyarországon, 2008-ban csak 146
milliót. Az árufuvarozás 1980-ban 130
millió tonna volt, ugyanez 2008-ban csak
40 millió tonna – mondta a képviselõ.
A politikus emlékeztetett rá, hogy az
állam a MÁV-nak 2009-ben a pályamûködtetésre a közszolgáltatás költségvetésébõl egyetlen fillért sem adott, ily
módon - szavai szerint - kivont a MÁV
mûködésébõl 40 milliárd forintot.
Molnár Béla arra is kitért, hogy miközben az alapvetõ korszerûsítésre hiányoznak a források, azonközben más állami
vállaltokhoz hasonlóan a MÁV-igazgatóságon is százával dolgoznak ott olyan emberek, akiknek nincs valós feladatuk, a
MÁV-ban egyszerre van jelen a túlfinanszírozottság és az alulfinanszírozottság.

kdnp.hu, Forrás: MTI

kdnp.hu, Forrás: MTI
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Több tízezer család áll a csõd szélén
Magyarországon több tízezer család
áll a csõd szélén, amit a közmûtartozások, a hitelkonstrukciók, valamint a munkanélküliség növekedése
idéznek elõ – mondta Semjén Zsolt
a Barankovics István Alapítvány által
szervezett Családok csõdvédelme címû budapesti konferencián.
Magyarországon több tízezer család áll a
csõd szélén, amit a közmûtartozások, a hitelkonstrukciók, valamint a munkanélküliség növekedése idéznek elõ – mondta
Semjén Zsolt a Családok csõdvédelme címû budapesti konferencián. A Barankovics Alapítvány által szervezett eseményen a KDNP elnöke a családok csõdvédelmére három megoldást is javasolt. Egyrészt a családi csõdvédelmi biztosok hálózatának kiépítését, amelyet a családsegítõ
hálózatból lehetne kialakítani, másrészt,
hogy egy család ügye egy bíróhoz kerüljön,
valamint javaslatot tett szakosított pénzintézetek (nemzeti értéktárak) felállítására.
Szerinte egy ilyen pénzintézet képes annak
a fedezetét biztosítani, hogy átütemezhetõek legyenek a hitelek.
A konferencián Gyõri Péter, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei igazgatóhelyettese közölte: a

magyar lakosság lakáshitel-tartozása
meghaladja a 207 milliárd forintot, a lakosság eladósodása az utóbbi két-három
évben növekedett ilyen nagyra. Gyõri Péter kiemelte azt is, hogy 42 ezer háztartás
van ma Magyarországon, amelyben már
kikapcsolták valamelyik közmûvet, és
160 ezer háztartásnak 180 napnál régebbi tartozása van valamelyik közmûszolgáltató felé. Csak Budapesten és Pest megyében hétezer háztartást kapcsoltak ki
az áramszolgáltatásból – tette hozzá.
Megemlítette, hogy az EU több országá-

ban annak, aki munkanélküli segélyt
kap, adnak lakásfenntartási támogatást
is, hogy ne veszítse el az otthonát.
Gadó Gábor, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkára
a konferencián azt mondta: az õsz folyamán elkészülhet a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról
szóló törvény. Hozzátette: jelentõs
mértékben az államon is múlik, hogy
mennyire képes egy olyan jogintézményt bevezetni, amely az eladósodott
embereken segít.

Bajnai zöld utat adott
a környezetvédelem lenullázásának
Bajnai Gordon 2009. április 14. napján a
Parlamentben tartott miniszterelnök-jelölti programbeszédében egyszer sem tért
ki a fenntartható fejlõdéssel vagy a zöld
gazdaság élénkítésével kapcsolatos kérdésekre. Bár a beszéd közel kettõezer-kilencszáz szóból állt, abban ki sem ejtette
a környezet vagy a zöld szót. Még a miniszterek felsorolásánál sem.
A kormányprogram Parlamenten
kívüli ismertetései során még általánosságban is alig említi meg az új
szocialista miniszterelnök a környezetvédelem ügyét. Lényegében csak a
szén-dioxid kvóta eladásából származó bevételek felhasználásával foglalkozik a kormány kommunikációs
anyaga is. A környezetvédelmi célú
felhasználás reményét azonban erõsen csökkenti, hogy 20 milliárd fo-

rintnyi összeget zároltak a kvóta bevételekbõl.
A környezetvédelmi szemlélettel öszszeegyeztethetetlen a tömegközlekedés
tervezett további visszafejlesztése. Beleillik ugyanakkor az elmúlt egy év tendenciáiba, hiszen a kisebbségi MSZP kormány
egyik elsõ intézkedése volt a kamionstop
fellazítása, ami a vasúti áruszállítással
szemben a közúti - szennyezõbb - teherszállítást hozta elõnyös helyzetbe.
A magyar kormány ismét szembe
megy az észak-atlanti térség más országainak válságkezelésével. Máshol fontos
válságkezelési irány a zöld gazdaság fejlesztése, a megújuló energiaforrások támogatása, a hibrid autók fejlesztése, a
biogazdálkodás elõsegítése vagy a "zöldgalléros" munkahelyek létesítése. Ezzel
szemben hazánkban semmilyen intéz-

kedés nem várható ezen a téren. Obama
elnök a leszerelõ iraki és afganisztáni
veteránoknak is a zöld gazdaságban kínál munkalehetõséget a válság ellensúlyozására. Ezzel szemben Bajnai Gordon miniszterelnök úr még gesztus értékû intézkedést se tett.
A kormány tervei a nyolcvanas évek
logikáját mutatják, amennyiben nem
törõdnek a természet védelmével. Az
MSZP–SZDSZ nincs tekintettel arra a
több évtizede elfogadott tényre, hogy a
globális felmelegedés az egyik legnagyobb fenyegetés, hatásai messze károsabbak lehetnek a pénzügyi válságnál
is. Azonnali intézkedésekre van szükség, de úgy tûnik, a Bajnai-kormány ezt
nem ismerte fel.
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Fölényes kereszténydemokrata gyõzelem Ajkán
Hartinger Ottó a helyi KDNP helyi szervezetének titkára a Fidesz és a
KDNP közös jelöltjeként fölényes gyõzelmet aratott Ajkán az április 4-één
megtartott önkormányzati képviselõválasztáson.
Hartinger Ottó, a Fidesz és a KDNP jelöltje 291 szavazatot kapott, ami a leadott szavazatok 52 százaléka. Az
MSZP jelöltje 139 szavazattal a voksok
24,8 százalékát szerezte meg úgy, hogy
egy héttel a választások elõtt két függet-

len jelölt is visszalépett a javára. Harmadik helyen a szavazatok 18,8 százalékával, 105 szavazattal a Jobbik jelöltje
végzett, az egyetlen függetlenként induló jelölt 20 szavazatot kapott, ami a leadott szavazatok 3,5 százaléka.

Az elért eredménnyel a jobboldalnak sikerült megõrizni, és megerõsíteni az elsõ a 2006-ban a baloldaltól
még minimális különbséggel elnyert
körzetet.
Az ajkai 2. számú választókörzetben
a Fidesz-KDNP-s képviselõ lemondása
miatt kellett idõközi választást tartani
Reitter István
a KDNP ajkai elnöke

Csepelen a hitelesség legyõzte
az elvtársi mutyi világát

Keresztény
kerekasztal-b
beszélgetés
Baján
Európa és kereszténység címmel rendezett fórumot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bajai szervezete a Bányai
Júlia Szakközépiskolában.
A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a gyõri KÉSZ-szervezet
tiszteletbeli elnöke vezette, vendégei
Gál Kinga európai parlamenti képviselõ, Szabó Márk, a Nézõpont Intézet vezetõ politikai elemzõje, valamint Rogán
Antal országgyûlési képviselõ, a budapesti V. kerület polgármestere voltak.
Lanczendorfer Erzsébet a júniusi választásokkal kapcsolatban kifejtette,
hogy bár az eredményt nem tudhatjuk
elõre, de a reális esélyeket számba véve
olyan jelentõs jobboldali gyõzelem várható, ami elgondolkodtatja majd a hatalmon lévõ szocialista pártot.
Gál Kinga, az Európai Parlament képviselõje, az állampolgári, jogi bizottság elnöke szerint az emberek fokozottan figyelik, mit mondanak az egyes pártok
ma, a válság idején, hiszen nemcsak gazdasági, de értékválságról is beszélhetünk.
Rogán Antal Bajnai Gordon programja kapcsán kiemelte, hogy a fiskális
megszorítás helyett fiskális serkentés
lenne a válságra megoldás
Szabó Márk, a Nézõpont Intézet vezetõ politikai elemzõje a legfrissebb statisztikai adatok alapján vázolta föl az
EP-választás végeredményét: az Európai
Parlament 22 magyar mandátuma a Fidesz és az MSZP között oszlana meg,
16:6 arányban. Más párt kéviselõje jelenleg nem jutna be. A politikai elemzõ
végezetül kiemelte, hogy nemcsak demokratikus jog, de kötelesség is elmenni szavazni.
Forrás: bacskiskunmagazin.hu

Gárday Balázs, a Fidesz és a KDNP közös önkormányzati képviselõjelöltje
meggyõzõ fölénnyel, 50 százalék feletti
eredménnyel nyerte a csepeli 3. számú
egyéni önkormányzati körzetben kiírt
idõközi választást. Ebben a körzetben
2006-ban az MSZP jelöltje 40,85 százalékot, az SZDSZ jelöltje 15,43 százalékot ért el, tehát még az õszödi beszéd

kiszivárgása után is a szavazóurnához
járulók 55 százaléka szavazott az
MSZP-s és SZDSZ-es jelöltekre.
Az április 26-ai idõközi választáson a
csepeliek a változásra szavaztak. A hitelesség és az emberekkel való együttérzés
legyõzte az arcátlan pénzszórás és az
elvtársi mutyi világát.
Forrás: MTI, OS

Sikeres volt a KDNP folyótisztítási akciója
A Kereszténydemokrata Néppárt gyõri szervezete által meghirdetett szemétgyûjtési és folyótisztítási akció hatalmas sikerrel zárul. A párt hívó szavára 700 gyõri polgár 2750 kilogramm hulladék összegyûjtésével járult hozzá a Mosoni-Duna 18 kilométeres szakaszának, valamint a Püspök erdõ tisztábbá tételéhez.

Emlékkövet állítottak Sülysápon
Hatvanöt esztendeje számolták fel
a II. világháborúban munkaszolgálatra hurcoltak tápiósülyi táborát.
Az áldozatok emléke elõtt tisztelegve Sülysáp polgárai emlékkövet állítottak a Holokauszt Emléknapja alkalmából.
Weisz Péter, a Barankovics István Izraelita Mûhelyének elnöke az ünnepségen az emlékezés és az emlékeztetés fontosságáról beszélt. Mint mondta: ki kell beszélni a múltat, vállalva
és vállaltatva a felelõsséget, el kell
fogadnunk egymást. Mi magyarok,
legyünk bár zsidók vagy keresztények, merítsünk erõt a múlt pozitív
tapasztalataiból, történelmünkbõl
melyet áthatott a közös tenni vágyás.
Kijelentette: képesek vagyunk egy-

Hazánk

másra találni egy erõs új Magyarországért.
„Történelmünk és múltunk elválaszthatatlan kincsünk. Hogy gyermekeinknek van-e közös jövõjük hazánkban, csak rajtunk múlik. Zsidókban és
keresztényekben közös az egy azon
Örökkévalóba vetett hit. Ábrahám örököseiként él bennünk a prófétai örökség, hinni az egy igaz Istenben, aki minden nép javát akarja. Hittel vallhatjuk
közösen, az igazság, a szeretet, a béke isteni adomány. Éljünk hát vele, fogjunk
össze zsidók, és keresztények építsünk
hidat egy jobb és élhetõbb Magyarországért!" – hangsúlyozta Weisz Péter.
Az emlékkõ leleplezését után a helyi
egyházak, felekezetek képviselõi és Weisz
Péter imát mondtak az áldozatokért.
kdnp.hu
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Korrepetálással
segít a gyõri KDNP
A KDNP gyõri oktatási szekciója a nyári idõszakban is korrepetálással segíti a
diákokat a tanulmányaikban, továbbtanulásukban, felvételizésükben.
Makkos Mária nyugdíjas pedagógus
(20/47 27 506) két hetente szerdánként
15:00–17:00 óráig biológiából és kémiából; Somogyi Gabriella (30/85 92 535),
az Apor Vilmos iskola tanára két hetente csütörtökönként 15:00–17.00 óráig
matematikából és fizikából; Nagy András (20/48 77 190) szintén az Apor Vilmos iskola tanára két hetente péntekenként 15:00–17:00 óráig történelembõl és francia nyelvbõl nyújt segítséget a
középiskolás diákoknak.
A korrepetálás ingyenes, helyszíne a
KDNP Bartók B. u. 8. szám alatt található gyõri irodája. A képzések két hónapja
indultak, melyekre egész nap, hétfõtõl
péntekig lehet jelentkezni közvetlen a pedagógus mobiltelefonján. Kérjük a tisztelt
érdeklõdõket, a gyermekek szüleit, hogy
telefonon jelezzék részvételi szándékukat
a tanároknál, hogy õk elkészíthessék a
csoportbeosztásokat, ill. létszám arányában elkezdhessék az oktatást a középiskolások részére
Herkely Ákos
a KDNP gyõri szervezetének szóvivõje

Ülést tartott
a KDNP Országos Elnöksége

Április 4-én ülésezett ismét a KDNP Országos Elnöksége. A testület tájékoztatót
hallgatott meg az aktuális politikai helyzetrõl, tájékoztatót az európai parlamenti választási kampány teendõirõl, továbbá aktuális pártszervezeti kérdésekrõl.

Az ülés alkalmával, mindenekelõtt
kedves ünnepségen köszöntötték a Kereszténydemokrata Néppárt tiszteletbeli
elnökét, Keresztes Sándort, aki Barankovics-emlékérmet kapott 90. születésnapja alkalmából.

Az EP-vválasztás a demokratikus eszköz
a határozott véleménynyilvánításra
„A Gyurcsány-kkormány története a sorozatos kudarcok története. E kudarcok következményeként pedig már nem pusztán államcsõd, hanem
országcsõd fenyeget. Nemcsak az fenyeget bennünket, hogy nem tudjuk
az adósságokat fizetni, hanem a gazdaság összeomlása, az önkormányzatok csõdhulláma és a szociális robbanás” – jelentette ki Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a soproni Liszt Ferenc Konferenciaés Kulturális Központban tartott teltházas rendezvényen.
A pártelnök nagyon fontosnak nevezte,
hogy világosan lássuk, a neoliberalizmus
válságát nem lehet, neoliberális megoldásokkal kezelni. „Ahogy a marxizmus
csõdjét sem lehetett neomarxista megoldásokkal elkerülni” – jegyezte meg.
Sem a szocialista szervilizmus, sem a
szélsõjobb radikalizmusa nem járható út
az Európai Parlamentben – fogalmazott
Semjén Zsolt. Véleménye szerint a magyar nemzeti érdekek megfelelõ képviseletére kell helyezni a hangsúlyt és újra

középpontba kell helyezni az unió megálmodóinak kereszténydemokrata eszmeiségét. A pártelnök szerint a KDNP
számára komoly elismerést jelent, hogy
a mostani listán is szereplõ Surján Lászlót bízták meg az Európai Unió 2010-es
költségvetésének felügyeletével.
A Kereszténydemokrata Néppárt
készen áll arra, hogy az ország érdekében a második Orbán-kormány idején
részt vállaljon a kormányzásban és a
gyakorlatban is megvalósítsa azokat a

keresztényszociális elveket, amelyek a
család, a haza és a nemzet érdekeit
szolgálják – hangsúlyozta Semjén
Zsolt.
Firtl Mátyás, Sopron országgyûlési
képviselõje arra is felhívta a figyelmet,
hogy a Fidesz–KDNP szövetség az
egyetlen, amely az európai parlamenti
listán befutó helyen fogyatékkal élõ jelöltet is állított annak reményében,
hogy majdan Európai Parlamenti képviselõként megfelelõen tudja képviselni
hazai sorstársai érdekeit.
Az EP-választáson demokratikus
úton, a szavazatokkal lehet véleményt
mondani arról a közéletrõl, arról a politikáról, amellyel az országot eladósították jelenlegi vezetõi, akik ezért felelõsséggel tartoznak az embereknek –
mondta végezetül Firtl Mátyás.
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Kárpát-m
medencei palóc találkozó
a Budai Várban
Ahogy a növénynek fontos a gyökere, az embernek is szüksége van arra, hogy ragaszkodhasson hagyományaihoz. Az elmúlt évtizedekben
elvágták gyökereinket, szétzilálódtak közösségeink, családjaink.
Szembe kell szállnunk minden romboló erõvel – mondta Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke a Kárpát-m
medencei palóc találkozón
2009. április 25-één Budapesten. A
Magyar Kultúra Alapítvány patinás
székházában megtartott konferencián bemutatkoztak a rimóci, a felvidéki százdi, valamint a délvidéki
kupuszinai palócok.
A Kárpát-medencei palóc találkozó része
egy konferencia-sorozatnak, mely a Kárpát-medencei értékek felmutatására vállalkozott – jelentette ki Molnár Béla, a
Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke,
a konferencia-sorozat megálmodója és
fõszervezõje. Hangsúlyozta: – Össze kell
gyûjtenünk a Kárpát-medence értékeit,
legyen az természeti kincs, építészeti alkotások, elfeledett irodalmi mûvek, kiveszõ félben lévõ állatok. Elmondta,
hogy ezeket az Info 13 Egyesület közremûködésével leltározzák fel.
A tanácskozás résztvevõi megcsodálhatták a palóc népviseletet, rimóci,

kupuszinai palóc dalokat hallhattak, a
rimóci népitánc hangulatába is belekóstolhattak, ahol fiatal és idõs egyszerre táncolt. A százdi citerazenekar
produkciójával többször elkápráztatta

Beszéljünk a keresztényellenességrõl is!
Április 20-án kezdõdött meg Genfben a rasszizmussal, a faji diszkriminációval és az
idegengyûlölettel foglalkozó ötnapos ENSZ-konferencia. A sok vitát kiváltó találkozót
egyes országok – köztük az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, Kanada, Németország,
Olaszország, Új-Zéland, Hollandia és Lengyelország – bojkottálták. Mint ismeretes, a
vita középpontjában az áll, hogy a nyugati államok elutasítják a muzulmán nemzetek,
különösen az iráni elnök, Mahmúd Ahmedinezsád Izrael-ellenességét.
A vatikáni részvétel miatti kritikák kapcsán Silvano Tomasi érsek, állandó
szentszéki ENSZ-megfigyelõ a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta: a
Szentszék nem kötõdik semmilyen politikai állásponthoz, hanem a probléma gyökerét tartja szem elõtt. Alapelve, hogy minden ember Isten gyermeke, ezért fontosnak
tartja minden ember megkülönböztetés nélküli védelmét és tiszteletét. Ez ösztönzi
a Szentszéket arra, hogy jelen legyen a konferencián. A keresztények elleni növekvõ
diszkriminációra vonatkozóan a vatikáni delegáció vezetõje rámutatott: minden vallás és felekezet közül a keresztények szenvednek legnagyobb számban jogaik
megsértése miatt, ennek ellenére ez a probléma csak lassan jut el a köztudatba.
A CNA híradása szerint az orosz ortodox egyház képviselõje, Gregorij Rjabik, a
Moszkvai Patriarkátus külkapcsolatokért felelõs részlegének helyettes vezetõje azt
javasolta, hogy a keresztényellenesség kifejezés is szerepeljen a nemzetközi diszMagyar Kurír
kriminációellenes törvények szövegében.
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hallgatóságát. Végezetül a kupuszinai,
százdi és rimóci palóc énekesek és
táncosok közös énekével zárult a találkozó.
Frigyesy Ágnes

Hazánk
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