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Mészáros József, aBarankovics István
Alapítvány kuratóriumának elnöke, a
KDNPalelnökevalamennyilehetséges
fórumoncáfoltaarágalmakat,egyúttal
felhívta a szocialisták figyelmét arra,
hogyfelelõsközéletiszereplõnemkor-
bácsol félelmet valótlan állításokkal
politikaihaszonszerzésmiatt.Hangsú-
lyozta:nagyonsokolyanügyvan,amit
nemszabadaválasztásikampánymo-
csarába lerántani,anyugdíjakkérdése
isilyen.
A tudatos megtévesztõ szándékról

rántjalealeplet,hogyanyugdíjvitában
megszólalókormánytagok,MSZP-skép-
viselõkésakormányközelisajtómunka-
társaiaKDNPnyugdíjreform-tervezeté-

rõl folyamatosan „birtokukba jutott”
dokumentumként beszélnek. Holott a
javaslat két és fél éve bárki számára
mindenféle különösebb erõfeszítés nél-
külelérhetõ.ABarankovicsIstvánAla-
pítványahatástanulmányokkal,háttér-
számításokkal együtt a kodifikált tör-
vényszöveget kétezer példányban ki-
nyomtatta,aKDNPajavaslatotsajtótá-
jékoztatókon ismertette, szakmai kon-
ferenciákonbocsátottavitára, a frakció
pedig benyújtotta az Országgyûlésbe,
így az több mint két esztendeje már
nemcsak a Barankovics Alapítvány, de
azOrszággyûléshonlapján is szabadon
olvasható.

Folytatás a 2. ol da lon

El hunyt 
Kuzma Lász ló

A Kereszténydemokrata Néppárt
mély megrendüléssel tudatja, hogy
január20-án,ötvenéveskorábanel-
hunyt Kuzma László, a KDNP or-
szággyûlésiképviselõje.KuzmaLász-
lót a barcsi temetõben helyezték
öröknyugalomra,családtagok,bará-
tok, kollégák kísérték utolsó útjára,
ravatalánál búcsúbeszédet mondott
politikustársa, Semjén Zsolt, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt elnöke,
a Fidesz–KDNP frakciószövetség
társelnöke.

Emlékezés a 8. ol da lon

Nem meg le põ, hogy a szo ci a lis ták a vá lasz tá sok kö ze led té vel mind nem te -
le nebb esz kö zök kel ope rál nak, ám gát lás ta lan sá guk mér té ke még is meg -
döb ben tõ. He tek óta ural ja a mé di át az a Fi desz–KDNP szö vet ség el len in -
dí tott – Gyurcsány Fe renc ud va ri szer zõ jé nek toll ba mon dott re cept alap ján
zaj ló – ha zug ság kam pány, mel  lyel a nyug dí ja so kat ri o gat ják. A ré miszt ge -
tés hez az MSZP rend re a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt Or szág gyû léshez
be nyúj tott nyug díj re form-ter ve zetének meg ha mi sí tá sá val gyárt újabb és
újabb mu ní ci ót. 

Magyar 
kereszténydemokrácia

2010

„Szavazói és szimpatizánsai
lelkilegéserkölcsilegéltékés
élikmegpolitikaiönkifejezõ-
désüket.Következésképpena
KDNP,mint a hazai pártpa-
lettaegyetlenvilágnézetipárt-
ja,ajövõrevanítélve.Irányí-
tói, képviselõi és barátai u-
gyanis a keresztény erkölcs
fundamentumáról indítják a
politizálást”

6. oldal
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Folytatás az 1. ol da lról

A kereszténydemokrata politikus, (aki
amúgykorábbanaNyugdíjbiztosításiFõ-
igazgatóságfõigazgatóiposztjátisbetöl-
tötte) ugyanakkor elmondta: a Keresz-
ténydemokrata Néppárt javaslata az
idõskori szegénység megakadályozására
tesz konkrét indítványt.Minden ellen-
kezõ állítással szemben a tervezet sze-
rintazöregséginyugdíjáltalánoskorha-
tára62évlenneabiztosítottakszámára.
Az indítványban valóban olvasható a
szocialisták propagandájában szereplõ
70év,deeznemanyugdíjkorhatárfel-
emelésére,hanemegyújellátásiforma,
azúgynevezettnulladikpillérlétrehozá-
sáravonatkozik.Ahatályosnyugdíjtör-
vények szerint ugyanis, akik nem sze-
reznek nyugdíjjogosultságot, azok idõs-
korukra gyakorlatilag teljesen ellátatla-
nokmaradnak.AKDNPszámukrave-
zetné be 70 éves kortól folyósítandó
öregségialapnyugdíjat.
AKereszténydemokrataNéppártnem

ilyen-olyanmodellre,hanemegyMagyar-
országon megvalósítható nyugdíjrend-
szerretettjavaslatot,amirendkívülszo-
fisztikált,vanöregségi,rokkantsági,hát-
ramaradottiésdemográfiaiágais.
AtervezetkidolgozásávalaKDNPfõ

céljaazvolt,hogyméltányos,kiszámít-
ható és önjáró nyugdíjrendszer jöjjön
létre.Olyan,amelybenanyugdíjakala-
kulásátnemapolitikaiszéljárás,asza-
vazatvásárlásiszándékrángatja,hanem
egyátlátható–ésnehezenváltoztatha-
tó–számításimódszerhatározzameg.
Olyan,amelya jelenlegkiszolgáltatott
idõsembereketkiszabadítjaanapipoli-
tikademagógiaésígérgetésfogságából–
derültkiaKDNPalelnökéneknyilatko-
zataiból.
MészárosJózsefemlékezetettarrais,

hogyazelmúlt12évbenanyugdíjkor-
határt (elõször 1997-ben, majd 2009-
ben)kétszocialistakormányemeltefel
tíz évvel, hogy a Gyurcsány-kormány
2008-bananyugdíjakmegállapításához
szolgáló összeget nyolc százalékkal
csökkentette,shogyazMSZP-stöbbség
által hozott hatályos nyugdíjtörvény
szerint2013-tólanyugdíjakadókötele-
seklesznek,sugyancsak2013-tólmeg-
szûnikanyugdíjminimumis.

Nyug díjvi ta, 
és ami mö göt te van

A2010-esesztendõmárelindultválasz-
tásikampányánakegyikelsõtémájaegy
esetlegesnyugdíjreform,azidõsekhely-
zeténekkérdése,azaznémileegyszerû-
sítéssel„anyugdíj”.
Érdemes ezt a vitátmesszebbrõl is

körbejárni. Az elmúlt esztendõkben
számos tanulmány, publikáció szüle-
tettarendszerváltozáskifulladásáról,a
magyar társadalombetegségérõl,ade-
mokráciaválságáról,amagyardemok-
ráciapatologikusvoltáról.E tanulmá-
nyok nagyfokú leegyszerûsítéssel élve
aztfogalmaztákmeg,hogyhazánkde-
mokratikus berendezkedése, intéz-
ményrendszere, választói és a közélet
szereplõiegyönmagáterõsítõrosszfo-
lyamatbakerültek,amikorisaközélet
szereplõi az intézmények lerombolá-
sán keresztül igyekeznek a választók
számára–tájékozatlanságukatkihasz-
nálva–megtévesztõígéretekkelpoliti-
kaitõkétkovácsolni.Aválasztókjelen-
tõsrészekellõismeret,szakképzettség
híján a hétköznapibb nehézségeknek
kiszolgáltatva partnerré válik ebben a
folyamatban.
A modern demokrácia az intézmé-

nyek,aprocedúrákuralmátjelenti.Mû-
ködéséhez olyan intézményekre van
szükség,melyek jól átláthatóak, egyér-
telmû eredményeket produkálnak és a

bennük zajló eljárások nehezenmani-
pulálhatóak.
Mielõtt a vitával foglalkoznánk, ér-

demesnéhányszóbanösszefoglalniha-
zánkjelenleginyugdíjrendszerénekmû-
ködését, amelyik lényegében a harma-
dikjobbágyság–amitszokásvolt,léte-
zõ szocializmusnakhívni – hagyatéka,
bár a részletszabályok az utóbbi húsz
esztendõben idõszakosan, jelentõsen
változtak,deeváltozásokönellentmon-
dásosak, nem egységes koncepció sze-
rinttörténtek.
Hazánk nyugdíjrendszere úgyneve-

zettfelosztó-kirovó,azazamindenkori
aktívakbefizetései teremtikmega for-
rásátazidõskoriellátásoknak.Azilyen
típusú rendszerek szerte Európában a
másodikvilágháborúutánalakultakki,
amikor számosországbanaháborúel-
pusztítottaanyugdíjrendszervagyonát,
tartalékait.Azidõseketnemlehetettel-
látásnélkülhagyni,ígyazakkoriaktív
korosztályok befizetéseit közvetlenül
irányítottákátanyugdíjaskorosztályok
ellátásánakfedezetéül.
A rendszerváltozás idején a munka-

erõpiac összeomlása eredményeképpen,
tartósan munkanélkülivé vált tömegek
számáraatársadalombiztosításnyújtot-
taamentõövet.Drámaiannõttanyug-
díjasok,ésarokkantnyugdíjasokszáma.



Az önkéntes pénztári és a biztosítási
rendszer kialakítása lehetõvé tette az
öngondoskodást, de elszegényedõ tár-
sadalombancsakkevesenéltekelehe-
tõséggel.Az1997-es,aHorn-kormány
idején született nyugdíjreform nem-
hogy tisztázta volna,demégbonyolí-
tottaisahelyzetet;legfontosabbintéz-
kedései a korhatáremelés és a 2013-
ban bekövetkezõ megállapítási sza-
bályváltozások: nyugdíjminimum el-
törlése,anyugdíjakadókötelesséválá-
saésajárulékokjáradékraváltásikul-
csánakváltoztatása.Anyugdíjváromá-
nyokatjelentõsmértékbenleértékelte,
azaz a fiatalabb aktív korosztályok
helyzeténrontott radikálisan.Aköte-
lezõ magán-nyugdíjpénztári rendszer
bevezetése körüli hangzavar elfödte a
társadalomelõlezeketalényegiintéz-
kedéseket. A magán-nyugdíjpénztári
rendszer bevezetése sem volt kellõen
átgondolt.Ezekazintézményekjelen-
legnemnyugdíjpénztárak,hanembe-
fektetésiszövetkezetek,melyekhátte-
rébenjelentõspénzügyibefektetõkáll-
nak.Anyugdíjpénztáritörvényalkotói
nemtisztáztákvilágosan,hogyapénz-
tárak milyen szolgáltatást és hogyan
fognaknyújtaniajárulékfizetõknek.E
törvények mindmáig hiányoznak, a
meglévõ joganyag zavaros. A magá-
nyugdíjpénztári rendszer és „az álla-
mi” rendszer kapcsolódása nemmeg-
oldottsemazellátások,sema járulé-
kok feletti osztozkodás területén.
1997-benajogalkotóknemtisztázták,
hogytisztánöregségirendszertkíván-
nak amagánnyugdíjpénztári rendszer
keretei között mûködtetni, vagy rok-
kantsági, özvegyi, árvaellátásokat is
kívánnaknyújtaniabiztosítottaknak.
Azutóbbikétévbentovábbiintézkedé-
sek is érintették a nyugdíjrendszert.
Elõbb 2008-tól megváltozott a nyug-
díjszámításalapjátszámítónettójöve-
delem (8 százalékkal csökkent),majd
aBajnai-csomagrészekéntmegszûnta
13.havinyugdíj,anyugdíj-indexálási
szabályok megváltoztak, és ismételt
korhatár-emelkedés következett be. E
két intézkedés egy átlagos középkorú
férfi nyugdíjvárományát mintegy a
harmadávalcsökkentette.
Hazánk nyugdíjrendszere, mint az

elõzõekbõl világossá válhatott, igen
kuszaésgyakortaváltozik.Egyáltalán
nemjellemezhetõakiszámítható,sta-
bil mûködéssel, ezért a racionálisan
gondolkodóegyénekszámáraazacél-

szerûen követendõ magatartás, hogy
lehetõség szerint minél gyorsabban
nyugdíjba vonuljanak, járulékfizetõ
korukbanpedigminimalizáljákbefize-
téseiket.
2007-ben a KDNP pártalapítványá-

nak, a Barankovics István Alapítvány-
nakaszakmaimûhelyeelkészítettegy
nyugdíjreform-javaslatot, amely az al-
kotókmeggyõzõdéseszerintazelõzõcé-
lokatszolgálja.Világos,egyszerûszabá-
lyokmentén, az egyéni erõfeszítéseket
ösztönözve teremt olyan nyugdíjrend-
szert, melynek szabályai nehezen, rö-
vidtávon pedig egyáltalán nem változ-
tathatóak.
Javaslatunk az idõskori biztonság

intézményrendszerét kívánja újraal-
kotni.
Olyan rendszerre tettünk javasla-

tot,amelyarendszerszabályozásátki-
veszi a napi politika döntései alól, a
rendszertnemesetlegespolitikaidön-
tések,hanemszabályoktartjákegyen-
súlyi pályán, a közösség érdekében
erõfeszítést tevõket jutalmazza;mind
azokat, akik befizetéseikkel, mind
azokat, akik gondos gyermeknevelés-
seltámogatjákarendszerfennmaradá-
sát.Amagukrólgondoskodniképtelen
rászorulókat, ha már képtelenek az
egyéni teljesítményre támogatja, a
magánnyugdíjpénztárirendszerhiány-
zó szabályait megalkotja, és új értel-
mes felelõsségi rendszert és tulajdon-
viszonyokatteremt.Olyanjárulék-és
ellátási szabályokat alkot, amelyek a
rendszer rövid, közép és hosszú távú
egyensúlyát szolgálják. A generációk
közötti méltányos tehermegosztás
szabályait megalkotja és a rendszert
eszerintmûködteti.
Hazánkbanhárommilliónyugdíjban

ésnyugdíjszerûellátásbanrészesülõál-
lampolgárvan.Õkanyolcmillióválasz-
tópolgár40százaléka.Mintazazidevo-
natkozókutatásokbólközismert,azidõ-
sebb korosztályokban magasabb a vá-
lasztásokonvalórészvételihajlandóság,
így a tényleges választó polgároknak
majdnem fele nyugdíjas vagy nyugdíj-
szerûellátásbanrészesül.Aválasztások
idejénezértennekarétegnekamegnye-
résedöntõfontosságú.Stabildemokrá-
ciák egyértelmû, hosszú távon stabil
nyugdíj-megállapításiésindexálásisza-
bályokatalkalmaznak.Hazánkszabály-
rendszere azonban, láthatóan, nem
ilyen, így tág terenyílikapolitikaide-
magógiának.

Nézzük meg mi történt az utóbbi
napokban!2010. január7-énaFigye-
lõbenmegjelenikVargaMihály inter-
júja,mely interjú ismerteti az egyéni
számlásnyugdíjrendszeralapvonásait,
és higgadtan rámutat arra, hogy a
nyugdíjrendszert ki kell emelni a vá-
lasztásidemagógiából.Ebbeazinterjú-
ba kapaszkodva megindult a gépezet.
Január 8-án Mesterházy Attila, az
MSZP frakcióvezetõje nyugdíjkataszt-
rófárólbeszél.KorózsLajos, aSzociá-
lis Minisztérium államtitkára január
9-én állítja, a KDNP javaslata 10–20
százalékkal csökkentené a nyugdíja-
kat, 70 évre emelné a nyugdíjkorha-
tárt.Aszocialistaközelisajtóahétvé-
gi számaiban ezeket az „állításokat”
felerõsítveközli. Január11-énKorózs
Lajossvédmodellrõlbeszéléskataszt-
rófát vázol fel. A szocialista párthoz
közeli nyugdíjasszervezetek az Idõs-
ügyiTanácsösszehívásátkérik.Január
13-ánakormányszóvivõmegerõsítiaz
MSZPkorábbi „állításait” és aFidesz
politikusaitzavarosállításokkalvádol-
ja.BajnaiGordon január21-éreössze-
hívjaazIdõsügyiTanácsot.Január17-
énLendvaiIldikó nyilatkozik,ésako-
rábbi„állításokat” ismétli. Január20-
án aNépszavában bemutatják azOr-
bán-kormány 2001-es nyugdíjjal kap-
csolatos kormányhatározatát. Január
20-ánMesterházyAttilabemutatjaaz
MSZP nyugdíjtervét. Január 21-én
összeülazIdõsügyiTanács,aholakor-
mány elõterjesztésére az IdõsügyiTa-
nácselfogadjaazMSZPjavaslatait.Itt
tartunkmost.
A kronológiából könynyen nyomon

követhetõ, hogy megírt forgatókönyv
szerinthaladnakazesemények.Epoli-
tikai erõ szavazatvásárlás szándékával
másokat valótlanságokkal rágalmaz, és
ellehetetlenítianyugodtközbeszédetje-
lentõstársadalmiintézményekmegvál-
toztatásáról.
Akérdésleegyszerûsítveaz,hogyto-

vábbraisapolitikajárszalagjánakarjuk
tartaniembertársainkat,nehézhelyzet-
behozvánõket,majdnémipénztígérve
szavazataikatigyekszünkelnyerni,vagy
társadalmunkat polgárosítani akarjuk
önálló, független, felelõs polgári létét
elõmozdítva.
Hier stehen wir, wir können nicht

anders.Gotthelfeuns!Ittállunk,mást
nemtehetünk.Isten,segíts!

MészárosJózsef

Forrás: Nagyítás
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A Kereszténydemokrata Néppárt üd-
vözli,hogyazállamfõ–azelõzetesvá-
rakozásoknak megfelelõen – a lehetõ
legkorábbiidõpontratûztekiavoksolás
idõpontját. A KDNP, ahogy eddig, ez-
utánismindentmegteszazemberekért
ésaváltozásért–tolmácsoltaapártál-
láspontjátHalászZsuzsa, szóvivõ.
Amintegy8millióválasztójogosult-

nakfebruár8.és12.közöttkellkézhez
kapnia a névjegyzékbe való felvételrõl
szóló értesítést (a kopogtatócédulát) és
azajánlószelvényt.Akiezidõalattnem

kapjameg ezeket, az forduljon a helyi
választásiirodavezetõjéhez(általábana
jegyzõhöz). Az egyéni választókerüle-
tekbena jelöltséghez a törvény szerint
legalább750,aválasztókerületbenlakó
választópolgárajánlásaszükséges,aje-
löltekmárcius19-iggyûjthetikazaján-
lószelvényeket.Területi listátazapárt
állíthat,amelyazadottterületiválasz-
tókerületben az egyéni választókerüle-
tek egynegyedében, de legalább két
egyéni választókerületben jelöltet állí-
tott.Országos listát az a párt állíthat,

amely legalább hét területi választóke-
rületbenállítottlistát.
Aválasztásnapjánkülföldöntartóz-

kodóválasztópolgárokaMagyarKöztár-
saság nagykövetségein és fõkonzulátu-
sain akkor szavazhatnak, ha a helyi
jegyzõnélmárcius19-éigjelentkezteka
külképviseleti névjegyzékbe.A külkép-
viseletekenáprilis4-én,húsvétvasárnap
lesz a voksolás. A külképviseleteken a
második fordulótmáramagyarországi
szavazással egy idõben tartják. Aki a
szavazásnapjánnemtartózkodiklakó-
helyén,deMagyarországegymásikte-
lepülésén élni kíván a választójogával,
április9-éigkérhetigazolástalakóhelye
szerintijegyzõtõl.
Aválasztópolgárok azországgyûlési

választás elsõ fordulójában két szava-
zattal rendelkeznek: egyrészt voksol-
hatnakarra,kitszeretnénekazegyéni
választókerületükben (ebbõl 176 van)
képviselõnek, másrészt arról dönthet-
nek,hogyaterületilistárólmelyikpár-
tottámogatják(összesen20területilis-
ta van). A területi listákról összesen
152mandátumot osztanak ki. Az or-
szágoslistánkiadható58mandátumot
pedigamandátumotnemeredménye-
zõ, úgynevezett töredékszavazatok ös-
szesítésealapjánosztjákki.

+

Elindult az Országos Választási Iroda
(OVI) új, az áprilisi országgyûlési vá-
lasztásra készített világhálós oldala, a
www.valasztas.huoldal.
Január25-ikétõlmárhívható,febru-

ár1-jétõlpedigszemélyesenisfelkeres-
hetõazOrszágosVálasztásiIroda(OVI)
választásiinformációsszolgálata(visz).
A tájékoztató szolgálat a 06-40-200-
717-es, vagy a 06-1-441-16-16-os szá-
monérhetõelválasztásiügyekben.
Az Önkormányzati Minisztérium

Roosevelttériépületébenfebruár1-jétõl
aszolgálatmunkatársaitszemélyesenis
megkereshetik azok, akiknekkérdésük
vanaválasztássalkapcsolatban.AzOr-
szágosVálasztásiIroda(OVI)választási
információsszolgálatatovábbáelektro-
nikus leveleket is fogad a visz@otm.
gov.hue-mail-címen.

Áp ri lis 11-én lesz nek 
az or szág gyû lé si vá lasz tá sok

A Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal ja nu ár 22-én be je len tet te, hogy Só lyom
Lász ló, köz tár sa sá gi el nök áp ri lis 11-ére ír ta ki az or szág gyû lé si kép vi se lõk
vá lasz tá sá nak el sõ for du ló ját. A vá lasz tá sok má so dik for du ló ját áp ri lis 25-
én tart ják. A vá lasz tás ki tû zé sé vel hi va ta lo san is meg kez dõ dött az áp ri lis 9-
én éj fé lig tar tó vá lasz tá si kam pány. 
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„Itt az idõ” – ön kén te se ket to bo roz 
a Fi desz  és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 

Az embereknek alapvetõen arról kell dönteniük az idei országgyûlési választáson,
hogyleakarják-ezárniaGyurcsány-korszakotvagysem–jelentetteki NyitraiZsolt,
aFideszországgyûlésiképviselõjeatoborzásiakciótmeghirdetõsajtótájékoztatón.
Arészletekrõlszólvaalegnagyobbellenzékipártoperatívigazgatójaelmond-

ta:aFideszésaKDNPcsapatábavármindenolyanembert,akitenniakaravál-
tozásért,aki„pontotakartenniaGyurcsány-korszakvégére”.JelentkezniaFi-
deszhonlapján,telefononésapártválasztókerületiirodáibanislehet.
Apolitikus tájékoztója szerint aFidesz–KDNPszövetséghivataloskampá-

nyátazönkéntestoborzásés–aválasztásokkiírásaután–azajánlószelvények
gyûjtésefogjamegelõzni.
Arraakérdésre,hogyhányönkéntesreszámítanak, NyitraiZsoltúgyreagált:

nemszeretneszámháborúba,tippelgetésekbebelemenni.Kijelentette:minden-
kitvárnak,akitenniakarakormányváltásért.
AFidesz–KDNPszövetségarraszámít,hogyaválasztásikampányidõszaká-

bannagyonsokolyanemberfogcsatlakoznihozzájuk,akieddigapolitikában
nemvettrészt,vagytevõlegesennemdolgozottválasztásikampányban.



SemjénZsoltegyetértettaFideszpárt-
igazgatójának álláspontjával, miszerint
reális ambíció,hogy a frakciószövetség
mind a 176 egyéni körzetben nyerjen.
Mintmondta:aFideszésaKeresztény-
demokrataNéppárt szövetsége a rend-
szerváltozásutánimagyarésazEurópai
Uniópolitikatörténeténeklegsikeresebb
konstrukciója. Megjegyezte: az Unió
történetében nem volt még precedens
arra, hogy egy pártpolitikai szövetség
stabilan az abszolút többség feletti tá-
mogatásttudjonmagamögött.
SemjénZsoltszerintaszocialistákál-

talmoráliscsõdbetaszítottországszem-
pontjából „nagy áldás lenne”, ha a Fi-
desz–KDNP frakciószövetség kétharma-
dos támogatottságot kapna,mert a kor-
rupciósügyekbenérintettképviselõknem
bújhatnánakmentelmijogukmögé,ésa
szigorútörvényességalapjánelindíthatók
lennénekaszükségeselszámoltatások.
AKDNPelnökenemtartjaakéthar-

mad megszerzését elérhetetlennek,
ugyanakkor–mivelamandátumoktöbb-
ségét nem egyéni körzetekben, hanem
listákonosztjákki–óvatosságraintett.

Az MSZP pél dát lan mér té kû 
kor rup ci ó ba ful lasz tot ta ha zán kat

Apártelnökarraszámít,hogyaFidesz–
KDNP szövetség, az MSZP és egy ki-
sebbpártkerülbeaparlamentbe.AKe-
reszténydemokrata Néppártnak húsz
egyénijelöltjevan,alistáshelyekrõlké-
sõbbdöntenek.Kérdésre válaszolvaki-
fejtette: a KDNP ismét önálló frakció
alapítására készül az új parlamentben.
A frakciószövetség konstrukciója töké-
letesenbevált,shavalamibevált,azon
nemkellváltoztatni–jegyeztemeg.
SemjénZsolt bár szeretné, ha tárgy-

szerûésrövidkampánylenne,deajelek-
bõlarrakövetkeztet,hogyazelmúlthúsz
évlegdurvábbkorteskedésevárható.Elte-
kintve az MSZP gyûlöletkeltõ „hagyo-
mányaitól” ez részben azzal magyaráz-
ható, hogy az MSZP–SZDSZ-kormá-
nyok „olyan mértékû korrupcióba ful-

lasztottákazországot”, amirenemvolt
még precedens, s most kétségbeesetten
küzdenekmindenegyesszavazatért.

A szocialisták foly tat ják 
a gát lás ta lan ha zu do zást

Mivel a szocialisták számára annak
nincsrealitása,hogykimossákmagukat
akorrupciósügyekbõl,ezértmegpróbál-
nakmindenkitbesározniésaleggátlás-
talanabb hazudozást fogják elindítani,
ezt mutatja a mesterségesen szított
nyugdíj-vita is. A Gyurcsány-kormány
aztnemmondhatja,hogynemvettela
nyugdíjasoktól, ezért a szocialisták azt
próbálják elhitetni, hogy a Fidesz–
KDNPis–hozzájukhasonlóanazidõs
emberekelnyomorításárakészül.

„Élet cél” az igaz sá gos adó rend szer
meg va ló sí tá sa

SemjénZsoltapártprogramjárólszólva
„életcélnak”nevezteacsaládiadózásle-
hetõvétételét.AKDNPjavaslata–fran-
ciamintaalapján–arrólszól,hogymin-
denkiszabadoneldöntheti,személyijö-
vedelemadótakar-efizetni,vagyélacsa-
ládi adózás lehetõségével, amelynek lé-
nyege,hogyösszeadjákacsaládbankere-
sõkjövedelmétéselosztvaacsaládtagok
számávalfizetnénekadót–fûztehozzá.
MaMagyarország a demográfiai ka-

tasztrófaszéléntántorog,hamostnem

születik több gyermek, akkor egy em-
beröltõmúlvaaszülõképesnõkaránya
olyanalacsonylesz,hogyanemzetnem
lesz képes reprodukálni önmagát. En-
nek az lehet a következménye, hogy a
mostközépkorúaknyugdíjátnem lesz,
akimegtermeli–jelentetteki.
Akereszténydemokratákelsõembe-

re az új kormány erkölcsi kötelességé-
nek nevezte a határon túli magyarok
kettõs állampolgársága lehetõségének
megteremtését,jóvátévea2004.decem-
ber5-énesettszégyent.

A Fi desz és a KDNP 
õszin te be széd re ké szül

AköltségvetésrõlszólvaaKDNPelnöke
kifejtette:abüdzsészámaiabevételiés
akiadásioldalonegyarántfiktívek,ahi-
ány7–8százalékosislehet.Mintmond-
ta: az új kabinetnek õszintén kell be-
szélnieazembereknekazországhelyze-
térõl,nyilvánosságrakellhozniakülön-
bözõprivatizációsügyletekésmultina-
cionális cégekkelkötött szerzõdések és
azok záradékainak pénzügyi következ-
ményeit, éselfogadhatatlanezek titko-
sítása. Emlékeztetett rá, hogy a kor-
mányafelvetthitelekjelentõshányadát
külfölditulajdonúbankokbapumpálta,
amelyekszabotáljákahitelezést,és„ta-
licskávaltoltákki”apénztazországból.
Minden magyar állampolgárra több

mint kétmillió forintnyi tartozás jut, a
GDPtöbbmint80százalékaazállam-
adósság. Az új kormány nem nulláról,
hanem„brutálismínuszról”kezdimajd.
Azadósságkezeléséhezbekell indítani
azországgazdaságinövekedését.Agaz-
daságibajokonúrrálehetlenni,azerköl-
csirombolástsokkalnehezebbleszhely-
rehozni–mondtaSemjénZsolt.
Szavai szerint azMSZP–SZDSZ kor-

mányok mélypontra juttatták az egyhá-
zakésazállamkapcsolatátis,másodren-
dûállampolgárráalacsonyítvadiszkrimi-
náltákavallásosembereketazáltal,hogy
minden egyházi iskolába járó diáktól
évente átlagban kétszázezer forintot vet-
tekel, s számos támogatási formából és
pályázatilehetõségbõlkizártákazegyházi
iskolákat.SemjénZsoltegyértelmûvétet-
te:azújkabinetfelszámoljaahátrányos
megkülönböztetést.Forrás: MTI

Az új kor mány meg szün te ti 
az egy há zi is ko lák hát rá nyos meg kü lön böz te té sét
Õszin tén kell be szél ni az em be rek kel ar ról, hogy mi lyen ál la pot ba jut tat ta
az or szá got a szo ci a lis ták és a sza bad de mok ra ták kor mány zá sa – je len tet -
te ki Semjén Zsolt, a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt el nö ke a Ma gyar Táv -
ira ti iro dá nak adott in ter jú já ban. 
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AKDNP-nektörténelmikorszakaivan-
nak, ugyanis Magyarország egyetlen
fennmaradt történelmipártja.A törté-
nelmi és politikai viharok túlélését az
biztosította,hogyapártvezetõi,tagsá-
ga, szavazói és szimpatizánsai lelkileg
éserkölcsilegéltékésélikmegpolitikai
önkifejezõdésüket.Következésképpena
KDNP,mintahazaipártpaletta egyet-
lenvilágnézetipártja,ajövõrevanítél-
ve. Irányítói, képviselõi és barátai
ugyanis a keresztény erkölcs funda-
mentumárólindítjákapolitizálást,ésa
politikai morál relatív kategóriájával
szembenaTermészetésKrisztustörvé-
nye alapján kérlelhetetlenek. Ezért az
elvtelen politizálásba belebukott egyéb
pártokhelyénakövetkezõévtizedbena
KDNP-nekvanalegnagyobbesélyear-
ra, hogy az átalakulómagyar politikai
térképen további bástyákat foglaljon
magának és/vagy újabb (keresztény)
szociális õrhelyeket építsen a társada-
lom hagyományos, illetve az európai
kereszténység örökös védelmezése ér-
dekében.

A tör té nel mi pár tok rö vid tör té ne te

A hazai pártszerkezet a politikai rend-
szerváltásóta,majdagazdasági-szociális
átmenetfolyamatasorán2009-benment
át mindeddig a legjelentõsebb változá-
son.Aneoliberálisésaszélsõségessza-
badelvûpolitikánakamagyartársadalmi
átalakulásszociáliskudarcaimiattsoká-
ig nem lesz szerepe Magyarországon,
mégakkorsem,haazSZDSZvoltszel-
lemi korifeusai nem akarják elveszíteni
befolyásolási képességüket. A liberális
szellemembereiapolitizáláslehetõségét
mostéppenaszûk„nemzeti”balliberális
ösvényencsörtetõMDFirányábakacsin-
gatnak.Ennekellenére,vagyéppenezért
lehet, hogy a két nagy „rendszerváltó”
pártraezekbenapercekbenmérikiatör-
ténelemajogerõsítéletet.
A történelmi pártok eltûnésének

okai abban keresendõk, hogy ezek a
politikai formációk (kisgazdapártok,
szocdemek,különfélenéppártok)nem
tudtáka–jólcsengõésapolitikaipi-
aconbevezetett–márkanévadtakere-
teket önálló, korszerû politikai tarta-
lommalmegtölteni.Akeretekgyakor-
ta szolgáltak narcisztikus hajlamú
pártvezetõk vagy megélhetési „politi-

kusok” televényeként. Rövid távú
anyagi és egyéni érdekek vezérelték
holdudvaruk és (általában sovány)
szakértõi hátterük tagjait, akik ne-
megyszertörvénytelenésszabálytalan
módoncselekedtek,ill.elvtelenegyez-
ségeket kötöttek. Amennyiben a
MIÉP-et–hatörténelmipártnaknem
islehettekinteni–aszélsõvagyradi-
kálishazaijobboldalhagyományaipo-
litikai folytatásánakvesszük, azkivé-
telafentiekalól.Éppenezértnõhetett
ki belõle egy szélsõjobboldali párt, a
Jobbik. (Sorsátazdöntimajdel,hogy
politikailagcselekvõképeslesz-e.)
Atörténelmipártokeltûnésemellett

mégis kivételes jelenség a történelmi
baloldal,benneazMSZP.Aszocialisták
ugyanmindenkorimélypontjukraértek
2009-ben, mégsem fognak felszívódni.
Bár minden imént említett jellemzõ
igazakommunistautódpártra (korsze-
rûbaloldali tartalomhelyettneoliberá-
lis piaci dogmák, exhibicionista vezé-
rek, mérhetetlenül és mértéktelenül
korruptpárt-ésahhozkapcsolódógaz-
dasági elit), várható, hogy ismét meg-
erõsödik. Társadalmi beágyazottsága
még kevéssé erodálódott, inkább csak
közönyös, gazdasági potenciáljamûkö-
dik, politikai tõkéje még mindig több
választói csoportnál szavazatra váltha-
tó.Akármentéskommunikálásáraké-
szülnek,aveszteségekminimalizálásá-
raésaleghamarabbirevánsra.
Mostazonbanapártpolitikaijátékté-

ren három nagy szereplõ látható. Egy
hatalmas klasszikus jobboldali gyûjtõ-
pártaKDNP-vel,ésaztabalésajobb-
szélrõl– olykorszélsõségesen– támadó
(sokszoregymásvitorlájábólaszeletki-
fogó, másszor éppen abba szelet fújó)
JobbikésaSzocialistaPárt.Ezenapo-
rondon az egész társadalmat érintõ
nagyügyekéspolitikaitémákfelkarolá-
satágíthatjaaKDNPmozgásterét.Elsõ-
sorban a szocialisták által cserbenha-
gyott többmilliósbázis egy része,má-
sodsorban a keresztény Magyarország
radikálisabbjai,anemzetiérzelmûkiáb-
rándultak, harmadikként a Parlament-
ben kevés képviselethez jutó „zöld”
ügyek barátai képezhetnének egy jóval
szélesebb társadalmi alépítményt ake-
reszténydemokrácia számára.Ezzel azt
iskimondjuk,hogyaKDNPcéljaajö-
võben a modern keresztény világnézet

politikai kifejezésének kiterjesztése a
magyartársadalomban.

A ne gye dik fel vo nás: nép pár ti sze rep

SemjénZsolt,aKDNPelnökeszemlél-
teti úgy a párt fölépítését, hogy azhá-
romfelvonásbanzajlik.AzelsõaKDNP
törvényes jogállásának helyreállítása
volt, itthon és a nemzetközi szerveze-
tekben. A második szakaszban a párt
közjogiszerepétkellettvisszaállítani,a
KDNPmint parlamenti párt rendelke-
zik saját alapítvánnyal, képviselõkkel,
kurátorokkal stb.Aharmadik felvonás
reális forgatókönyve szerint 2010-tõl a
KDNPkormányzópártlesz.Megvalósít-
hatjaprogramját(ill.annakegyrészét):
családi adózás, földtörvény, nyugdíjre-
form, szabad vasárnap stb. A KDNP
távlatitörténelmiküldetésemindemel-
lettaz,hogyapárthosszútávúprogra-
motkínáljonamagyarválasztókminél
nagyobbtömegénekahhoz,hogyerköl-
csi világnézetüket és életszemléletüket
együtttudjákkifejezniésmegélniapo-
litikai kultúra demokráciánaknevezett
formái között. Ez a KDNP építkezésé-
nek újabb szakasza, a negyedik felvo-
nás.Apárttársadalmiszerepénekvisz-
szaszerzése.
AlakilagaKDNPtársadalmiterjesz-

kedése a politikai szövetségi rendszer
kereteiközötttöbbfélemódonképzelhe-
tõel,alényegazonbannemez,hanem
az, hogymiként tud a KDNP hatéko-
nyabbgazdasági,társadalmi,mûvészeti
és tudományos aktivitást indukálni.
Ehhez pedig az szükségeltetik, hogy a
pártképviselõi,szakértõi,támogatóiés
médiapiacikövetei(marketingarcai)al-
kalmasságuknak megfelelõ pozíciókat
és jogosultságokat kapjanak a Fidesz
mellett.EzértaKDNPigazoljonlehite-
les és ismert személyeket politikai
munkáraéselvei társadalmiképvisele-
tére is. Részben formai kérdés még,
hogyapárttársadalmiholdudvarábanis
szükségvanafolyamatosgenerációvál-
tásra. Amodernnyugatikereszténypár-
tok„nemzedékigondoskodásának”min-
tájára a politikusok és a vezetõ arcok
fogjákmegazutánukkövetkezõkorosz-
tálykezét,éskeressékamegfelelõutó-
dokat a háttéremberek csoportjában
is.Apárt társadalmiszerepénekvisz-
szaszerzésetehátóhatatlan ésállandó,
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mégisfokozatosésóvatosfiatalítással
járjon együtt, nem megfeledkezve a
NagyGenerációméltóelismerésérõl.

A IV. fel vo nás rö vid tar tal ma

OrbánViktoregyikszéphasonlatasze-
rintaKDNPolyanaFideszvezetteSzö-
vetségben, mint egy horgony: az örök
értékekhezkötiahaladó,vagyapoliti-
kaiviharokbanhánykolódóhajót.Ami
hasonlatunk szerint a Szövetségben a
Fidesz a terített asztal az ebédhez, a
KDNPakeresztafalon,aNemzetiFó-
rumpedigakenyérhozzá.Ezjólszem-
lélteti,hogyazalkotóelemek,amelyeka
Szövetségben együtt vannak külön-kü-
lönisértékek,deegyüttjóvalerõsebbek
éshatékonyabbak,egyújminõségette-
remtenek.Ebbõl látszik,hogyaKDNP
néppárti szerepe hasonlatos a Fideszé-
hez. Hiszen keresztényi alap üzenete
mind a mai napig a legtágabb emberi
közösségetszólítjameg,mindannyiun-
kat.Fõ törekvésea szociális igazságos-
ság,hangjaaszeretetésaszolidaritás.
Arratörekszik,hogyakeresztényérték-
renddelösszhangbanlévõválaszokatta-
láljonatársadalomproblémáira.Aköz-
jó elõmozdítását és az emberek telje-
sebbkibontakozásátszolgálja.
Mindenneka21.századipolitikaile-

képezõdése a keresztény szellemiségre
ésaszociális igazságosságraépítõöko-
nomikuspiacgazdaság.Ezapolitikaál-
talábanvévenemagazdaságiválságok-
raválaszulszületett,hanematermésze-
tierõforrásokésazemberiségtesti,szel-
lemi és lelki energiáinak mértéktelen
kizsákmányolásáthivatottmegszüntet-
ni.Szociálistérenatömegesszegénység

éséhezés,azországokonbelülésazor-
szágokközöttisegyrenövekvõjövedel-
mi egyenlõtlenségek váltak aggasztóvá.
Ahhoz, hogy megakadályozzuk széles
társadalmi rétegek lecsúszását, egyen-
lõbbékell tenniazelosztás rendszerét,
aminek finanszírozásából minden te-
herbírórétegnekkikellvenniearészét.
A természeti erõforrások túlzott hasz-
nálataegyrefenyegetõbbkörnyezetivál-
ságot eredményez. A modern keresz-
ténydemokrataprogramok tehátaTer-
mészet és az Ember kizsákmányolásá-
valszembeaszociálisésazöldválaszt
állítják.

A 21. szá za di ke resz tény 
pár tok ide o ló gi á ja

Amodern politikai kereszténység egy-
begyûjtiajobbés/vagybaloldaliszociá-
lisés társadalmi-kulturálisértékeket, s
egyben relativizálja az ideológiai pólu-
sokközöttifeszültséget,különbségeket.
Magyarországon az új többség létreho-
zásának ez a jelenség az egyik legfõbb
ereje.Bevonjaajobbközépbalszélérea
kiábrándult a baloldali szavazókat, al-
ternatívát jelent a politikai centrum-
ban,növeliaközépsúlyát.Történelmi
megalakulásukkor a keresztényszocia-
listákszámos,korábbancsakabaloldal-
naktulajdonítottértéketsikeresenhoz-
takösszhangbaakeresztényeszmeiség-
gel. A baloldalnak pedig azt üzenték,
hogyamarxista-leninistavilágnézetate-
ista követelményének feladásából ko-
rántsemkövetkezikavilágnézetisemle-
gesség liberális felfogásának egyedural-
ma.Idõszerû,aneoliberálisideológiale-
áldozásautánalegaktuálisabbüzenetek

ezek,amikoraszociáldemokráciavilág-
szerte identitásproblémákkal küzd, ill.
amikor a neoliberális gazdaságpolitika
szocialista köntösben ingatta meg az
európai társadalmak – s egyben saját
szavazói–szociálisbiztonságát.

Új KDNP: szo ci á lis 
és öko ló gi ai vá lasz

Aglobális válság és a posztkapitalista
termelési szisztéma csapdái lehetõsé-
getkínálnakarra,hogyaKDNPújgaz-
daságpolitikaiérvkészletethelyezzenel
adiszkusszióstérben.AKDNPszociá-
lisan és ökológiailag is érzékeny párt
legyen, vagyis a hagyományosan egy-
szerû és a bonyolultabb korszerû kér-
désekre is legyen válasza. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt erõteljes szo-
ciálisprogramjaésazöldügyekképvi-
selete az ideológiai elõzményekkel is
koherens relációt, vállalható éskövet-
kezetes folytonosságot mutat (Giess-
weinésProhászka:keresztényvilágné-
zet az állami, társadalmi és gazdasági
rendben; a tulajdon felhasználását er-
kölcsi és szociális kötelezettségek irá-
nyítsákanemzetésaközösségjavára;
a tõke semmiféle elõjoggal nem bír a
munkafelett,ajavakközülelsõbbséget
élvezaközjóstb.)Olyanösszecsengés
hangzikkiaProhászka-féleprogramés
a KDNP 21. századi iránya között,
amelyet érdemes erõteljesen kommu-
nikálni.A szociális válaszmost külö-
nösenaktuális(növekvõmunkanélkü-
liség, szociális kurtítások, lakossági
eladósodottság), az ökológiai felvetés
pedigajövõbenadhatgazdagabbarcu-
latotapártnak.Ezzelapolitikaipalet-
tánmárjóelõrelefoglaljaazöldpártok
helyét(ReálisZöldek,LehetMásaPo-
litika, Élõlánc Magyarországért stb.),
megújítja saját magát, ráadásul a
Barankovics-féle demokratikus hagyo-
mányokat tovább fejlesztve szélesíti a
pártideológiaialapjait.
Összefoglalva:aKereszténydemokra-

ta Néppárt a következõ évtizedben
olyan széles társadalmi talapzaton álló
párttáválhat,amelyõrzitörténelmivi-
lágnézeti hagyományait, a keresztény-
séggel egyidõserkölcsi értékekre építve
hangsúlyozza a szociális igazságosság
elvét,illetvea21.századtermészetiés
gazdaságiproblémáiraválaszulprogres-
szív ökológiai programot képvisel az
emberiségközöstudásáraalapozva.

PálffyIstván
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Mindenkitmélyenmegrendítettahír,
hogy váratlanul elhunyt országgyûlési
képviselõnk,KuzmaLászló.
KuzmaLászlómárciusban lett vol-

naötvenéves.Nagykanizsánszületett,
aztánízig-vérigsomogyiemberrévált.
Ottélt,ottvoltacsaládja,Somogyért
dobogottaszíve.
Aztmondják,aszívazérzelmekfész-

ke. Aki ismerte, tudta: Kuzma László
nagyszívû,mélyenszeretõember.Épí-
tõmérnök volt, aki mérnöktanárként
találtameghivatását.Mint a szeretet
követét,hitvallókatolikustarendszer-
változás elõtt többször érte hátrány a
pedagógusipályán,deõnemtántoro-
dott el az ifjúság szolgálatától. Idõvel
környezetvédelmi szakképzési tanter-
vetés tankönyvet is írt,ésmegtalálta
õtacivil társadalom is,aGreenPan-
nóniaAlapítvány,valamintaBarcsVá-
rosKözbiztonságáértAlapítvány.
Tehetségeéstenniakarásaademok-

ratikus rendszerben közéleti pályára
vezette.Helytállt választott tisztségei-
ben elõbb Barcson, aztán a Somogy
Megyei Közgyûlésben, s 2002-tõl az
Országgyûlésben is. A törvényhozás-
banszakértelmévelvállalttöbbletet:az
Oktatásiéstudományosbizottságtag-
javolt.

Aszakképzésteréngyûjtötttapasz-
talataira nagyon számított a keresz-
tény, konzervatív politikai közösség;
úgykészültLaciis,hogyeztastratégi-
aifontosságúszférátképviseliegyleen-
dõpolgárikormányban.
Halálával ûrt hagyott maga után

képviselõtársai,politikaiközösségeiés
mindenekelõttcsaládjakörében.Emlé-
két örökre megõrizzük, amit tõle ta-
nultunk,nemfelejtjük.

KDNPfrakció

+

KuzmaLászló1960-banszületettNagy-
kanizsán. 1978-ban a barcsi Vízépítési
és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában
érettségizett.1984-benaBudapestiMû-
szakiEgyetemÉpítõmérnökiKaránszer-
zettoklevelet.EztkövetõenabarcsiEr-
dészetiésVízügyiSzakközépiskolataná-
raként dolgozott, és 1990-ben másod-
diplomátszerzettmérnöktanáriszakon.
Társszerzõje volt a környezetvédel-

mitechnikustantervnekésaKörnye-
zetvédelem II. tankönyvnek. 1993-tól
aGreenPannóniaAlapítványkuratóri-
umi tagja és 1999-tõl a Barcs Város
Közbiztonságáért Alapítvány kuratóri-
umielnökifeladatokatisellátta.

1998-tól2002-igaSomogyMegyei
Önkormányzat Közgyûlésének tagja,
valamint az Oktatási, közmûvelõdési
éstudományosbizottságelnökevolt.A
2002. évi országgyûlési választásokon
szerzett parlamenti mandátumot a
Fidesz–MDF jelöltjeként, az Oktatási
és tudományos állandó bizottságban
tevékenykedett.TagjavoltaGreenPan-
nónia Alapítvány kuratóriumának.
2006-banaSomogymegyeiterületilis-
tárólkerültbeazországgyûlésbe.

Kuzma Lász ló em lé ké re

Szenzációs bejelentést tett hét végi szentmiséjén Stanislav
Zvolenskýpozsonyiérsek.MegtaláltákPázmányPéterjezsuita
hittudós,bíboros,esztergomiérsekföldimaradványaitapozso-
nyiSzentMárton-dómszentélyealatt.Azegykorimagyarkoro-
názófõvárosbanésazegészKárpát-medencébenmindenmagyar
emberszámárarendkívüli,döntõjelentõségûezafelfedezés.Az
1570-tõl1637-igélttudós,filozófus,teológus,bíborosamellett,
hogykoránakegyiklegjelentõsebbgondolkodója,akorabelima-
gyar irodalomnak is kiemelkedõ képviselõje volt, pallérozott,
csillogóstílusaamaiemberszámáraisélvezetesolvasmány.
PázmányPéterNagyváradonprotestánsköznemesicsalád-

banszületett,ámakatolikusegyetemességeszményeiránti
rajongástetteakatolikusmegújulás,amagyarjezsuitatudo-
mányésirodalomjelesévé,akiszámosmagyarnemesicsalá-
dottérítettkatolikushitre.Belépettajezsuitarendbe,abécsi
papnevelõ intézetben tanult, megalapította a híres
NagyszombatiegyetemetésPozsonybana jezsuitakollégiu-
motalapított.Mesterével,ForgáchFerencesztergomiérsek-
kel a katolikus megújulás vezéralakja lett. Legfontosabb
munkájaazIsteniigazságravezérlõkalauz,amelyhitettesz
akatolicizmusmellett.AzegykorimagyarfõvárosSzentMár-

ton-dómjahamarosanamagyarkatolicizmusvezéralakjának
emlékhelyeésszentélyelesz.

Forrás:mno.hu

Meg ta lál ták Po zsony ban Páz mány Pé ter sír ját 
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SoltészMiklós szerint teljes a káosz, a
szocialisták újabb terhekkel sújtják a
kisgyermekes családokat. A Fidesz–
KDNP frakciószövetség népjóléti kabi-
netjénekvezetõjeemlékeztetettrá,hogy
aszocialistákagyesésagyedkét évre
valócsökkentésekorabölcsõdei férõhe-
lyek számának növelését ígérték, ám
elõrevivõ intézkedések helyett a finan-
szírozáscsökkentésévelameglévõintéz-
mények létét is veszélybe sodorják.
2007-benmég574ezerforintvoltazegy
fõrejutótámogatás,2008-ban540ezer,
tavalypedigmárcsak494ezerforint–
soroltaabeszédesszámokataképviselõ.
Jelenlegbölcsõdébe33500gyermek

jár, ami 130 százalékos kihasználtsá-
got eredményez, ám a gyes és a gyed

kétévrevalócsökkenésévelminimum
tízezer új gyermekkel kell számolni –
hangsúlyozta a kereszténydemokrata
politikus.Kifejtette:aférõhelyekmeg-
emelésehelyettazMSZP-sekszakmai-
lag elfogadhatatlan, gyermekellenes
döntésekethoztak.Aszocialistákszét-
verik a bölcsõdei ellátást, további ter-
heketrónakacsaládokra,amivelaka-
tasztrofálisdemográfiaihelyzetellené-
retovábbcsökkentikagyermekvállalá-
sikedvet.
Ismeretes,SólyomLászlóköztársasá-

gi elnök megküldte az Alkotmánybíró-
ságnakvéleményezésreamagánnyugdíj-
rólésintézményeirõlszólótörvényt.Az
államfõ leszögezi: amagánnyugdíjpénz-
tártagjainakjogaiazalkotmányértelmé-

bentulajdonnaktekintendõk.Atulajdon
alkotmányosankorlátozható,decsakak-
kor,haakorlátozásaránybanállazazt
szükségessé tevõ közérdekkel. Sólyom
László szerint a magánnyugdíjrendszer
hosszú távon fenntartható, átlátható
mûködése közérdek, azonban lehetõsé-
getkelladniakötelezõtársadalombizto-
sításbavaló visszalépésre.Miutánezt a
törvény nem biztosítja, az államfõ sze-
rintsértiatulajdonhozvalójogot.
SoltészMiklósazeseményrereagálva

arra hívta fel a figyelmet, a Fidesz–
KDNPfrakciószövetségmárkorábbanis
figyelmeztetett arra, a szocialisták el
akarják lopni az emberek nyugdíját, a
magyar emberek nyugdíjjárulék-befize-
téseitkülföldibefektetõkkezéreakarják
játszani. Ha ez megvalósulna – figyel-
meztetettapolitikus–,akkorgenerációk
maradnánaknyugdíjnélkül,semlékez-
tetett arra is, hogy a 2009-es esztendõ
megmutatta,egygazdaságiválságidején
mitörténhetapénzügyibefektetésekkel.

kdnp.hu

Forrás:fidesz.hu,MTI

Az MSZP-kor mány el le he tet le ní ti a csa lá do kat, 
kül föl di kéz re ját sza ná az em be rek nyug dí ját 

A szo ci a lis ták szét ve rik a böl csõ dei el lá tást, to váb bi ter he ket ró nak a csa lá -
dok ra, ami vel a gyer mek vál la lá si ked vet csök ken tik – je len tet te ki saj tó tá jé -
koz ta tó ján Sol tész Mik lós, az Or szág gyû lés if jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi
bi zott sá gá nak ke resz tény de mok ra ta al el nö ke. A ma gán nyug díjpénz tá rak
pri va ti zá ci ó já val a kor mány el akar ta lop ni az em be rek be fek te té se it, nyug -
dí ját – mond ta a po li ti kus ar ra a hír re re a gál va, hogy Só lyom Lász ló ál lam -
fõ az Al kot mány bí ró ság hoz for dult a ma gán nyug díj ról szó ló tör vény mi att.

Egy újabb ha zug ság: 
a kór há zak nem kap tak több letpénzt

Nemtöbbletpénz,hanemegyelõrehozottkifizetésaStratégi-
aiSzövetségaMagyarKórházakértEgyesületszerintazEgész-
ségügyiMinisztériumésaKórháziRendelõintézetiSzövetsé-
gektavalyoktóberimegállapodásábankikötött,ésidénjanu-
árbankifizetett39,5milliárdforint.CsibaGábor,azegyesület
elnöke,egybenaKDNPországoselnökségénektagjaközlemé-
nyébenúgyfogalmaz:apénzmegérkezettazintézetekhez,azt
akórházakaszámlatartozásaikkiegyenlítésérehasználtákfel.
Januárbankétszerkapnakazelvégzettmunkájukértjutta-

tástakórházak,deezazévvalamelyikhónapjábólhiányozni
fog.Aszövetségaztisleszögezi,hogyezenkívülmégponto-
san egy hónapnyi finanszírozási összeg hiányzik. A kórházi
tartozások2010.április–májustólnövekednifognak.
A szövetség szerint a megállapodásban nem szerepelt egy

nemvárttöbbletfeladat,melyszerint2010.április3-igkétrész-
letben98ezerforintosbérkiegészítéstfizetnekcsakaközalkal-
mazottaknak.Ennekforrásaa2010-esévköltségvetésénekE-
Alapjábanelkülönített10milliárdforintoscélelõirányzat.Azel-
különítésmiatt3,5százalékkalcsökkentvalamennyikórházez
évibetegellátásilehetõsége.Adolgozókapénztmegérdemlik,de
aszervezettiltakozikazellen,hogyabetegektõlpénztvegyenek
elazért,hogyagyógyítókbérkiegészítésétkifizessék.
Aközleményszerintaszövetségcinikusnaktartjaamegcson-

kított,összezavartésanyagilagkivéreztetettellátórendszerszá-

máraazÉvKórházaDíjkiírását,hiszenebbenahelyzetbenaz
intézményeklétesembiztos.Ezértarrakériazkórházakat,hogy
demonstratívlépéskéntnevegyenekrésztezenapályázaton.

Forrás:MTI
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Jön nie kell egy ál lam fér fi nak,
aki ki ta lál ja Eu ró pát

– Ön volt az Európai Parlament idei
költségvetésitörvényénekelõadója,ami
olyan súlyú feladat, mintha az unió
egyébkéntnemlétezõpénzügyminiszte-
rekéntjártvolnael.Havalaki,akkorön
tehátpontosantudja,hogyBajnaiGor-
don kormánya mennyi pénzt hagyott
felhasználatlanulazuniókasszájában.
–Eztazérttudom,merttavalyazok

közé tartoztam, akik kezdeményezték,
hogy a költségvetési bizottság minden
hónapbankapjontájékoztatástazEuró-
paiBizottságtólakifizetésekrõl.Ezne-
künk nyilván belpolitikai szempontból
isfontos,denemcsakerrõlvanszó,ha-
nemarról is,hogyaköltségvetésbena
fölzárkóztatásra szánt keret a legna-
gyobbtétel,nemsokkalutánakövetke-
zik amezõgazdasági politika.Minden-
ki, aki valami újat akar, ezt a kettõt
akarja lenyomni.Ha az egyes tagálla-
moknemképesek lehívniapénzt,ak-
korakritikusoknaknagyonkönnyûér-
velniük a csökkentés mellett. Én meg
aztgondolom,haezeketatámogatáso-
kat elveszik a kevésbé fejlett államok-
tól,akkorazuniómárnemleszaz,ami,
hiszenkiveszikbelõleaszolidaritás.
–Nemarrólvanszóinkább,hogyez

a szolidaritás jár nekünk, amiértmeg-
nyitottuk a magyar piacot a Nyugat
elõtt?
–Apiacnyitásnyerteseiamagáncé-

gek voltak, most viszont az unió kor-
mányainakpénzérõlbeszélünk.Mifele-
lõsséggel tartozunkaz európai adófize-
tõknek.Ezaztjelenti,hogyapénztüte-
mesen és jó célra kell felhasználnunk.
Beszédes,hogy2007.január1.és2009.
október1.közöttkilencés félmilliárd
euró támogatás folyhatott volna Ma-
gyarországra. Ebbõl nem egészen há-
rommilliárdot sikerült a magyar kor-
mánynaklehívnia,ráadásulapénznagy
része csak elõleg, amit csakazértkap-
tunkmeg,mert az Európai Parlament

arra késztette az Európai Bizottságot,
hogyagazdaságiválságratekintettelnö-
veljemegazelõlegeket.Ezenkívülapar-
lament az én javaslatomra elfogadott
egy határozatot, amelyben felszólítot-
tukatagállamokat,hogyakrízisidején
alakítsák át az úgynevezett operációs
programjaikat. Ne avval foglalkozza-
nak,hogykifestikapolgármesterihiva-
talhomlokzatát,vagyhogymegújuljon
a ravatalozó a faluban, hanem avval,
hogylegyentöbbállás,éstermelõberu-
házások induljanak. Ha egy termelõ
vállalkozásbeindul,ésadótfizet,akkor
leszpénzaravatalozóraésabölcsõdére.
–Szintehetentejutegy-egyunióspá-

lyázattalkapcsolatosbotrányaMagyar
Hírlapcímlapjára.
–Ezeketazügyeketvégigkellvinni.

AzEU-banlétezikcsalásellenihivatal,
ésaparlamentbenottaköltségvetésiel-
lenõrzõbizottság is.Acsalásellenihi-
vatalhozkonkrétbeadványokatkellbe-
nyújtani, az ellenõrzõ bizottság pedig
idõrõlidõremegvizsgáljaazegyestagál-
lamok tevékenységét.Mi itt a költség-
vetési bizottságban aztmondjuk, hogy
értéketkérünkapénzünkért.Sajnosaz
egészunióbannagyabaj.Hányfölösle-
gestanulmánytírattakbaráticégekkel,
hányfölöslegesképzésselpróbáltakvá-
járokból ápolónõket képezni, persze
képletesenszólva.
–Elégcsakadrégelypalánkikutyafit-

neszcentrumragondolni.
–Ismertemegybelgyógyászprofesz-

szort,akiagörögmondástátalakította:
minden változik, csak a buli örök. A
rendszerváltáskor, ha egyáltalán volt
olyan, ezt nem sikerült megoldani.
Amíg ilyenbulizó világ vanMagyaror-
szágon,addigamagyarpolgárnemfog-
ja érezni, hogy az unióból milliárdok
áramlanak felé. Hadd mondjak egy jó
hírtis:ezekapénzekazértnemvesztek
el.Gúnyospillanataimbanhajlamosva-

gyok azt mondani, köszönjük Bajnai
Gordonnak,amiértmegteremtetteazúj
kormánynakakitöréslehetõségét.
–Egy-kétévalattbelehetpótolniaz

eddigimulasztásokat?
–Hat és félmilliárd eurótkellmég

lehívniazuniókasszájából.Embertpró-
báló,nehézfeladatlesz,deaborzalmas
eladósodottságunk ismeretében ez az
egyetlen lehetõségünk. Hadd említsek
mégegybotrányt:azunióalapszabálya
az,hogyegymegpályázotteuróhozegy
másikeurótkellagazdaságitársaságok-
nak letenniük. Ám éppen az új tagál-
lamoknyomásárakétkivételszületett.
Haelmaradtrégióbólpályáznak–akö-
zepétleszámítvaidetartozikegészMa-
gyarország–,azplusztízszázalékotje-
lent.Hakis- ésközepesvállalkozópá-
lyázik,amigyakorlatilagazösszesma-
gyarvállalkozó,akkorazújabbtízszá-
zalék. Tehát, amikor meghirdetik az
összeget,akkoregytízmilliósprojektbõl
hármatkelleneapályázónakmegfizet-
nie, és hetet kapna. Ezzel szemben
BajnaiGordon,amikormégõvoltaté-
mafelelõseakormányban,úgyírtakia
pályázatokat, hogy hetven százalékot
kellaszerencsétlentõkeszegénymagyar
vállalkozónakkifizetnie.
–Otthonalegtöbbszóazelszámol-

tatásrólesik.Önszerintmennyirelesz
majd határozott és keménykezû az új
kormány?
–Énjobbanszeretném,haeztnema

politikaipártok,hanemmagukakáro-
sultakintéznék.
–Jó,deMarinéninemtudbeadvá-

nyokat készíteni, azután pedig felké-
szültenésgyorsankivizsgálniagazem-
berségeket.
– Azt kell támogatni, hogy legyen

olyanszervezet,amelyMarinéninevé-
ben megírja a beadványt. Azt szeret-
ném, ha olyan országban élhetnénk,
aholatisztességetnemapártoknakkell
megvédeniük, hanem a civil szférának
ésasajtónak.
– Ehhez sok-sok elkötelezett jogász

kellene.
A2006-os szemkilövetések és veré-

sekutánmármûködöttilyenjogászcso-
portMagyarországon.Azállamnakjoga
vanrá,hogyaköltségvetésbõlsegítseaz
ilyencivileket.

Az Eu ró pai Unió ki üre se dett, hi ány zik az az esz me, ami a ti zen éves gye rek -
tõl az ag gas tyá nig min den eu ró pa it egye sít – mond ta a Ma gyar Hír lap nak
Brüs  szel ben adott in ter jú já ban Sur ján Lász ló, a Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt al el nö ke, az Eu ró pai Par la ment nép pár ti kép vi se lõ je. Be szélt ar ról is,
hogy Bajnai Gor don ék a fej lesz té se ket szol gá ló uni ós tá mo ga tá si ke re tünk
nagy ré szét kép te le nek vol tak le hív ni, de még nincs vesz ve a pénz, bár em -
bert pró bá ló fel adat lesz a hát ra lé võ idõ ben meg sze rez ni a hat és fél mil li -
árd eurót.
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Hozzáteszem,hogyeztatámogatást
akkorismegkelladni,haolykorakor-
mánykritikusaikéntlépnekfel,mertez
demokrácia. Egyébként nem hiszem,
hogyazajópolgárisajtó,amelyikcsak
hízelegni tud, és az a jó interjú, ahol
alákérdeznekariportalanynak.
Akkorleszhitelesasajtóbóljövõtá-

mogatás,ha a rosszra is felhívják a fi-
gyelmet, és politikusként azt szeret-
ném,haengemegyúgymondmérvadó
lapmegkritizál,akkorneaztmondjam
magamban,hogyacsudavigyeel,még
ezek is bántanak, hanem üljek le, és
gondoljammeg,hogymitrontottamel,
ésköszönjemmegakritikát.
Ehhezasajtónakisésapolitikának

is változnia kell.Ma az a helyzet, ha
egy lapot kinyitok, pontosan tudom,
hogy csak azért bántanak, mert nem
szeretnek.Ez tarthatatlan.Nemegye-
dülapolitikusokosztjákmeganemze-
tet,hanemazamagatartás,amelysze-
rint„hakinyitodaszádat,megtámad-
lak”.Kikellvégretörniebbõlakörfor-
gásból. Mi itt, az Európai Parlament-
benezt tanuljuk.Képzeljék el,hogya
költségvetés elõkészítésekor nyolcvan-
nyolcszázalékostámogatástkaptama
képviselõktõl.
–Otthonegészenmásahelyzet…
–Eztkülönkellválasztani.Azzaltel-

jesenegyetértek,hogyakiktudatlanság-
bólvagygazemberségbõlkifosztottákaz

országot, azok bûncselekményt követ-
tek el. Nem egy-egy párt a bûncselek-
mények végrehajtója, hanem szemé-
lyek,ésaz igazságügyiszerveknektud-
niukkelladolgukat.
–Tehát fognakmégpolitikai bûnö-

zõketbilincselniMagyarországon.
– Nagyon remélem, hogy igen, de

semmiképpen sem azért,mert õ tette,
hanemazért, amit tett. Ez az egyetlen
jogállamimegoldás.Érthetõmódon le-
egyszerûsítik az embereka gondolatot:
ha ott dolgozol, biztos, hogy gazember
vagy.Pedigcsakistényekéstettekalap-
jánszabadeljárni.Nefelejtsükel,hogy
a meglévõ törvényeink szerint például
azértékaránytalanszerzõdéstsemmissé
lehet nyilvánítani. Nem szabad azt
mondani,hogyezahajóelúszott.Lehet
segítenieztafolyamatotabíróságésaz
ügyészségmegerõsítésével.
Az lehetetlen állapot, hogy az

MSZP-sek vecsési számlagyára, amely
2002elõttbukottle,csakmostjutottel
az ítéletig, miközben egy gyors ítélet
legalábba2006-osválasztásokelõttvi-
lágos üzenetet mondott volna: van
olyanpárt,amelyikösszefonódottabû-
nözéssel.
–Azuniókeletivégeinminthafelhí-

gulnának a közösséget összetartó nagy
eszmék.Példáulaközösségiirányelvek
avasút fejlesztését írjákelõ,miközben
az EU bankja csak akkor ad hitelt a

MÁV-nak,habezárjaakérdésesvasút-
vonalakat.
–Akritikajogos.Nemhiszem,hogy

az unió bármely szervének joga lenne
eldönteni, hogymilyen közlekedési és
gazdaságpolitikát folytasson egy tagál-
lam.Nagykérdéspersze,hogyhaapá-
lyázómaganemkínálfelalternatív,de
ésszerû megoldást, akkor valóban a
bankot kell-e hibáztatni. Mindez sok-
kalnagyobbgondokravilágítrá.Énúgy
látom, hogy az EurópaiUnió kiürese-
dett.Ennekazuniónakkétnagyonfon-
tos célja volt, amikor létrejött. Egy-
részt,hogyEurópábólháborútöbbetne
indulhasson ki, másrészt Európa ne
éhezzen.Azunióeztakétcéltszázszá-
zalékbanteljesítette.Akkormi leheta
céljama?Miazazeszme,amelya ti-
zenéves gyerektõl az aggastyánigmin-
denkit egyesít, hogymi ezért vagyunk
európaipolgárok,merteztvagyaztmeg
akarjuk valósítani? Jönnie kell egy
olyan nagy államférfinak, mint ami-
lyenutoljáraHelmutKohlvolt,akiki-
találja,hogymiaz,amiminketeurópa-
ivátesz.
Példáulnekünkmagyaroknakkulcs-

kérdés,hogymindeneurópaipolgárnak
azonosjogailegyenek.Ezoldanámega
Kárpát-medenceösszesszenvedését.Én
abban a lelki állapotban vagyok, hogy
aztmondom,mintRákóczi–bármél-
tatlan ahasonlat –: kiújultak anemes
magyar nemzet sebei. Elrontottuk a
rendszerváltást, nem mentek elõre a
dolgoksemazanyaországban,semkint.
MiBrüsszelben,demagyarkéntgondol-
kodva, próbálunk tenni valamit, talán
ezazértelmeazénköltségvetésimun-
kámnakis.Azemberi jogokérvényesí-
téseisnagylehetõség,demégmegkell
változtatni azoknak a gondolatvilágát,
akiknekcsakazegynemûpárokörökbe-
fogadási ügye emberi jogi kérdés. Szá-
munkraMalinaHedvigrõlvanszó,vagy
aMarosvásárhelyen, illetveaVajdaság-
banösszevertemberekrõl.
Izgalmas,nagyonnehézfeladatokáll-

nak elõttünk. Mi úgy vagyunk euro-
szkeptikusok,hogyhiszünkabban,hogy
azuniómegjavulhat,ésvisszajutazala-
pítóatyákszellemiségéhez,ésezértpró-
bálunkösszefogniatöbbiígygondolko-
dó emberrel. És meg akarjuk tanítani
nekik,hogyabarnamegavörösdikta-
túraugyanaz.Mertõkmégmindig azt
hiszik,hogyavörösjobb,hiszensegített
nekiklegyõzniabarnát.

Forrás:MagyarHírlap
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Ígylátomén.A2009-esévrövid
összefoglalója:ahazaieseményekrõl;a

kormányzatiintézkedésekrõl.

Puskás Tivadar, a KDNP országgyûlési
képviselõje, egészségügyi szakpolitikusa:
–Azemberekhez–ahatalmonlévõkdi-
cséretemellett–csaknegatívinformáci-

ót igyekezetteljuttatniahivatalossajtó.
Azönbecsülésünket,ahitünket,azopti-
mizmusunkat, a lelkünket akarták és
akarják megtörni. Ez a Hatalom egyik
legnagyobbbûne!
SalamonLászló, aKDNPfrakcióve-

zetõ-helyettese:–2009agazdaságivál-
ságésapolitikaikrízis,majdpangásje-
gyébenteltel.Márciuselejénkishíján
összeomlott a forint, megmenekülése
az uniós tagság nyújtotta védelemnek
és a külföldi kölcsönök mentõövének
voltköszönhetõ.Aválságazegészévre
rányomtabélyegét;továbbnövekedetta
munkanélküliség, növekedtek az árak,
bizonytalanság és apátia uralta a köz-
hangulatot.Márciusmásodikfelébena
„miniszterelnökkerestetik”címûtragi-
komikusszínjátékjelentetteaközvéle-
mény számára a politikai „élményt”.
Felejthetetlen volt. Utána pedig máig
tartó vegetálás következett. A Bajnai-
kormány válságkezelése mellett a gaz-
dasági összeomlást elkerültük ugyan,

de a gazdaság mûködése mélyponton
áll.Aválságkezelés terheitakormány-
zataszélestömegekrehárította.

Mittarta2009-esesztendõ
legbotrányosabbügyének?

PuskásTivadar: Azt,amikorabeteg-
ellátástól elvonják apénzt, amikor a
várólisták miatt szenvednek és hal-
nakmegazemberek,miközbenszáz-
milliókatfizetnekkivégkielégítéscí-
ménérdemtelenül!
Salamon László: –A 2009-es esz-

tendõ legbotrányosabb belpolitikai
ügyénekaBKV-náltörténtvégkielégí-
tésekettartom.

Amostanihozhasonlóvilágméretû
pénzügyi-gazdaságiválságmiképpen

kerülhetõelajövõben?

PuskásTivadar:–Azügyeskedés,aspe-
kulációhelyettavalódiértékekteremté-
sévellehessenboldogulniavilágban.
Salamon László: – Az európai és az

észak-amerikai földrészenalapvetõgon-
dolkodás-ésszemléletváltásravanszük-
ség.A fogyasztásmegfelelõ fedezetnél-
küli növelése nem tartható tovább, és
nem is lehet értelmes életcél.Az állam
nemlehetpasszívszemlélõjeagazdasági
folyamatoknak,azokütõerénkezétrajta

kelltartania.Idejébenbekellavatkoznia,
illetvemegfelelõgazdaságpolitikaistraté-
gia kialakításával meg kell elõznie ha-
sonlóválságokkialakulását.Ebbenazál-
lamokegyüttmûködéseelengedhetetlen.

Hogyanítélimeg
aszocialistákválságkezelését?

Puskás Tivadar: – Megszorítások
vannak, s nehéz az élet. Szegénység
vanésnyomorítjákalelketis.Éski-
jutottunkaválságból?Nem!Tehátez
nemajóirány!
Salamon László: – A szocialisták

válságkezelése kimerül a Bajnai-kor-
mány válságkezelésének támogatásá-
ban.Ezpedigolyanintézkedésekenés
költségvetési politikán alapul,melyek
ellehetetlenítik az önkormányzatok
mûködését,megnyomorítjákazegész-
ségügyet,válságoshelyzetbesodorjáka
közlekedésmûködését, és általában a
válságkezelés terheit a széles tömegek
vállárahelyezik.Eválságkezelésiprog-
ramnemmutatkiutathelyzetünkbõl.

Magyarországválaszútelõtt.
Mitvára2010-esesztendõtõl
apolitika,aközéletszínterén?

PuskásTivadar: –Remélem,2010-ben
elkezdõdikaközéletmegtisztulása,be-
fejezõdik az emberek félrevezetése. Ér-
tékeleszismétamunkánakésabecsü-
letnek.Ezekmegvalósulásáhozpedig a
választásongyõzniekellahasonlógon-
dolkodásúembereknek!

Salamon László: – 2010-tõl tehát az
országnak jólétet és gyarapodást, az
embereknek bizakodást, õszinte be-
szédetésboldogságotkívánok!
Amagyarnépaválasztásokonvárható-

anlefogjaváltaniamostanikormányza-
tot.Egyúj,hiteles,alapvetõenmásszem-
léletû politika jó eséllyel láthat hozzá a
helyzetünket pontosan tisztázó leltár el-
készítéséhezésazországemelkedõpályá-
rahelyezésénekmunkájához.Bízomab-
ban, hogy sikerül a válság következmé-
nyeit orvosolni úgy, hogy maradandó
károskövetkezményeknélküljussunktúl
avilágválságnehézkorszakán.Nincsmás
politikai ambícióm, mint hogy ennek a
munkánakrészeselehessek.

„Az ön be csü lé sün ket, a hi tün ket, 
az op ti miz mu sun kat, a lel kün ket akar ták meg tör ni”

Weöres Sán dor Örök nap tár cí mû ver sé ben azt ír ja az új  év rõl: „Ar cát
csuk lyá ja rej ti el, nem lát ni, zord-e vagy mo soly gós, nem tud ni, mit
hoz most és sohatöbbé, nem vél ni, mit visz mind örök re”. Az év el sõ
hó nap já nak hát ra te kin tünk. La punk a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
két or szág gyû lé si kép vi se lõ jét 2009 rö vid ér té ke lé sé re, s az idei év vel
szem be ni vá ra ko zá sa ik ös  sze fog la lá sá ra kér te fel.
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Az új év kez de tén sze ret nék szív bõl
bé két kí ván ni min den ke resz tény
kö zös ség nek, a nem ze tek ve ze tõ i -
nek és min den jó aka ra tú em ber nek
az egész vi lá gon – ír ta üze ne té ben
XVI. Be ne dek pá pa.

A béke 43. világnapjának témája: Ha
békéretörekszel,véddateremtettvilá-
got!ASzentatyaüzenetébenarrafigyel-
meztet,hogyateremtettvilágtisztelet-
ben tartásának nagy jelentõsége van
azértis,mert„ateremtésIstenminden
mûvénekkezdete és alapja”,megóvása
napjainkbanlényegbevágóazemberiség
békés együttélése szempontjából. Az
emberek egymás iránti kegyetlensége
miattabékétésavalódi,teljesemberi
fejlõdést számos veszély fenyegeti (há-
borúk, nemzetközi és helyi konfliktu-
sok, terrorcselekmények, az emberi jo-
gokmegsértése). Ugyanakkor nem ke-
vésbé aggasztóak a hanyagságból – ha
nem egyenesen visszaélésbõl – fakadó
tényezõk, amelyek földünket és az Is-
tentõlkapottbõségestermészetijavakat
fenyegetik. Ezért elengedhetetlen,hogy
az emberiségmegújítsa ésmegerõsítse

„az ember és környezete közötti össz-
hangot, amely Isten teremtõ szereteté-
nektükrekell,hogylegyen:ebbõlasze-
retetbõlszármazunk,ésefelétartunk”.
„HaateremtettvilágotIstenajándé-

kának tekintjük az emberiség számára,
jobbanmegtudjukérteniazemberhiva-
tásátésértékét.Azsoltárszerzõvelegyütt
csodálattal hirdethetjük: »Bámulom az

eget,kezedmûvét,aholdatésacsillago-
kat,amelyekettealkottál.Miazember,
hogy megemlékezel róla, az ember fia,
hogygondotviselszreá?«(Zsolt8,4-5).A
teremtett világ szépségének szemlélése
arraösztönöz,hogyfelismerjükaTerem-
tõszeretetét,aztaszeretetet,»melymoz-
gatnapotésmindencsillagot«."

Forrás:MagyarKurír

Az IKSZ kör nye zet vé del mi szem -
pont ból a súly ta lan ság és csa ló dás
évé nek tart ja 2009-et. Nem zet kö zi
té ren nem jött lét re a meg egye zés
Kop pen há gá ban. Itt hon a ko ráb bi
esz ten dõ ben el adott szén di oxid kvó -
ta 28 mil li árd fo rin tos be vé te le még
min dig nem ered mé nye zett „egy
tég lá nyi” zöld be ru há zást sem.

A2009-esesztendõtajövõértfelelõssé-
getérzõfiatalokabbanareménybenvár-
ták,hogyezazéva„globális,zöldfordu-
lat” idõszaka lesz.Azoptimistahango-
kat táplálta aza felismerés, amely sze-
rintavilágválsághelyetnyithategykör-
nyezetileg fenntartható gazdasági rend-
szernek,valamintebbenazévbenkerült
megrendezésre a régóta várt koppenhá-
gai Klímacsúcs is. A reménykedõknek
súlyospofontjelentettavilágvezetõpo-
litikusainakgyávaságaakörnyezetivál-
lalások területén, amagyar fiataloknak

pedigszembesülniükkellettahazaikör-
nyezetpolitikaerõtlenségével.
AKlímacsúcsszakmairendezvényeina

hazai politikai ifjúsági szervezetek közül
kizárólagazIfjúságiKereszténydemokrata
Szövetség képviseltette megát. Azbej
Tristan, az IKSZ Zöld Munkacsoportjá-
nakvezetõjehelyszínrõl figyelhettevégig,
ahogy a közös vállalásokhoz szükséges
megegyezésesélyeegyrekisebblesz,éshe-
lyetteemberekmilliárdjainakfrusztrációja
csapódik le Koppenhágában. A három
nagyérdekcsoport,névszerintafejlettipa-
rúországok,adinamikusanfejlõdõgazda-
ságokésaklímaváltozásnakleginkábbki-
tett óceániai és afrikai államok csoportja
merevenragaszkodvaálláspontjához,nem
tudottmegegyezni a klímaváltozás elleni
küzdelemterheinekelosztásában.
Asúlytalanmagyarálláspontotakonfe-

renciánEurópalegkevésbékörnyezetbarát
kormányfõje,Bajnai Gordon képviselte.A
magyarminiszterelnökamellett,hogyide-

haza kormányprogramjában, beszédeiben
akörnyezetvédelemrõl említést sem tett,
továbbraishagyja,hogyakörnyezetvédel-
mi szakminisztérium a legsúlytalanabb
tárca maradjon. A Környezetvédelmi és
VízügyiMinisztérium ideimérlegét több
mintszázmilliárdforintkvótabevételvesz-
nihagyása,EurópaiUnióskörnyezetvédel-
mielvárásoktóléscélkitûzésektõlvalóel-
maradás(pl.Vízkeretirányelv)ésazérzé-
kelhetõhatásúzöldberuházásokteljeshi-
ányateszilesújtóvá.Azideiévhazainagy
csalódása,hogyakorábbiesztendõbenel-
adottszéndioxidkvóta28milliárdforintos
bevételemégmindignemeredményezett
„egytéglányi”zöldberuházástsem.
Mi,akörnyezetértésajövõnkértaggó-

dófiatalkereszténydemokratákreméljük,
hogy a 2010-es évben a nemzetközi és
hazai politika túllép a „hülyeség korán”
éssikerülmegalapozniegyfenntartható,
ésszerûbbvilágot.

IKSZZöldMunkacsoport

Ha bé ké re tö rek szel, 
védd a te rem tett vi lá got! 

2009-ben is el ma radt a zöld for du lat 
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NagyKálmán elmondta:amiskolciön-
kormányzata172férõhelyesGyermek-
városingatlanjátaNanpolisInnovációs
Parkprojektkeretébenkívánjaértékesí-
teni365millió forintért,savevõjelölt
NanopolisNanotechnológiaiGazdaság-
fejlesztõ Kft. tulajdonosa egy offshore
cég.Azállamigondozottgyerekekneve-
lésérelétrehozottmiskolciGyermekvá-
rosból így kényszerûségbõl kikerülõk
helyzetesokkalnehezebb lehet,amis-
kolci városvezetés meggondolatlanul
veszélybesodorjaõket.
A KDNP országgyûlési képviselõje

aztmondta: tudomása szerint aGyer-
mekvárost négy különbözõ telephelyre
költöztetik át, miközben az évtizedek
ótaagyermekeknevelésétszolgáló,erre
rendkívülalkalmasingatlant,asportpá-

lyát és annak környezetét földig rom-
bolják.Mindeztúgytesziamiskolcivá-
rosvezetés,hogyaKDNPismereteisze-
rint a szétköltöztetésrenincsenekmeg
aszükségeshatóságiengedélyek,agyer-
mekek fogadóhelyeinek elõkészítése
gyakorlatilagnulla.Hozzátette:mindez
felháborító, ezért felszólítják Miskolc
MSZP-svezetésétarra,hogyneértéke-
sítse az ingatlant, aGyermekvárosban
nevelkedõk maradjanak megszokott
környezetükben.
Aképviselõaztisközölte:ismeretei

szerint a Gyermekvárost ez év június
30-ig akarják eladni a Nanopolis Kft.-
nek, amelynek többségi tulajdonosa a
BINDBusinessInovationDevelopment
Ag.VaduzLichtenstein,vagyis egyoff-
shorecég.Nincsazazalapkutatás,eset-

leg hosszú évekmúlva létrejövõ tudo-
mányosérték,azarendkívüligazdasági
haszon, amelyért gyermekéleteket sza-
badna veszélyeztetni – mondta Nagy
Kálmán utalva arra, hogy a nanotech-
nológiai beruházások, kutatások csak
hosszúévekutántérülhetnekmeg.

kdnp.hu

Forrás:MTI

A KDNP til ta ko zik 
a mis kol ci Gyer mek vá ros ér té ke sí té se el len

El len zi a mis kol ci Gyer mek vá ros be zá rá sát és ér té ke sí té sét a KDNP. Nagy
Kál mán, a párt or szág gyû lé si kép vi se lõ je mis kol ci saj tó tá jé koz ta tó ján fel -
szó lí tot ta Ká li Sán dor (MSZP) pol gár mes tert és a szo ci a lis ta ve ze té sû vá ro -
si ön kor mány za tot, hogy ne ér té ke sít sék az in gat lant, és a gye re ke ket ne
sza kít sák ki meg szo kott kör nye ze tük bõl.

„Két sze re sen al jas el já rást foly tat nak a szo ci a lis ták” 
Az em be rek fé lel me i re, rossz ér zé se i re apel lál va kampányolnak a szo ci a lis -
ták, akik „min den vá lasz tás nál elõ ve szik a nyugdíjaskártyát” – mond ta az
úgy ne ve zett svéd mo dell be ve ze té se kap csán a fideszes Sza kács Im ré vel
kö zö sen tar tott gyõ ri saj tó tá jé koz ta tó ján Medgyasszay Lász ló, a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõje.

Akereszténydemokratapolitikusszerint„kétszeresenaljas”eljárás,hogyazMSZP
csakaválasztásokelõttfoglalkozikanyugdíjasokkalésolyanüggyelkampányol,
aminekarészleteitnemisismeri;„fogalmuksincs,hogymitmondanak,ésegyha-
zugsággalriogatjákanyugdíjasokat”–jelentetteki.
MedgyasszayLászló emlékeztetettrá,hogyévekótacsökkenanyugdíjakre-

álértéke,azinflációnyugdíjasokatérintõrészemagasabbazátlagnál,azMSZP
kormányzása idejénmegemeltékanyugdíjkorhatárt, és„azutolsópillanatban
kísérletet tettek anyugdíjalapok ellopására” anyugdíjpénztárakmagánosítása
révén.
A Kránitz László megyei MSZP-elnökhelyettes délelõtti sajtótájékoztatóján el-

hangzottakathatározottancáfolvahangsúlyozta:nemhetvenévesnyugdíjkorhatárt
javasolt2007-benaKDNP,hanemazt,hogyakikneknincsenelegendõigazoltszol-
gálatiidejük,azoknakekorfelettvezessenekbeegyteljesenújöregségialapjuttatást.
SzakácsImre, aFideszországgyûlésiképviselõje,egybenmegyeiközgyûlésielnökazt

mondtaazeseményen,„nemigaz,hogyaFideszelveszianyugdíjakat,nemigaz,hogy
katasztrófa lesz, és nem igaz a svédmodell bevezetésimódja sem”. Visszautasítva
KránitzLászlósajtótájékoztatójánelhangzottvalótlanállításokatkijelentette:aFidesz–
KDNPfrakciószövetségképviselõimegszavaztáka13.havinyugdíjat,sminthozzátet-
te,ajuttatáselvételétazonbanaszocialistákkalellentétbennemtámogatták.

kdnp.hu,Forrás:MTI

Nem csak az al kot má nyos ság,
ha nem a jog és 

az igaz sá gos ság is gyõ zött
AKereszténydemokrataNéppárt örül
annak, hogy nemcsak az alkotmá-
nyosság,hanemajogésazigazságos-
ságisgyõzedelmeskedett–reagáltHa-
lászZsuzsa, apártszóvivõjeazAlkot-
mánybíróság döntésére, amellyel al-
kotmányellenesnek nyilvánította az
ingatlanadót.
Aszóvivõkiemelte:akormánynak

aközéposztálymegnyomorításáraki-
terveltelképzeléseezegyszer„dugába
dõlt”.
Hozzátette: nincs kétségük afelõl,

hogyehelyettkieszelmajdvalamimást
aBajnai-kormány,deremélik,hogyer-
remárnemleszideje.
Az Alkotmánybíróság alkotmányel-

lenesnek nyilvánította az egyes nagy
értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról
szólótörvénynekalakóingatlanokadó-
járavonatkozórendelkezéseit,sazokat
visszamenõleges hatállyal megsemmi-
sítette.

Forrás:MTI
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A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt
sze rint a kor mány és a szo ci a lis ták a
be té te sek pén zét te szik koc ká ra az -
zal a kor mány ren de let tel, amely a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te (PSZÁF) ál tal ki sza bott bír -
sá gok ból szár ma zó be vé te lek fel -
hasz ná lá sá ról szól – mond ta Rét vá -
ri Ben ce, a párt or szág gyû lé si kép vi -
se lõ je, az If jú sá gi Ke resz tény de -
mok ra ta Szö vet ség el nö ke sajtótá jé -
koztatóján..

Akereszténydemokrata politikus fel-
idézte:akormány január22-i rende-
letébenrögzítette:akihirdetéstköve-
tõ 15napon belül a PSZÁF-nak 500
millió forintot be kell fizetnie a krí-
zisalapba. A pénzügyi felügyelet ezt
csakúgytudjaelvenniabevételeibõl,
haazOrszágosBetétbiztosításiAlap-
ba és abefektetõvédelmialapba fize-
tendõ összegeket csökkenti. Ezek az
alapok szolgálják azt, hogy a betéte-
sek bankszámlájukat biztonságban
tudhassák.
FülöpAttila, azIfjúságiKeresztény-

demokrataSzövetséggazdaságimunka-

csoportjának vezetõje elmondta: a fel-
ügyeleti bírság címkézett összeg, me-
lyetapénzügyifelügyeletnemhasznál-
hat „kénye-kedve” szerint. A hatályos
törvények úgy rendelkeznek, hogy a
PSZÁF-nak a beszedett bírság jelentõs
hányadát  a betétbiztosítási és befek-
tetõvédelmialapbakellbefizetnie.
RétváriBencehangsúlyozta:arende-

lettel az állami garancia, a törvények-
benmeghatározottbiztosításieszközök

csorbulnak,„mindenkibankbetétje”ke-
rülveszélybe.Felhívtaafigyelmetarraa
tényre,hogyahitelintézetitörvényegy-
értelmûenrögzíti,hogyabetétesekvé-
delmére kell a beszedett bírságok 80
százalékátfelhasználni.
Hozzátette: aKDNP a krízisalapot

azMSZPkampányszámlájánaktartja,
eztigazolja,hogyakrízisalapaválasz-
tásikampányidõszak lezárásautánöt
nappalmegszûnik.AzMSZPakrízis-
alapból a szociális ellátórendszert
megkerülve, a legkiszolgáltatottabbak
helyzetével visszaélve, szavazatvásár-
lásicéllaláprilis30-ighúsz-ésötven-
ezerforintközöttiösszegeketosztogat
– mondta a képviselõ. A válság és a
szociális krízis azonbannemér véget
április30-án,seziscsakazttámaszt-
ja alá, hogy az MSZP a krízisalapba
irányított összegeket kampánycéljaira
használja.Megjegyezte: a szocialisták
lebuktakazzalis,hogyakrízisalapban
lévõpénzigénybevételérõltöbbtelepü-
lésenazMSZP-irodákbantartottaktá-
jékoztatót.

kdnp.hu

Forrás:MTI

A gazdaság talpra állítása, a munka-
helyteremtés szolgálja igazán a jövõt,
teremti meg a szociális biztonság, az
egészségügy,akultúraszámáraisszük-
séges anyagi feltételeket – hangzott el
azegyeztetésen.
HorváthVilmos, aSoproniKereske-

delmi és Iparkamara elnöke megkö-
szönteaztaképviseletet,amellyelFirtl
Mátyás ellenzékbeniskiálltavállalko-
zók érdekei mellett a Parlamentben,
ahol számos felszólalásban, interpellá-
cióbanirányítottaadöntéshozókfigyel-
métahelyiésrégiósvállalkozásokérde-
keit szolgáló kérdésekre. A parlamenti
képviselõimunkájátahelyivállalkozá-

sok nevében Horváth Vilmos kamarai
elnök ésKárolyiGyula, az Ipartestület
helyielnökeegyarántnagyraértékelte.
A gazdasági élet szereplõinek érdek-

képviseletei egyetértettek abban,hogy a
magyargazdaságotazelmúlt8évmin-
dentekintetbenromhalmazzátette,ahol
atörvényatisztességesvállalkozótbün-
teti,káoszészûrzavarésbizonytalanság
uralkodikavállalkozókkörében,miköz-
benmégmindigahazaikis-ésközépvál-
lalkozók biztosítják a foglalkoztatottság
nagyhányadátazországban.
Aszõlészekésborászokisateljesbi-

zonytalanságidõszakátélik,folyamato-
sanváltozórendeleteknekvalómegfele-

léskényszerealatt–mondtaTaschner
Istvánhegyközségi elnök,akiazagrár-
ágazattöbbnehézségétisfelsorolta.
Ahelyi kis- és középvállalkozók tu-

lajdonképpenagazdasághajtómotorjai,
ezért az õ támogatásuk és életképessé-
güksegítéseazegésztársadalomérdeke
–szögezteleFirtlMátyás,akiajelenlé-
võérdekképviseletekvezetõivelközösen
azokról a feltételekrõl és szükséges in-
tézkedésekrõl is egyeztetett, amelyeket
ajövõgazdaságpolitikájánakkellmegol-
dania ahhoz, hogy az országot fejlõdõ,
emelkedõpályáraállítsa.
A Kereskedelmi és Iparkamara, az

IpartestületésaHegyközségvezetõje,az
általukképviseltvállalkozóirétegnevében
aztazigényétéskérésétismegfogalmaz-
ta,hogyegygazdaságitémájúkonzultáci-
óra szívesen látná vendégül Sopronban
VargaMihályt, aFideszszakpolitikusát.

Forrás:sopron.hu

Tart ha tat lan a ma gyar vál lal ko zók hely ze te
Min de nek elõtt gaz da ság élén kí tés re és a ver seny ké pes ség nö ve lé sé re van
szük sé ge a ma gyar gaz da ság nak – ér tett egyet Sop ron ban há rom, a gaz da -
sá gi élet sze rep lõ it kép vi se lõ szer ve zet és Sop ron és tér sé ge ke resz tény de -
mok ra ta or szág gyû lé si kép vi se lõ je, Firtl Má tyás azon az egyez te té sen, ame -
lyen a kis- és kö zép vál lal ko zók je len le gi hely ze te és jö võje is szó ba ke rült.

Min den ki bank be tét jét koc káz tat ják 
a szo ci a lis ták!
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Húszéves a Ro má ni ai 
De mok ra ta Szö vet ség

Hiteles normák mentén jöhet létre nemzeti egység

Január 16-ánKolozsváron, azRMDSZ
húszévesfennállásánakjubileumiren-
dezvényén Harrach Péter képviselte a
Fidesz–KDNPszövetséget.
A Kereszténydemokrata Néppárt

alelnöke a Fidesz–KDNP szövetség
nevében köszöntötte az RMDSZ ve-
zetõit és tagjait, erõt kívánva ahhoz,
hogy betölthessék hivatásukat, a ro-
mániai magyarok érdekeinek védel-
mét, a többségi társadalommal való
együttélést az európai és keresztény
normák szerint, és ami talán a leg-
fontosabb,anemzetiegységmegvaló-
sításárairányulótörekvésekhatékony
támogatását.
A közelgõ választásokról szólva az

Országgyûléskereszténydemokrataal-
elnöke hangsúlyozta: „OlyanMagyar-

országotszándékozunképíteni,amely-
nekegészségestársadalma,erõsgazda-
sága és politikai ereje igazi segítséget
képesnyújtaniahatárontúlinemzet-
részeknek. Úgy is fogalmazhatnék,
amelyikképesmegteremtenianemze-
ti egységet. Ha történelmünk sikeres
pillanatairatekintünk,akarizmatikus
vezetõ és a világosanmegfogalmazott
célmellettamegvalósultnemzetiegy-
séget látjuk.Az viszont igaz, hogy ez
csak a hiteles normák mentén jöhet
létre.Ezértazegységértsokatkelldol-
goznunk, otthon és itt is. Mindnyá-
junknakkívánom,hogysikereslegyen
ezamunka.
Isten áldja Erdély népét, Isten áldja

nemzetünket!”
Forrás:harrachpeter.fidesz.hu

KÉSZ-kerekasztalok 
feb ru ár ban

AKeresztényÉrtelmiségiekSzövetsé-
gegyõriszervezete„Amagyarérdek-
rõl –OKOSAN” címûországjáró ke-
rekasztal-beszélgetésénekfebruáriál-
lomásai:
Február10-én, szerdáneste6órá-

tólSzécsénybenaKrúdyGyulaVáro-
siMûvelõdésiKözpontban(AdyEnd-
reút12.)
Meghívott vendégek: Harrach Péter

(KDNP),HoffmannRózsa (KDNP),Bö-
szörményiNagyGergely (NézõpontIn-
tézet)
Február17-én,szerdáneste6órá-

tól Tamásiban a Vályi Péter Szak-
képzõIskolaAulájában(DeákFerenc
u.6/8.)
Meghívott vendégek:HoffmannRó-

zsa(KDNP),KövérLászló (Fidesz),Sza-
bóMárk (NézõpontIntézet)
Február24-én,szerdáneste6órától

Pakson a Városi Mûvelõdési Központ-
ban(Gagarinu.2.)
Meghívottvendégek:VargaMihály (Fi-

desz),MedgyasszayLászló(KDNP),Giró-
SzászAndrás(SzázadvégAlapítvány)
A kerekasztal-beszélgetéseket Lan-

czendorferErzsébet, aKÉSZgyõriörö-
köstiszteletbelielnöke,aKDNPparla-
menti frakciójának és az Országyûlés
Ifjúsági, szociális és családügyi bizott-
ságánaktagjavezeti.

kdnp.hu

A KDNP pécsi szervezetének 
visszapillantója a 2009-es évre
BáraKDNPösszespécsivezetõjejelenlegtársadalmimunkábanlátjaelfeladatát,
avárosiszervezet2009.július9-imegalakulásaótaígyispezsgõbbéválthelyben
a KDNP élete. Alább a legfontosabb velünk kapcsolatos események csokorba
gyûjtéséveltekintünkvisszaa2009-esévre.
2009. július 9.: Három korábbi pécsi KDNP szervezet egyesítését követõen

megalakulaKDNPPécsVárosiSzervezete.Tisztújítás.Elnök:MaráczyTibor.
2009.július31.:SajtótájékoztatóttartMaráczyTiboraMegyeritériépítkezés-

selkapcsolatban.
2009. augusztus 7.: A KDNP pécsi szervezete elfogadhatatlannak ítéli a

Szepessyszoboráthelyezését.
2009.augusztus11.:VéradástszervezaKDNPPécsVárosiSzervezete.
2009.szeptember16.:Újabb,lakosságifórummalegybekötöttsajtóbeszélgetés

aMegyeritérügyében.
2009.október30.:MegtartjahúszévesjubileumirendezvényétapécsiKDNP.

A rendezvényen részt vesznek Mayer Mihály pécsi megyés püspök és Semjén
Zsolt,aKDNPelnökeis.
2009.november4.:ANagyLajosGimnáziumbanemlékezikmegaKDNPPécs

Városi Szervezete az '56-os forradalom és szabadságharc leverésérõl, illetve az
áldozatokról.
2009. november 24.: Kezdetét veszi a pécsi KDNP háromrészes adventi

elmélkedéssorozataPeterdiDánielreformátuspüspökhelyetteselõadásával.
2009.december17.:„TubesügybenBajnaiéafelelõsség”–aKDNPPécsVárosi

Szervezete arra szólítja fel a kormányt, hogy járjon el a pécsiek létbiztonsága
érdekébenúgy,hogyademokratikusjogoknesérüljenek.
Istenáldotta,boldogújévetmindenkinek!

KDNPPécs
VárosiSzervezete
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