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Nemzetpolitika
Mottó: „A nemzetek jogait emberi jogoknak
kell tekintenünk a közösség szintjén”
II. János Pál pápa
„A nemzet az emberiség termôformája.”
Szabó Dezsô

Nemzetpolitikánk filozófiai fundamentuma: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték. Olyan értékgazdagság, amit csak ô adhat az egyetemes emberiségnek. Ebbôl pedig az következik,
hogy minden nemzet – így a magyar
nemzet – alapvetô küldetése – önmaga és
az egyetemes emberiség felé –, hogy saját
magát megôrizze, saját értékeit kibontakoztassa és fölmutassa.
Ennek a küldetésnek eszköze az állam.
Az állam: a nemzet politikai-közjogi önkifejezôdése. Tehát a magyar állam értelme
és célja nem abban merül ki, hogy kiállítsa
a lakcímkártyát és megkátyúzza az utakat.
A magyar állam értelme és célja, hogy a
magyar emberek életminôsége javuljon és
a magyar nemzet fennmaradjon.
Ma – nem elôször a történelemben –
a magyar nemzet léte veszélyeztetett. Az
anyaországban a súlyos demográfiai
helyzet miatt, a határon túli magyarságnál – ezen túlmenôen – az elvándorlás és
az asszimiláció miatt. Ehhez jön az
anyaországban 2004. december 5-e nemzetárulása, lelki Trianont jelentô nemzetfeladó politikája és országrontása.
Határon túl a kényelmes, konfliktusmentes asszimiláció mocsara, némely
esetben ötödik hadoszlopa, kiegészülve
konkurens érdekek aknamunkájával.
Fájó szívvel, de tiszta szemmel látnunk
kell, hogy nem mind magyar, ami
magyar nyelven van!
A magyar nemzet – történelmi okokból
kifolyólag –, egy háromlábú székhez
hasonlítható. Egyik lába a magyarországi
magyarság, másik lába a határon túli,
Kárpát-medencei magyarság, harmadik
lába az emigráció magyarsága. Ha bármelyik láb kiesik, vagy eltörik, a szék felborul.

Nyilvánvaló, hogy a magyar megmaradáshoz két dolog kell: az anyaországban:
nemzeti politika, nemzeti evidencia, erôs
állam. A határon túl pedig: az asszimiláció megállítása és megfordítása. Ehhez a
szokásos támogatásformák szükségesek,
de nem elégségesek. Ehhez nagyon erôs
impulzus kell! Ez a nagyon erôs impulzus:
a magyar állampolgárság megadása, a
nemzet közjogi újraegyesítése.
Mielôtt továbblépnénk, érdemes megfontolni, hogy Szent István óta a magyar
nemzet nem csak kultúrnemzet volt – a
magyar nyelv, kultúra és történelmi sorsközösség alapján –, hanem politikai nemzet, amelyet a közjog tartott össze.
Gondoljunk a Szentkorona jelentôségére.
Ebben az összefüggésben állítom, hogy
a szó teljes értelmében történelmi tett
volt, hogy a kettôs állampolgárság lehetôségét megteremtettük. Mindezt úgy,
hogy Trianon óta elôször nem állt össze
ellenünk a kisantant!
A magyar állam az egyetemes magyar
nemzetért felelôs, ezért a nemzet ügyeiben nem dönthet a határon túliak nélkül.
Ugyanakkor nem mondhat le arról, hogy
a nemzet egészéhez vagy bármelyiknemzetrészhez közvetlenül küldjön üzenetet.
A határon túli magyar nemzetrészek tekintetében – az állampolgárság
Folytatás a 2. oldalon

Száz nap, amely
megváltoztatta
Magyarországot
„Idén, 2010 nyarán még azok,
akik a közéletnek legszívesebben hátat fordítanak is úgy
érezték, hogy valami megváltozott, »valahogy más a politika«, nagy dolgok vannak
készülôben. Vannak helyzetek, amikor – mint fogalmazott – az »idô összesûrûsödik«. A magyarok tudják,
milyen, amikor néhány nap
alatt hosszú évekre eldôlhet a
sorsunk, milyenek a forradalmi változások – mondta Orbán Viktor. »A kormánynak
abból kellett kiindulnia, amikor megkezdte az elsô száznapos munkáját, hogy többrôl
van szó, minthogy a nyugati
világot egy súlyos pénzügyi
válság rázta meg. Vannak,
akik úgy vélik, a válság egy
elkerülhetô, rossz döntés következménye.«”
2-3. oldal

A széthúzás
korszaka lejárt
„Nyilvánvalóvá vált, hogy
pénz nélkül is lehet lényeges
változásokat elérni, új szemlélet kell hozzá és felelôs
magatartás. A legfontosabbak a nemzetpolitikai törvények voltak, a kettôs állampolgárságról és a trianoni
emléknapról szólók. A kormány az IMF-fel határozottan és bátran viselkedett, a
bankadóról szóló döntés
pedig a társadalmi igazságosság minimális követelményét valósította meg.”
12-13. oldal

Folytatás az 1. oldalról

megadásán kívül – három sarkalatos
pont van: az anyaországi intézményes
támogatás (Szülôföld Alap, diplomáciai
és jogsegély, stb.); az autonómia-elkötelezettség (szórványban a kulturális autonómiák, a tömbmagyarságnak területi
autonómia) soha-fel-nem-adása; és az
etnikai alapú magyar párt/szervezet.
Metszô élességgel kell látnunk, hogy a
kisebbségi létben a vegyes pártok már
csúszás az asszimilációba, az önfeladás
elôszobája, az asszimiláció kiolajozása.
Mégpedig azért, mert ott a nemzeti lét
pusztán egy járulékos jegy, nem pedig a
lényegadó karakter.
Az emigráció, a nyugati magyarság esetében is fontos a magyar – és ezzel Európai
Uniós – állampolgárság megadása. Sok
olyan család van, ahol a nagypapa megôrizte a magyar identitást, állampolgárságát, az apák nemzedéke nem foglalkozott
vele, de az unokában felébredt a gyökerek
keresése, a nemzethez kötôdés vágya, és
nem is tudta, hogy potenciálisan magyar
állampolgár. Ôket se engedjük elveszni a
magyarságból. Akiket lehet, meg kell tartani a magyar nyelvben. De azokról sem
mondhatunk le, akik a 3.-4.-5. generációban már nem beszélik a nyelvünket, de
kötôdni akarnak a nemzethez.
Érdemes tanulni lengyel barátainktól.
Például az amerikai emigráció sokadik
nemzedékében már nem beszélnek lengyelül, de kôkemény lengyel tudatuk van, és
mozgósíthatók a lengyel ügyért. Ezért ôk az
emigráns szervezetekben két szekcióban
vannak, lengyel és angol nyelvûben, így
azokat sem vesztik el, akiktôl reálisan nem
várható, hogy az USA-ban jól megtanulnak
lengyelül. Nekünk is ezt kell tennünk.
Egetlen magyarról sem mondunk le!
Martini bíboros kezdte úgy egy beszédét, hogy: I have a dream. Az én álmom
az összmagyar regiszter. Így magyar szervezeti és perszonális értelemben is számon tarthatunk és elérhetünk minden
magyart a nagyvilágban. Húsz éve ez még
nehézkes lett volna postai úton, de ma
interneten nem jelenthet problémát,
aktuális üzeneteket, híreket, kulturális
értékeket küldeni és kapni. Nemzeti
ügyeink érdekében hihetetlen erôt jelentene egy világméretû magyar mozgósítás
lehetôsége, és sokakban megerôsítené a
magyar identitást. Igen, megharcolunk
minden magyarért!
Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
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Száz nap, amely megváltoztatta
Magyarországot
Olyan száz nap volt ez, amely megváltoztatta Magyarországot – összegezte
beszédében Orbán Viktor a kormányalakítás óta eltelt idôszakot a
Professzorok Batthyány Körének rendezvényén. A miniszterelnök hangsúlyozta: olykor maga is nyomasztónak érezte azt a hatalmas feladattömeget,
amellyel az elmúlt száz napban meg kellett birkózniuk, ugyanakkor hatalmas segítséget jelentett számukra, hogy az áprilisi választáson kapott óriási
támogatottságra támaszkodhattak. Rámutatott, száz nap nem elegendô idô
ahhoz, hogy a teljes sikertelenségbôl a teljes sikerbe, és elégedettségbe jussunk. Az elmúlt idôszakban azonban a magyar emberek nemcsak azt értették meg, miszerint egységben lehetnek igazán erôsek, de azt is belátták,
hogy mindenekelôtt biztos alapokat kell lerakni.
A kormányfô kijelentette: a jövô formálásában továbbra is számít a választópolgárokra. Mint mondta, szeretne szakítani azzal a gyakorlattal, hogy a kormány
tagjai csak négyévente találkoznak a szavazókkal. Ezért újra elindítják a választási kampányban elkezdett nemzeti konzultációsorozatot.
Idén, 2010 nyarán még azok, akik a
közéletnek legszívesebben hátat fordítanak is úgy érezték, hogy valami megváltozott, „valahogy más a politika”, nagy
dolgok vannak készülôben. Vannak helyzetek, amikor – mint fogalmazott – az
„idô összesûrûsödik”. A magyarok tudják, milyen, amikor néhány nap alatt
hosszú évekre eldôlhet a sorsunk, milyenek a forradalmi változások – mondta
Orbán Viktor. „A kormánynak abból kellett kiindulnia, amikor megkezdte az
elsô száznapos munkáját, hogy többrôl
van szó, minthogy a nyugati világot egy
súlyos pénzügyi válság rázta meg.
Vannak, akik úgy vélik, a válság egy elkerülhetô, rossz döntés következménye.
Orbán Viktor meglátása szerint azonban
az utópia „beleütközött a valóságba” és
darabokra tört.
A magyarok megértették a valóságot,
és vállalták, hogy szembenéznek vele az
utóbbi évek „utópiájának delíriuma
után”. Új, valóságra épülô rendszer alapjait tették le, amelyet Nemzeti Együttmûködésnek hívnak.
Orbán Viktor felidézte: száz nappal
ezelôtt a szakadék szélén állt a gazdaság,
történelmi csúcsponton volt a munkanélküliség, és hatalmas adósságtömeg
maradt ránk, 2011-ben 2858 milliárd
forintot kell majd visszafizetnünk. Az
egy évben visszafizetendô államadósság
jóval meghaladja az egészségügyre, vagy
az oktatásra egész évben költött összeget.
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Ez a helyzet, amelyet 100 nappal ezelôtt
megörököltünk; mindennél nagyobb
gondot jelentett, hogy a magyarok már
alig reménykedtek a jövôben. Ezért haladéktalanul cselekedni kellett.
Elmondta továbbá, hogy a nemzeti
ügyek kormányának támogatottsága
különleges, de sok más tekintetben is
rendhagyó. Az elsô kormány, amelynek
programja megegyezik a kormánypárt
választási programjával. Vagyis, ez a
kormány azt teszi, és azt kell tennie,
amit az emberekkel a választások elôtt
megbeszélt.
A miniszterelnök beszédében aláhúzta, leszámoltak azzal a 20. századi „szakértôi gôgbôl fakadó technokrata utópiával”, miszerint lehet az emberek nevében
és ellenére kormányozni. A száz nap elsô
és legfontosabb eredménye ezért az, hogy
az emberekkel együttmûködve hozták
létre és építik ki a Nemzeti Együttmûködés Rendszerét. „Valójában az elmúlt
száz nap ezért nem egyszerûen a magyar
kormány száz napja, hanem a megújuló
Magyarország elsô száz napja”– hangsúlyozta. Újdonság továbbá, hogy 1990 óta
soha nem volt ilyen kevés minisztérium
és miniszter. Az új rendszer hatékonyságát pedig az is bizonyíthatja, hogy a kormány elsô száz napja alatt 55 törvényt
fogadott el az országgyûlés. Ez a szám
négy évvel ezelôtt 19 volt.
A miniszterelnök a legfontosabb döntésekrôl szólva kijelentette: a kormányprogram elsô helyén a gazdaság talpra állítása és az új munkahelyek teremtése van.
Minden intézkedés középpontjában a vállalkozás és a munkahelyteremtés támogatása áll. Az intézkedéseket sorolva
kiemelte, hogy bevezették minden idôk
legalacsonyabb tíz százalékos társasági
adóját, eltöröltek tíz adófajtát, nemzeti
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konzultációra bocsátották a Széchenyitervet, vagy bevezették az egyszerû alkalmi foglalkoztatást. Törvényt hoztak a
körbetartozás felszámolásáról, bevezettek egy új szabályt a földbirtokvédelem
mellett. A pénzügyi rendszer stabilitása
érdekében bevezettek egyrészt egy 120
milliárd forintos kormányzati takarékossági intézkedést, másrészt a közszférában kétmillió forintos fizetési plafont,
amely „mindenkire vonatkozik, akkor is,
ha Brüsszelbe szalad panaszkodni” – jegyezte meg.
Elmondta, a kormányzás legfontosabb
céljának tekinti annak az új szövetségnek a fenntartását, amely a középosztály
és a bizonytalanabb helyzetben lévô, szegényebb társadalmi rétegek között jött
létre. Hangsúlyozta, a szociális terület
kiemelt marad. Példaként említette az itt
történt intézkedésekre a kilakoltatási
moratórium meghosszabbítását, a jelzálog alapú devizahitelek folyósításának
megtiltását, az adományozás ismételt
adómentessé tételét.
A jogállamiság helyreállításáról szólva beszélt arról, hogy megkezdték az
elôzô kormányciklusok, a kormányzati
visszaélések, és korrupciós ügyeinek
részletes kivizsgálását. Mint mondta,
2011-ben sor kerülhet az új alkotmány
megalkotására és elfogadására. De megemlítette azt is, hogy kártérítést fizettek
az elôzô korszakban történt állami jogsértés áldozatainak is.

A rend és a közbiztonság megteremtésérôl szólva elmondta, megszüntették azt
a gyakorlatot, amelyben úgy érezhették a

választók, hogy a kormány a bûnözök
oldalán áll, de bevezették a három csapás
törvényt, szigorúbban büntetik a rendôrök és a pedagógusok elleni cselekményeket is.
Az egészségügy érdekében tett lépésekrôl szólva kijelentette, az orvosokat
itthon akarják tartani. Megjegyezte, idén
250-nel több frissen végzett, fiatal szakorvos állhat munkába itthon, mint a
választások elôtt lehetséges lett volna.
Mindezek alapján elmondható, hogy
olyan száz nap volt ez, amely megváltoztatta Magyarországot – összegezte az
elmondottakat a miniszterelnök. Száz
nap nem elegendô idô ahhoz, hogy a teljes sikertelenségbôl a teljes sikerbe, és
elégedettségbe jussunk, az elmúlt idôszakban azonban a magyar emberek azt
is belátták, hogy mindenekelôtt az alapokat kell lerakni.
„Az elsô száz napban, én személyesen
éppen arról akartam meggyôzni mindenkit Magyarországon, hogy van remény,
akarat és képesség Magyarország átalakítására, átépítésére és megújítására” –
zárta beszédét a miniszterelnök.
Forrás: orbanviktor.hu
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Társadalmi részvétel a jogalkotásban
Januártól nyíltabbá, átláthatóbbá válhat a jogalkotás – a kormány az
eddigiektôl eltérô, formabontó javaslatot terjeszt ôsszel a parlament elé a
társadalmi egyeztetésekrôl – mondta el Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium kereszténydemokrata parlamenti államtitkára. A
kormány szándéka, hogy a törvények megalkotását társadalmi konzultációk
sorozata elôzze meg.
A parlamenti államtitkár megfogalmazása szerint egy teljesen új típusú, formabontó javaslat kerül az Országgyûlés
asztalára. Eddig a társadalmi egyeztetésrôl két bekezdés szólt a jogalkotási
törvényben, most azonban errôl külön
jogszabályt alkotnak. A javaslatot
együtt tárgyalják majd az új jogalkotási
törvénnyel, amit december 31-i hatálylyal semmisített meg az Alkotmánybíróság. Sokkal átláthatóbbá, nyíltabbá
válik majd a jogalkotás a kormány tervei szerint januártól – mondta Rétvári
Bence.
A kereszténydemokrata képviselô a
részletekrôl szólva kiemelte: az a cél,
hogy a civil szervezetek, érdekképviseletek, egyházak és egyéb tömörülések
tapasztalatai, javaslatai az eddigieknél
jobban integrálódjanak a jogalkotásba.
Kiemelte: a kormány kifejezett szándéka, hogy a törvények megalkotását társadalmi konzultációk sorozata elôzze
meg.

Minden, a kormány által beterjesztett
törvényhez hozzá lehet majd szólni a
közigazgatási egyeztetés idôtartama alatt
a szaktárcák honlapján. Ezzel párhuzamosan zajlanak a civil egyeztetések is –
tette hozzá. Nagyobb léptékû változtatások esetén már a jogszabály koncepcióhoz is lehet véleményt küldeni, még a
törvénytervezet szövegének megszületése elôtt.
Emellett stratégiai partneri viszonyt
alakítanának ki azokkal a szervezetekkel, kamarákkal, amelyek méretüknél,
szakmai tevékenységüknél fogva a leghatékonyabban tudják segíteni a kormányzati munkát és a legjobban tudják képviselni az adott ágazatot. Errôl az adott
tárca vezetôje kötne megállapodást a
területén érintett szervezetekkel. Ez az
elsô Orbán-kormány alatt már egy jól
mûködô rendszer volt – jegyezte meg az
államtitkár.
Rétvári Bence elmondta, hogy utánkövetésre is sor kerül majd, a jogszabály-

ok hatályba lépése után egy bizonyos idô
elteltével a kormány azokat, akik részt
vettek a törvény vitájában felkéri, hogy a
hatékonysággal, mûködéssel kapcsolatos
tapasztalataikat osszák meg. Hozzátette:
a javaslat a kormány által célként megfogalmazott „jó állam” megvalósítását
kívánja segíteni. „A jó állam számára az
emberek véleménye nem probléma,
hanem a megoldás maga” – összegezte az
államtitkár. Az indítványt októberben
tárgyalhatja a kormány.
Forrás: MTI

Elindult
az együttmûködés kora

Sikeres volt
a kormány elsô száz napja

Sikerült az elsô lépéseket megtenni egy rendezett világ
felé az elsô száz napban, s a széthúzás kora után az
együttmûködés korát elindítani – mondta Harrach
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetôje a miniszterelnök a kormány elsô száz napját értékelô beszédére reagálva. Az elmúlt nyolc év a reményvesztettség kora volt, hozzátéve: rendezetlen világ vett
körül bennünket.
A KDNP-s politikus a kormány elsô száz napjának
intézkedései közül kiemelte a közbiztonság javításáért elfogadott három csapás törvényt, az oktatási és
szociális területen, illetve az egyházi iskolák hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése érdekében hozott változtatásokat. Kitért a Nemzeti Eszközkezelô Társaság létrehozásának tervére is, amelyrôl a
törvényt ôsszel fogadhatják el, s megemlítette az
egyszerûsített honosítási eljárásról és nemzeti összetartozásról szóló javaslatokat.

A politológusok sikeresnek minôsítették az Orbán-kormány elsô száz
napjának tevékenységét. Zárug Péter Farkas elmondta, ez az idôszak a
Fidesz és Orbán Viktor hatalmi berendezkedésére szolgált, felhasználva a választásokon megnyilvánuló jelentôs társadalmi támogatottságot. A jogalkotás üteme azt mutatja, hogy soha ellenzéki párt nem
vette át olyan tudatosan a hatalmat egy elôzô kormányzattól, mint a
második Orbán-kabinet.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézôpont Intézet kutatási igazgatója úgy
vélekedett, a kormánypártok népszerûségéhez az ellenzék hiteltelensége és erôtlensége is hozzájárul. A lapunknak nyilatkozó gazdasági elemzôk kiemelték: tetszik a piacnak, hogy az idén marad a konvergenciaprogramban rögzített költségvetési hiánycél. Jelezték: a
bankadót sikerült elfogadtatni a hitelintézetekkel, s ez néhány évig
javítja a költségvetési mozgásteret. A gazdaság talpra állítását azonban megnehezíti az elôzô kormány öröksége. A gazdasági tényfeltáró bizottság vezetôje szerint mintegy hatvan, a költségvetést terhelô
tétel bukkant elô „nem várt meglepetésként” a szocialisták nyolcéves
hagyatékából.

Forrás: kdnp.hu

Forrás: MHO
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A kormány által képviselt értékrend
egybevág a KDNP értékrendjével
További nemzetpolitikai kérdésekben, így például a határon túli magyarság
támogatásának egységesítésében, a gyes és a gyed újraszabályozásában,
illetve a családi adózás bevezetésében várhatók többek között kereszténydemokrata javaslatok a parlament hétfôn kezdôdô ôszi ülésszakán – jelentette ki Harrach Péter a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetôje. A
politikus megerôsítette, hogy az egyházi iskolák még idén egymilliárdos kárpótlásra számíthatnak, s szeretnék, ha a jövô évi költségvetés egyik kiemelt
területe a családtámogatás lenne.

Harrach Péter. Arra a szocialista felvetésre, hogy a költségvetés benyújtásakor jön
el az igazság pillanata, úgy válaszolt: igen,
reméli, akkor jön el. Az igazság pillanata
pedig az lesz, hogy bebizonyítják, ebben az
elrontott gazdasági helyzetben is lehet
jelentôs lépéseket tenni – mondta.

Alkotmány
Harrach Péter azt mondta, a tavaszi ülésszakhoz képest a mostaniban a kormányzati és az egyéni képviselôi indítványok aránya várhatóan megfordul az
elôbbiek javára. A parlament ôszi ülésszakán elsôsorban azokon a területeken
várhatóak önálló KDNP-s kezdeményezések, ahol kormányzati szerepet is vállaltak a kereszténydemokraták – mutatott rá, példaként említve a nemzetpolitikai területet.

ténydemokrata javaslatot az ôszi ülésszakon még nem tárgyalják, de – mint mondta –, errôl a kezdeményezésükrôl nem
mondtak le, azt magukénak tekintik.
Arról, hogy multinacionális cégek ellen-

A jelenleg is zajló alkotmányozásról azt
mondta: legfontosabb eleme az új alkotmánynak a preambulum, s ebben mindenképpen szerepelniük kell az európai

kampányt indítottak, azt mondta, nagy
pénzek állnak a kampány mögött, azon
dolgoznak, hogy feledtessék, egyetlen céljuk a profitmaximalizálás. „Töretlen határozottsággal folytatjuk a harcot, hiszen a
munkavállalók védelme a legfontosabb” –
fogalmazott Harrach Péter.

hagyományokhoz híven a keresztény
értékeknek, a társadalom által elfogadható megfogalmazásban. A kereszténydemokraták a házasság és család védelmét
szeretnének megerôsíteni és hangsúlyosan szerepeltetni. Harrach Péter szerint
tavaszra megszülethet az új alkotmány.

Költségvetés

Rendezett világ

Arról, hogy a jövô évi költségvetés mozgástere milyen lesz, úgy vélekedett, hogy
egy büdzsében mindig arra van forrás,
amit fontosnak tartanak. Az az értékrend,
amit a kormány képvisel, egybevág a
KDNP által képviseltekkel – mutatott rá,
és kiemelten kezelendô területnek nevezte a büdzsében a családtámogatást és az
oktatásügyet. Elôbb vagy utóbb el kell
jutni ahhoz, talán éppen a családi adózáson keresztül, hogy az 1998-2002 közötti
idôszakhoz hasonlóan a családok támogatása, a gyermek nevelésének biztosítása
jelentôs hangsúlyt kapjon – fogalmazott

A KDNP frakcióvezetôje azt mondta, a
tavaszi ülésszakra az volt a jellemzô, hogy
gyors ütemben helyre kellett hozni az
elôzô nyolc év kártételeit, és a fôbb lépéseket meg kellett tenni nemzetpolitikában,
az oktatásügyben és szociális területen.
Rendezett világot kellett teremteni, az
elmúlt nyolc év rendezetlenségét meg kellett szüntetni, és új szemléletet kellett
megvalósítani. Ezáltal nyílt lehetôség arra,
hogy jelentôsebb pénzügyi források nélkül
is lényeges változtatásokat meg lehessen
lépni – fûzte hozzá.

Családi adózás, nemzetpolitika,
egykulcsos adó
Kifejtette: a határon túli magyarok támogatásának egységesítését és újraszabályozását tervezik, szeretnék felszámolni a
jelenlegi szétaprózott rendszert. Megszólalnak és várhatóan javaslattal élnek
majd a kereszténydemokrata politikusok
pénzügyi és gazdasági kérdésekben is.
Harrach Péter fontos lépésnek nevezte az
egykulcsos adó és ezzel párhuzamosan a
családi adózás bevezetését, illetve – a kilakoltatások megelôzésére – a Nemzeti
Eszközkezelô tervezett létrehozását.

Nevelés
Jelentôs változások várhatók az oktatásügyben is, a nevelés szempontjának megerôsítése lesz a következô idôszak feladata.
Az egyházi iskolák a zárszámadási törvény
elfogadásával pedig még idén egymilliárdos
kárpótlásra számíthatnak – erôsítette meg
a frakcióvezetô. Szociális területen a gyes
és a gyed újraszabályozását és az intézmények problémáinak rendezését említette
kiemelt kérdésként a családpolitika egészének újraformálása mellett.

Szabad vasárnap
A KDNP-frakció vezetôje arra számít,
hogy a szabad vasárnapról szóló keresz-
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XVI. Benedek pápa levele
a Családok VII. Világtalálkozójára
Szeptember 24-én, pénteken a Szentszék Sajtótermében bemutatták a
Szentatya a Családok VII. Világtalálkozójára írt üzenetét, amelyre 2012.
május 30. és június 3. között kerül sor Milánóban. Az esemény központi
témáját Benedek pápa „A család: a munka és az ünnep” címmel jelölte meg
a 2009-es találkozó alkalmával, Mexikó-városban. A sajtótájékoztatón Ennio
Antonelli bíboros, a Család Pápai Tanácsának elnöke mutatta be az augusztus 23-án írt pápai levelet.
A munka és az ünnep szorosan kapcsolódnak a családok életéhez: befolyásolják a döntéseket, a házastársak,
a szülôk és a gyermekek közti köteléket, továbbá a családnak a társadalommal és az egyházzal való kapcsolatát.
A Teremtés könyvének szavait idézve
a Szentatya levelében magyarázza,
hogy a munka és az ünnepnapok Isten
adományai és áldása a család számára
a teljes emberi élet megélésének érdekében. A személy teljes fejlôdése több
szinten valósul meg, így individuális,
családi és közösségi, tevékenységi
szinten, amely egyaránt érvényes a
reményre és a végtelen Jó felé való nyitottságra is.

A mai világban a munka a piaci verseny és a maximális profit tükrében zajlik, az ünnep pedig a szórakozás és a
fogyasztás lehetôségét jelenti. Ez azonban negatív hatást gyakorol a családra és
a közösségekre, mivel egy individualista
életstílus kialakulásával fenyeget.
Szükséges tehát, hogy a család érdekeit
szem elôtt tartva újraértékeljük a munka
által követelt szükségleteket és idôt,
továbbá az ünnep, különös tekintettel a
vasárnap, mint az Úr, az ember, a család,
a közösség, a szolidaritás napjának valódi jelentôségét – írja levelében a
Szentatya.
A Családok Világtalálkozója egyedülálló lehetôséget ad a munka és az ünnep

jelentôségének értelmezésére egy összetartó, az életre nyitott, a társadalomba és
az egyházba beilleszkedett családkép tükrében, amely különös figyelmet fordít a
világgal való kapcsolatokra. A Szentatya
arra buzdítja a családokat és mindenkit,
hogy folyamatosan készüljenek a milánói világtalálkozóra egyházi és kulturális
szinten egyaránt. 2011-ben, II. János Pál
pápa „Familiaris consortio” kezdetû
apostoli buzdításának 30. évfordulóján,
plébániai, egyházmegyei, országos programok keretében is valósuljon meg egy
olyan felkészülési folyamat, amely a
keresztény családokat és az egyházi
közösséget a milánói találkozóra vezeti.
XVI. Benedek pápa a Családok VII.
Világtalálkozójára írt levelének végén
köszönetet mond a milánói fôegyházmegyének az elôkészületi és szervezôi munkák lebonyolításáért. A Názáreti Család
közbenjárását kérve apostoli áldását
küldi a találkozó elôkészületeiben résztvevô családoknak.
Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

KDNP-s módosító javaslatok a házasság és a család védelmében
A KDNP számára fontos nemzeti és
eszmei értékek mellett a házasság és
a család védelmére helyezik a hangsúlyt a kereszténydemokrata Pálffy
István által a médiaalkotmányhoz
benyújtott módosító javaslatok.
Az egyik indítvány rögzíti, hogy a
médiaszolgáltatások nem sérthetik a
házasság és a család intézményét. Azon
médiaszolgáltatások, amelyek súlyosan
veszélyeztethetik a kiskorúak és a fiatalkorúak szellemi, lelki erkölcsi és fizikai fejlôdését, csak elôzetes figyelmeztetés után vagy oly módon tehetôk elérhetôvé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzájuk – fejtette ki indítványában.
A kereszténydemokrata politikus
javasolja azt is, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez vagy felhasználásához a törvény eltérô rendelkezésének
hiányában az érintett személy hozzájárulása legyen kötelezô. Nincs szükség
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ugyanakkor az érintettek hozzájárulására tömegfelvétel készítéséhez és felhasználásához, illetve nyilvános közszereplésrôl, közhatalom nyilvános gyakorlása
során a közszereplôrôl, a közhatalmat
gyakorló személyrôl felvétel készítéséhez
és annak „nem visszaélésszerû” felhasználásához.
Pálffy István indokoltnak tartotta,
hogy a közszolgálati médiaszolgáltatásban az állampolgárok tájékozódási és
kulturális igényeinek kielégítésekor a
magyar gazdaság anyagi és szellemi eredményei és hagyományai, a hungarikumok is törvényi biztosítékot kapjanak
arra, hogy a közönséghez eljussanak.
Hasonló okból nevezte szükségesnek a
közszolgálati médiaszolgáltatás alkotmányos alapkérdései közé emelni az
oktatáshoz való jog fontosságát.
Egy másik módosító javaslata szerint
a tartalomszolgáltatók, valamint a velük
munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók a bírósági és hatósági eljárásokról, illetve a
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minôsített adatok védelmérôl szóló jogszabályok keretei között kötelesek lennének információforrásaik titokban tartására, ha az információ forrása tôlük ezt
kérte. A képviselô szerint ez a módosítás
erôsebben kívánja védeni az informátor
érdekeit és ezzel a közérdekû ügyek feltárását, továbbá egyértelmû védelmet teremt az információt közlô szolgáltató
vagy személy számára ezen eljárások
során.
A kereszténydemokrata politikus
indítványai között szerepel az is, hogy
elhagyná a médiatartalmakban megjelenô reklámokra vonatkozó passzusokat,
mert – mint kifejtette – ezek nincsenek
összhangban a jelenlegi reklámtörvénynyel. A párhuzamos szabályozás indokolatlan, az eltérô megfogalmazás jogbizonytalansághoz vezet – tette hozzá,
jelezve, hogy mindezeken túl technikai
jellegû módosító indítványokat is benyújtott.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Az erôsségekre alapozva kell
az oktatási rendszert jobbá tenni
A magyar oktatási rendszer évszázados erôsségeire alapozva kell
a jelenlegi rendszert megerôsíteni –
mondta Hoffmann Ró zsa, a Nem zeti Erôforrás Minisztérium oktatásért felelôs állam titkára a XVI.
Polgári Gondola rendezvényen.
Beszédében hangsúlyozta: a magyar iskola ezer évvel ezelôtt és egy vesztes
világháború után, az 1920-as években is
képes volt fejlôdni. Mára azonban oda
jutottunk, hogy „a magyar iskolára senki
nem lehet büszke”. Nagyon komoly
problémák vannak, amelyeket csak úgy
lehet megoldani, ha a rendszer évszázados erôsségeit újra felélesztik – fûzte
hozzá.
Hoffmann Rózsa ezen felélesztendô
erôsségek közé sorolta az oktatási rendszer tanárokra építô pedagógiai kultúrá-

ját. Kifejtette, hogy régebben a tanár, vagy
tanító irányította a nevelési folyamatot,
de ez az elmúlt években megfordult.
Piacszemléletû oktatáspolitika következett, amelyben a „megrendelônek” igyekezett a rendszer kedvezni. Az államtitkár kijelentette: az oktatás nem közönséges szolgáltatás, hanem az állam által
irányított közszolgálat, amely megalapozza az ország jövôjét.
Az iskolákban vissza kell állítani a
magyar pedagógia legnemesebb hagyományait. Ehhez szorosan kapcsolódik a
tanárok társadalmi megbecsültsége és
annak helyreállítása. Az államtitkár szerint a tanárok társadalmi és anyagi megbecsültsége az elmúlt években elképzelhetetlen mélységbe zuhant. Mint mondta: csak a nevelési kultúra visszaállításával lehet a megbecsültséget is megteremteni.

A harmadik olyan erôssége a magyar
oktatásnak, amelyet fel kell éleszteni
Hoffmann Rózsa szerint a gyerekek
alapmûveltsége. Hangsúlyozta: az elmúlt
nyolc év oktatáspolitikája lerombolta ezt
a tudást, helyette csak a gyakorlati képzést erôsítették.
A felsôoktatással kapcsolatban az
államtitkár azt mondta, szerkezeti és létszámproblémákkal küzdenek, de ezekre
is megoldást fognak találni.
A XVI. Polgári Gondola elnevezésû
rendezvényt a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület szervezte, amelyen
jelent volt a többi között Mádl Dalma, a
volt köztársasági elnök felesége és Csoóri
Sándor író is. Az oktatási államtitkáron
kívül felszólalt Michl József, Tata kereszténydemokrata polgármestere.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Egymilliárdot pótolhat az állam idén
az egyházi közoktatásnak
Egymilliárd forintot pótolhat az állam idén az egyházi közoktatási
intézmények kiegészítő normatívájának négymilliárd forintos elmaradásából
az ősszel megszavazandó zárszámadási törvényjavaslat szerint – közölte
Szászfalvi László a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára.
Az államtitkár megjegyezte: a zárszámadási törvényjavaslat ide vonatkozó
számadatai az egyházi szakértôk és a
Nemzetgazdasági Minisztérium szakértôinek szakmai egyeztetése alapján
jöttek létre. Ennek eredményeként idén
a 2009-re vonatkozó egyházi közoktatási kiegészítô normatíva 757 millió
forint lesz, illetve 1 milliárd 17 millió
forintot kapnak az egyházak szociális
intézményeik kiegészítô normatívájaként.
Szászfalvi László kiemelte: a közoktatási rendszer stabil, kiszámítható állami finanszírozásra való átállításáig is a
kormány az állami és önkormányzati
intézményekkel egyenrangúan támogatja majd az egyházi közoktatási intézményeket, s ez már a jövô évi költségvetésben megmutatkozik. A kormányzat
egy bizonyos ütemezési terv szerint az
állami finanszírozást szeretné bevezet-

ni a közoktatási rendszerben, és ez nyilván érinti majd az egyházi fenntartású
oktatási intézményeket is, a részleteket
azonban még az egyházi szakértôkkel
egyeztetni kell.
Az egyházügyi államtitkár megemlítette: a szeptember-október folyamán összehívandó vatikáni-magyar
vegyes bizottságnak az egyik legfontosabb témája az egyházak, illetve az
egyházi intézmények finanszírozása
lesz, ezeket a kérdéseket részletesen
elemzik majd és reményeik szerint
konszenzusra tudnak majd jutni egymással. A vegyes bizottság témája
lesz továbbá, hogy közösen vonják le
a konzekvenciákat a vatikáni szerzôdés megkötése, 1997 utáni évek
tapasztalatai alapján.
Szászfalvi László közölte: a vatikánimagyar vegyes bizottság ülésein hangsúlyos lesz az 1990-ben meghozott lel-

kiismereti és vallásszabadságról, illetve az egyházakról szóló törvény felülvizsgálatának kérdése is, mert nyilván
érinti a vatikáni szerzôdés az egyházi
törvény felülvizsgálatát. Ehhez kapcsolódóan elmondta: nagyon sok minden
idejétmúlt az 1990-ben hozott törvényben. A legfontosabb feladat az,
hogy le kell zárni a lehetôséget az úgynevezett bizniszegyházak elôtt, amelyeket nem a hitéleti tevékenységre
hoztak létre, hanem spekulációs céllal
arra, hogy miként használják ki a kiskapukat, és hogyan éljenek vissza a
törvény adta lehetôségekkel. Magyar országon példátlanul alacsony számhoz, száz fôhöz kötik az egyház megalapításának kritériumát, ugyanez a
szám például Ausztriában 10 ezer fô.
A leendô új egyházi törvényt azonban
feltétlenül a késôbb megszavazandó új
alkotmánnyal kell összhangba hozni.
Ehhez hosszú és nagyon kemény munka
szükséges, folyamatosan egyeztetni kell
a történelmi és az intézményfenntartó
felekezetekkel.
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Néphatalom
Húsz éve politizálok, de nem láttam még olyat, hogy amikor egy pártnak felhatalmazása van, akkor nem azokat az embereket támogatja, akikben szakmailag és értékrend szempontjából is bizalmat talál. Aztán a társadalom
megítéli majd ôket. A nép igazságérzete nemet mondott a Gyurcsány-világot jellemzô korrupciótömegre. Mi sem legyinthetünk, hogy spongyát rá –
mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a 168 Órának adott interjújában
– A kötcsei beszéd szerint Orbán Viktor
is érzi, a kegyelmi állapot véges. Ön
szerint is?
– Mibôl gondolja, hogy így érzi?
– Azt mondta, minél hamarabb el kell
fogadni az új alkotmányt.
– Sem a közvélemény-kutatások, sem
a teljesítmény nem jelzi, hogy csökkenne a kormány támogatottsága. Forradalmi lépéseket tettünk, sistereg kezünkben a munka.
– Akkor miért kell az új alkotmány
elfogadását egy évvel elôrébb hozni?
– Miért, elôbbre hoztuk?
– Korábban 2012-rôl beszéltek. Orbán
Viktor 100 napos értékelôjében még el is
vétette a dátumot.
– Egyszerû nyelvbotlás volt. Emlékszem saját szavaimra: a kormány megalakulásának napján azt mondtam, egy
éven belül olyan alkotmányunk lesz,
amely nem azzal kezdôdik, hogy 1949.
évi. Mire várnánk? Szakértôk sokasága
készíti az anyagokat, és végtére is húsz
éve zajlik a társadalmi vita. Lesz új alaptörvény. Nem azért, mert apadna a kormány népszerûsége – megjegyzem, ha így
volna, az se érintené a kétharmados
többséget –, hanem azért, mert egyetlen
érv sem szól az idôhúzás mellett.
– Ha már másról se hallunk május
óta, mint a nemzeti együttmûködésrôl,
hol marad ez például az alkotmány ügyében? Dolgozik egy jobboldali személyekbôl álló tanácsadó testület és egy parlamenti bizottság, amelyben a negyvenöt
fôbôl harminc kormánypárti.
– A parlamenti arányokat a választók
döntötték el, az ellenzék nagyobb számban képviselteti magát a bizottságban,
mint ami az emberek felhatalmazása
alapján járna. A konzultáció pedig
széles körû. Én is százával kapom a leveleket magánszemélyektôl, civilszervezetektôl.
– Akkor miért nem lehet a kész javaslatot egy népszavazáson megméretni?
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– Mert nem ilyen a magyar közjogi
hagyomány. Soha nem volt precedens
erre, sem a kiegyezéskor, sem a két háború után, sem a rendszerváltozáskor.
– Az elmúlt éveket megelôzôen sokféle népszavazásra nem volt példa. Akkor
mégis felettébb kedvelték ezt az intézményt; ön is érvelt mellette.
– De nem az alkotmány kapcsán. A
nép felhatalmazta a parlamentet, hogy
alkotmányozó nemzetgyûlésként az új
alaptörvényt létrehozza. Mi már a választások elôtt jeleztük, ha lehetôségünk lesz
rá, ezt megtesszük, a szavazók ennek
tudatában adtak nekünk alkotmányozó
többséget. Megjegyzem: a szocialisták is
így definiálták a második forduló tétjét.
– Szó volt átszámozásról, a preambulum átírásáról. Arról viszont hallgattak,
hogy a népszavazás intézményét szûkítenék, a konstruktív bizalmatlanság
intézményét kihagynák. Boross Péter
pedig azt szeretné, hogy a kormányfô
jelölje a Legfelsôbb Bíróság elnökét, a legfôbb ügyészt.
– Olyat a világon nem látott, hogy egy
választási programban ilyen részletekrôl
szó esne. Alapvetô kérdésekben elmondtuk, mit tennénk. Ráadásul a választási
programunk része lett a kormányprogramnak. Ezt váltjuk valóra.
– Úgy könnyû, hogy azt ígérték: rendet teszünk, meg erôs Magyarországot
akarunk. Eléggé közhelyes.
– A választási program elvekrôl és irányokról szól, nem kormányzástechnikai
részletekrôl. A választóktól az Országgyûlés felhatalmazást kapott. Hogyan
lehetne antidemokratikus az, ami a népakaraton nyugszik?
– Nem mondtam, hogy antidemokratikus. Azt kérdeztem: ha akkora a támogatottság, mit veszítenek azon, ha a
konkrétumokról is szavazunk?
– Amit mond, az nem elvi, hanem
politikai megközelítés.
– Politizálunk.
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– Az alkotmány sorsa nem függhet
attól, hogy pártpolitikailag nyerünk-e,
vagy veszítünk. A felhatalmazást azért
kaptuk, hogy éljünk vele.
– Mi értelme volt a kifüggesztôsdinek?
– Alkotmányozó hatalommal ruházta
fel a társadalom az Orbán-kormányt.
Ilyenkor természetes, hogy értelmezzük
a történelmi helyzetet, és ezt – rendkívüli felelôsségünkre tekintettel – ünnepélyes formában tesszük.
– Leírták, hogy fontos a munka, az
otthon, a család, a rend, az egészség. És?
– Mit és? Nem ezek a legfontosabbak
mindnyájunknak? Az értékek, kitûzött
célok tekintetében van olyan, amivel ne
lehetne egyetérteni? Szerintem helyes,
ha az Országgyûlés világosan megmondja, melyek az országépítés sarokkövei.
– Vagyis a kormány.
– Nem, az Országgyûlés.
– Ezt csak a kormánypártok szavazták
meg.
– És ennek mi a jelentôsége?
– Nem ugyanaz.
– A szavazatok legitimitását a nép
adja, nem a pártok. A társadalom fölhatalmazása alapján az Országgyûlés,
amely a magyar nemzetet képviseli,
több mint kétharmados többséggel ezt a
nyilatkozatot megszavazta. Ettôl kezdve indifferens, hogy az igenek és a nemek pártszempontból hogyan oszlottak
meg. Tehát ez nem a Fidesz–KDNP önértelmezése, hanem az Országgyûlésé és
ebbôl következôen végsô soron a nemzeté.
– Ha úgyis akkora az egyetértés a néppel, miért nem egyeztetnek? Miért egyéni képviselôi indítványokkal operálnak,
miért nem tárgyalnak a szakszervezetekkel, miért nem hívják össze az OÉT-et?
– Tárgyalunk a szakszervezetekkel is.
Amennyire a kormányzás sebessége lehetôvé teszi, egyeztetünk. Nem vagyok
az OÉT ügyeinek szakértôje, és nem
akarnám relativizálni sem, de jelzem,
hogy a legitimáció a néptôl ered, nem a
különféle szervezetektôl.
– Ezek szerint a nép akarata csak a
szavazóurnáknál számít, utána nem
állhat össze érdekérvényesítô szervezetekbe?
– Dehogynem, meg is kell ôket kérdezni, ezt hívják nemzeti konzultációnak.

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2010. szeptember

– Nem, ezt fideszes konzultációnak
hívják.
– Nemzeti konzultációnak hívják,
mert mindenki elôtt nyitott. Különben
egyáltalán nem biztos, hogy bizonytalan
legitimitású struktúrákat kell legitimációval felruházni.
– Fordítok: a kormánypártok eldöntik,
ki hivatott a nép akaratát képviselni?
– Nem, a nép dönti el.
– Eldöntötték. Ellensúlynak viszont
ott vannak a szakszervezetek.
– A kormánytöbbség ellensúlya nem a
szakszervezetek, hanem az ellenzék,
mégpedig akkora súllyal, amekkorával a
nép felruházta. Szerintem tárgyalni kell
a szakszervezetekkel, a civil világgal és az
egyes állampolgárokkal is. A mi kormányunk nem íróasztal mögött találja ki a
törvényeket, ahogy ez Gyurcsány reformôrületében történt, hanem megkérdezzük az embereket. Ezért végrehajthatók a
reformjaink.
– Persze nem nehéz úgy megnyerni az
embereket, ha azt mondják, mi majd
emeljük a tanárok fizetését, meg az ápolókét, orvosokét.
– Ezt Medgyessy Péter mondta.
– Ezt Pokorni Zoltán mondta. Párttársai meg azt: radikális adócsökkentés
lesz.
– Meg is csináljuk január elsejétôl.
– Mitôl nagyarányú a 16 százalék, ha
a Bajnai-kormány 2011-tôl amúgy is 17
százalékban jelölte meg az alsó kulcsot,
amellyel a lakosság 98 százaléka adózna?
– És fölötte voltak a sokkal magasabb
kulcsok.
– A gazdagoknak. Így viszont a legalacsonyabb jövedelmûek fognak rosszul
járni.
– A középrétegek lennének a gazdagok? Ráadásul az egykulcsos adó kiegészül a családi típusú adózással, így a
demográfiai kérdés megoldását és a gazdaság versenyképességének javítását egyszerre segíti elô.
– A végén még elállnak az egykulcsos
adó ötletétôl, csak nem akaródzik bevallani. De ha mégis: mi van azokkal, akiken nem segít a családi adókedvezmény?
– Olyan gyógyszert még nem találtak
fel, amelynek ne volna mellékhatása. Lehetséges, hogy tízmillió emberbôl lesz
olyan, aki rosszabbul jár. Ezeknek a társadalmi csoportoknak a szempontjait
más módon érvényesítjük. De Magyarország a mostani adórendszerrel nem versenyképes, nem indul be a gazdaság nö-

vekedése, így pedig nem lesz elosztható
szociális célú pénz sem.
– Az adócsökkentéshez pénz kell, és
elodázhatatlanok a strukturális reformok.
– Pont ezt tesszük. Persze millió probléma van, majd megszakadunk, úgy dolgozunk. Tíz százalékra csökkentettük a
társasági adót, tíz kisadót eltöröltünk, és
sorolhatnám. Ennél forradalmibb gazdasági lépéseket nem nagyon tettek még az
országban. Az állami bürokrácia ilyen
mértékû csökkentésére sem volt példa.
– A bürokrácia csökkentése több tízmilliárdos tétel. A miniszterelnök viszont ezermilliárdos forráskivonásról
beszélt. Mi lesz az önkormányzati reformmal, az egészségügy, az oktatás átszervezésével?
– Egyfelôl nem árt emlékeztetni arra,
hogy az elôzô kormány több mint évi
kétezermilliárdos adósságtörlesztést hagyott ránk. Másfelôl ezt csináljuk, az
utóbbi tekintetében például az érettségi
normalizálásától a buktatás újbóli bevezetéséig.
– Ezek nem reformok, nem jelentenek
megtakarítást, igaz, sérelmekkel sem járnak.
– A bürokrácia csökkentése megtakarítás és könnyebbség a vállalkozásoknak.
De ne feledjük a bankadót, és azt, hogy a
pénzügyi egyensúlyra vonatkozó lépések
természetszerûen a költségvetésben lesznek. A lendületünk nehezen vitatható,
ezt az ellenzék sem teszi.
– Azt mondják: ilyen lendülettel még
egyik kormány sem betonozta be magát
a hatalomba.
– A választópolgároknak és az ellenzéknek – elsôsorban a szocialista párt
ôrültségeinek – tartozunk köszönettel.

– Meg a törvénymódosításaiknak, például az alkotmánybírák választásáról, az
önkormányzati voksolásról.
– Olyan törvényeket hoztunk, amelyek jók a népnek, és megfelelnek a józan
észnek.
– Meg a politikai logikának.
– Miért probléma ez?
– Például azért, mert fideszes az ÁSZ
elnöke.
– Miért, szocialistának kellene lennie?
– Nem! Pártsemlegesnek.
– Húsz éve politizálok, de nem láttam
még olyat, hogy amikor egy pártnak felhatalmazása van, akkor nem azokat az
embereket támogatja, akikben szakmailag és értékrend szempontjából is bizalmat talál. Aztán a társadalom megítéli
majd ôket. A nép igazságérzete nemet
mondott a Gyurcsány-világot jellemzô
korrupciótömegre. Mi sem legyinthetünk, hogy spongyát rá.
– Fél szóval sem fogom megvédeni a
trükközôket és a korruptakat. De ha a
Fidesz–KDNP a korrupció elleni küzdelem élharcosa, mibôl állt volna hamarjában elfogadni a párt- és kampányfinanszírozási törvényt?
– Egyetértek, ezért csökkentettük 15
százalékkal a pártpénzeket. Mi abban
vagyunk érdekeltek, hogy olcsó legyen a
kampány. Ez erkölcsileg is helyénvaló,
ráadásul mi nem plakátokra építünk,
hanem személyes kapcsolatokon keresztül mozgósítunk.
– Remek. Akkor miért nem szavazták
meg?
– Mi nyújtottuk be a legszigorúbb
javaslatot.
– Értem, de miért nem szavazták meg?
– Sorra fog kerülni az is!
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A honvédelemnek szüksége van
az önkéntes-tartalékos rendszerre
A honvédelem fejlesztésének elsô és legfontosabb lépéseként törekedni kell
a katonák életpálya-modelljének megtervezésére, megbecsülést és kiszámíthatóságot biztosítva ezzel a pályára lépôk számára – hangsúlyozta
Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára egy Tiszavasváriban a Találkozások Házában megrendezett fórumot megelôzô sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata szakpolitikus szerint ez az eszköze
annak, hogy vonzóvá tegyék a katonai pályát, s jövôképet mutassanak mind
a hivatásos, mind pedig a szerzôdéses állomány számára.
Az államtitkár fontosnak nevezte az
önkéntes-tartalékos rendszer alapjainak
lerakását és kiszélesítését, a részletek
kidolgozása azonban még folyamatban
van. Ennek során azt is meg kell vizsgálni, milyen érdekeltségi rendszert lehet
ehhez hozzátenni, s tisztázni kell az
önkéntesek rendelkezésre állási díjának
kérdését – fûzte hozzá. Kiemelte: a honvédség számára olyan tartalékot kell
képezni, amely nemcsak a haza védelmét
szolgálja, hanem például az árvízi védekezésben is segédkezhet.
Ezen a folyamaton keresztül lehet a
honvédelmet valóban nemzeti üggyé
tenni. Az elképzelés ráhatást gyakorol a
honvédség megítélésére, s a közgondolkodásba is visszakerül a honvédelmi
tudat, amely egyenesen vezet a hazasze-

retet érzésének megerôsítéséhez – fogalmazott Simicskó István.
Megjegyezte: a katonai pályát a fentiek mellett egy katonai középiskola létrehozásával tenné vonzóbbá a tárca. Az
elképzeléssel már 14 éves kortól elérhetôvé válhatna az alapvetô katonai ismeretek megszerzése. Egyben emlékeztetett
arra, hogy a néhány évvel ezelôtt bezárt
gyôri katonai középiskolába nagyrészt a
keleti országrészbôl érkeztek gyerekek.
„Ha helye van egy ilyen intézménynek,
akkor elsôsorban Kelet-Magyarországra,
Tiszavasvárira kell gondolnunk” – mondta Simicskó István, hozzátéve, hogy az
egyelôre elképzelések szintjén létezô tervhez további egyeztetésekre van szükség.
Törekvés van arra, ha nem is létszámában, de képességeiben mindenképpen erô-

södjön a honvédség, ezért a hangsúlyt elsôsorban az életpálya-modellre és önkéntestartalékos rendszer kialakítására kell
helyezni – fejtette ki Simicskó István.
A szakpolitikus hangsúlyozta: a honvédelem az elôzô kormány által elkövetett
komoly hibák miatt nem válhatott nemzeti üggyé. Ez csak akkor lehetséges, ha az
emberek magukénak érzik és védik otthonaikat, tisztelik az embertársaikat és
értékeiket – fûzte hozzá Simicskó István.
kdnp.hu, Forrás: MTI

Felelôsség vagy mindenhatóság
A kétharmados, forradalminak mondott gyôzelem hatalmas lehetôség,
de nem mindenhatóság. Itt van például Gyurcsány Ferenc meg Szilvásy
esete. Ôk fittyet hánytak a parlamenti vizsgálóbizottságra. Tehették,
mert ennek még nincs büntetôjogi
következménye. Legyen.
Hogy Gyurcsány pökhendisége használte a szocialistáknak az önkormányzati
választások elôtt, majd hamarost kiderül.
Talán egy újabb szög a koporsóba, de az is
lehet, hogy némely elanyátlanodott szoci
szavazónak lelkesítô jelzés.
Ha higgadtan nézzük a helyzetet,
akkor Gyurcsány alkotmánysértést, s
mivel képviselô, ekként esküszegést követett el. Alkotmányos érdek a parlamenti
bizottságok hatékony mûködése és az
Alkotmánybíróság egy régi határozata szerint „további jogi garanciák szükségesek,
amelyek konkretizálják az alkotmányban
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szereplô normát, joghátrányt helyeznek
kilátásba a norma jogellenes megszegôivel
szemben, illetve garantálják a norma,
valamint a szankció végrehajtását”.
Nos, ezt a törvényt meg kell alkotni.
Egy változatot a Jobbik már beterjesztett,
ami azt hiszem kicsit hebehurgya volt,
de a szándékkal egyet kell érteni. A
Jobbik most is azt mondja, hogy olyan
törvény kell, ami börtönbe küldi azokat,
akiknek nem akaródzik megjelenni a
vizsgálóbizottság elôtt. Két szempontom
van, ami miatt árnyaltabban látom a
dolgot. Magam is meg vagyok gyôzôdve,
hogy Gyurcsány olyasmiket követett el,
amelyek miatt a hatályos törvények
alapján is börtönnel büntethetô. Nem
lenne jó, ha másért kerülne oda. Ugyanakkor az én meggyôzôdésem mit sem
jelent, nyilvánvalóan elfogult vagyok.
Olyan vád kell, s a bûnösség olyan bizonyítéka, amelyben az elfogultságnak
nincs semmi szerepe, s amelyek feltárá-
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sa után még a legbaloldalibb ember (és
bíró) sem mondhat mást: börtönbe vele.
Politikai nézeteiért nem szeretnék senkit börtönnel fenyegetni. Ezt tehát a börtönbüntetésrôl. A másik szempont, ami
talán fontosabb: aki szembe szegül a törvényes renddel, tehát tudatosan törvényt sért, például nem jelenik meg a
parlamenti vizsgálóbizottság elôtt, az ne
vehessen részt a közügyekben. Ez egyben mandátumvesztést is jelent. Mondjuk legalább tíz évig. Aki fölül helyezi
magát a törvényeken, azt kívül kell
helyezni azokon.
Nem tudom, hogy végül a magyar parlament hogyan dönt, de egy biztos:
érvényt fog szerezni a törvénynek. Erre
adott a kétharmad, de arra nem, hogy
diktatúrát vezessen be. A kétharmad
ugyanis felelôsség, s nem önkényuralom.
Surján László,
a KDNP alelnöke,
Európai Parlamenti képviselôje
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„A fiataloknak lakást
és munkát szeretnének biztosítani”
Új Magyarországot építünk címmel
jelent meg interjú Rétvári Bencével,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával a Rzeczpospolita címû lengyel napilap keddi számában.
A mértékadó konzervatív újság munkatársának arra a kérdésére, hogy rászolgált-e Orbán Viktor miniszterelnök a
„magyar Putyin” elnevezésre – ahogy az
egyik nyugati lap jellemezte ôt –, Rétvári
azt válaszolta: Magyarország nem az
ortodox, hanem a nyugati kultúra része,
Orbán pedig az Európai Néppárt alelnöke, akinek politikai stílusa, a demokráciához való viszonya teljesen más,
mint az orosz miniszterelnöké. Az összehasonlítás alapja szerinte az, hogy Orbán
a választások nyomán a legerôsebb kormányfô lett az EU-ban s talán egész
Európában, de ez kötelezettséget is ró rá,

hogy radikális reformokat vezessen be a
különbözô intézményekben.
Rétvári a nemzeti együttmûködési
nyilatkozat kifüggesztését firtató kérdésre azzal válaszolt: ebben a dokumentumban az új Magyarország építésérôl,
az elmúlt 20 évvel való szakításról van
szó. A társadalom többsége a választásokon a változásokra szavazott. A nyilatkozat ezek kezdetét jelképezi, s ez a szakasz az új magyar alkotmány elfogadásával fog lezárulni. Az államtitkár szerint nem állja meg a helyét az a vád,
hogy Orbán a saját embereit ülteti a
vezetô pozíciókba. Utalt arra, hogy szocialista alelnöke van az Állami Számvevôszéknek, és az Alkotmánybíróság
egyik új tagja is az MSZP-vel kapcsolatban álló személy. Az új Médiatanáccsal
kapcsolatban a magyar politikus egyebek
között azt hangoztatta, hogy a kormány
határozottan meg akarja változtatni a

közszolgálati média képét, korlátozni
akarja a televíziókban a családi értékeket
romboló, a szexet propagáló sekélyes
mûsorokat.
A kormány családpolitikája – hangsúlyozta Rétvári az újságíró kérdésére –
nem azt jelenti, hogy meg akarnák szigorítani a jelenlegi liberális magyar abortusztörvényt, hanem elsôsorban azt,
hogy a fiataloknak lakást és munkát szeretnének biztosítani. Ezért a januárban
induló új programban pénzügyi segítséget irányoznak elô fiatal házasoknak
lakásvásárlásra, külön szobával a születendô gyerek számára. A családok megerôsítését szolgáló intézkedések azt a célt
szolgálják, hogy a magyar nôk valóban
világra hozzák azokat a gyermekeket,
akiket terveznek, de aztán mégsem születnek meg – zárta az interjút Rétvári
Bence.
Forrás: MTI

Varga László visszautasította Gyurcsány rágalmait
Gyurcsány Ferenc szánalmasan magyarázkodik – mondta Gulyás Gergely, a
2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság fideszes elnöke,
miután a volt miniszterelnök levélben utasította el a megjelenést a testület
elôtt. Varga László, az albizottság KDNP-s tagja visszautasította, hogy Gyurcsány Ferenc levelében ripacskodással, szakszerûtlenséggel vádolja a
testületet, és legitimitását is megkérdôjelezi.
Gyurcsány Ferenc szánalmasan magyarázkodik – mondta Gulyás Gergely, a
2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló albizottság fideszes elnöke, miután
a volt miniszterelnök levélben utasította el a megjelenést a testület elôtt.
Gulyás Gergely leszögezte: az alaptörvény és a Gyurcsány Ferenc által
hivatkozott alkotmánybírósági határozat
is teljesen egyértelmû a tekintetben,
hogy a parlamenti bizottságok elôtti
megjelenés alkotmányos kötelezettség.
Gulyás Gergely kijelentette: alkotmányt
sért Gyurcsány Ferenc, hiszen miniszterelnökként és országgyûlési képviselôként is az alkotmányra tett esküt és
állítólag annak védelmezôjeként kíván
fellépni.
A volt miniszterelnök azon kifogására, hogy az albizottság elfogult, Gulyás
Gergely szintén az alkotmánybírósági

határozat indoklásával válaszolt, mely
szerint a bizottsági tisztviselôk és tagok
pártatlanságáról (…) általában azért nem
lehet szó, mert leginkább a választásokon
a parlamentbe jutott pártok képviselôi
alkotják a parlamenti bizottságokat.
Hozzátette: arról pedig az albizottság
nem tehet, hogy a szocialisták nem vesznek részt munkájában. Közölte azt is,
hogy ôsszel törvényjavaslatot nyújtanak
be a parlamenti bizottságok meghívásának eleget nem tévô személyek szankcionálására.
Varga László, az albizottság KDNP-s
tagja visszautasította, hogy Gyurcsány
Ferenc levelében ripacskodással, szakszerûtlenséggel vádolja a testületet, és
legitimitását is megkérdôjelezi. Az albizottság elfogulatlanságát pedig a kereszténydemokrata politikus szerint mi sem
jelzi jobban, mint hogy mindnyájan

egyetértenek Révész Máriusz azon felvetésével, hogy ne csak a civil áldozatok
kapjanak kárpótlást, hanem azok a
súlyosan megsérült áldozatnak tekinthetô rendôrök is, akiket megfelelô védôfelszerelés és irányítás nélkül vezényeltek ki.

Hazánk
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A széthúzás korszaka lejárt
Megszületett egy centrális politikai erô, amely idejétmúlttá tette a politikában
a bal és jobb fogalmát, és ezzel megteremtette a nemzeti egység lehetôségét.
A széthúzás korszaka után az együttmûködés kora következik. Mellesleg
ennek a nemzetnek ez az egyetlen esélye – mondta a Magyar Hírlapnak
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának
vezetôje. A kereszténydemokrata politikus szerint az MSZP-t megkaparintó,
gátlástalan figurák még most is manipulálni próbálják az embereket.
– Miként értékeli az új parlament és kormány felállása óta eltelt idôszakot?
– Örömmel gondolok vissza az elmúlt
hónapokra, kifejezetten élveztem a
munkát. Nem volt könnyû feladat, de
végre nyolc év után átgondoltan és jó
irányba tettünk lépéseket, nem kis tempóban. Nyilvánvalóvá vált, hogy pénz
nélkül is lehet lényeges változásokat
elérni, új szemlélet kell hozzá és felelôs
magatartás. A legfontosabbak a nemzetpolitikai törvények voltak, a kettôs
állampolgárságról és a trianoni emléknapról szólók. A kormány az IMF-fel
határozottan és bátran viselkedett, a
bankadóról szóló döntés pedig a társadalmi igazságosság minimális követelményét valósította meg.
– Milyen fôbb irányvonalakban folytatódik a törvényalkotói munka, mire
számíthatunk az ôsszel?
– Mindegyik tárca készül az ôszi törvényalkotásra. A pénzügyi tárgyú törvények közül a legnagyobb figyelmet természetesen a költségvetés fogja kivívni,
de az egykulcsos jövedelemadó bevezetése vagy a lakás-takarékpénztár vonzóbbá
tétele és a kilakoltatásokat megelôzô
Nemzeti Eszközkezelô Társaság alapítása is jelentôs lépés lesz. Fontos módosítás még a közigazgatás átszervezésérôl,
egyebek mellett a megyei kormányhivatalok létrehozásáról szóló elôterjesztés. A
vidék számára különösen jó hír lesz a
mezôgazdasági támogatások változásáról
intézkedô döntés.
– Mely témákban kíván hangsúlyosan
állást foglalni a KDNP-frakció?
– Képviselôcsoportunknak különösen
fontosak a nemzetpolitikai témák, ezek
közül várhatóan a határon túli magyarok
támogatásának egységes rendszerbe foglalása kerül leghamarabb napirendre.
Nem kevésbé fontosak a szociális és családpolitikai módosítások, különösen a
gyes és a gyed újraszabályozása. Természetesen támogatni fogjuk az egyházi
intézmények visszatartott normatív
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támogatásának rendezését, de a nyugdíjügy is kereszténydemokrata téma.
– Október 3-án lesz az önkormányzati választás. Mirôl fog szólni a kampány?
– A kormányoldal okkal mutat rá az
elmúlt nyolc év kártételeire és az új kormány teljesítményére. Az MSZP-nek
már nincs vesztenivalója, úgy vélem,
nem lesznek gátlásai. A Jobbik merész
ötletekkel próbálja visszaszerezni megnyirbált népszerûségét, az LMP tovább
gyûjti a „lehet más”-okat. Az eredmény
nem kétséges, csak a mértéke kérdés.
– Megkezdôdött az alkotmányozás
folyamata. A kritikusok azt is vitatják,
hogy egyáltalán új alaptörvényre lenne
szükség. Minek kell szerepelnie feltétlenül a preambulumban? Helyénvalónak
tartja-e, hogy legyen benne utalás a
kereszténységre és a Szent Koronára?
– Alkotmányunk rossz idôben született, s bár hosszú és eredményesnek
mondható módosítási folyamaton esett
át, hiányzik belôle egy emelkedett hangú
és hiteles preambulum. Ennek tartalmaznia kell ember- és társadalomképünket, a nemzetrôl, a hazáról és a történelmünkrôl vallott gondolatainkat, európaiságunkat, az értékek és normák tiszteletét, közösségeink megbecsülését. Mindezt nehéz úgy megtenni, hogy ne szóljunk a kereszténységrôl és ne utaljunk a
Szent Koronára. Természetesen a megfogalmazás egyértelmûsége mellett tekintettel kell lennünk arra, hogy sokszínû
világban élünk. Célunk a nemzeti egység
megteremtése.
– Szanyi Tibor kampányfônök szerint
az MSZP a becsületes emberek pártja,
Hagyó vagy Hunvald csupán „sztereotípiák”, akiket a Fidesz–KDNP az egész
pártra kíván vonatkoztatni. Mit szól ehhez a véleményhez?
– Tegyünk különbséget az egyszerû
baloldali emberek és az MSZP-t megkaparintó gátlástalan figurák között. Az
utóbbiak irányultságukban liberálisok,
törekvéseikben önzôk. A hatalom meg-

Hazánk

szerzése érdekében manipulálják a tömegeket, átgázolnak ellenfeleiken, a közvagyont sajátjuknak tekintik, a normákat
cinikusan semmibe veszik. A baloldali
kisember elôször nem hitt a szemének,
aztán csalódott, majd dühös lett. Csalódottságában nem ment el szavazni, vagy
dühében jobbra szavazott. Itt van az a
pont, ahol egy percre meg kell állnunk.
Megszületett egy centrális politikai erô,
amely idejétmúlttá tette a politikában a
bal és jobb fogalmát, és ezzel megteremtette a nemzeti egység lehetôségét.
Számunkra, akik ennek a szövetségnek
tagjai vagyunk, ez a tény nagy felelôsséget tesz a vállunkra. Sokkal nehezebb
együttmûködésben gondolkodni, mint
küzdelemben. Pedig a széthúzás korszaka után az együttmûködés kora következik. Mellesleg ennek a nemzetnek ez az
egyetlen esélye.
– A KDNP már évekkel ezelôtt elindította a Szabad vasárnapért elnevezésû
mozgalmat, amelyhez több civil- és érdekvédelmi szervezet is csatlakozott.
Hogy áll ez a kezdeményezés?
– A multinacionális cégek éppen
mostanában indítottak egy igen jól
pénzelt ellenkampányt, a liberálisokra
jellemzôen a szabadság nevében, de egy
hagyományos érték ellen. A vásárlók
szabadságára hivatkoznak, és légbôl
kapott adatokkal manipulálnak. Köz ben profitéhségükben saját alkalmazottaikat kihasználják, és erôfölényükkel visszaélve tönkreteszik a magyar
kisvállalkozásokat. Ha a munkaügyi
felügyelet határozottabb lenne, javulna
a helyzet. Olyan javaslatot tettünk az
asztalra, amely védi a munkavállalókat
és családjukat, esélyt ad a családi vállalkozásoknak, és közben biztosítja a
vásárlás lehetôségét. A kisboltok mindig, míg a nagyok évente tizenkét
vasárnapon lehetnének nyitva – üdülôhelyen szezonban, vagy ünnepek elôtt
a városokban. A korlátozás természetesen nem érinti például a benzinkutakat, a virágüzleteket és az éttermeket.
A mozgalmat támogatják a szakszervezetek és több, kisüzletekkel dolgozó
üzletlánc.
– Az elmúlt nyolc évben rengeteg, az
egyházi fenntartású oktatási intézményeket diszkriminatívan érintô intézkedésrôl
hallhattunk. Lát-e lehetôséget arra, hogy
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az állam visszaadja a felekezeti isko láktól igazságtalanul megvont támogatást?
– Arra van lehetôségünk, amit fontosnak tartunk. A kiéheztetés kora lejárt, a
visszatartott támogatást folyósítani kell.
A liberálisok gyakran emlegetik az egyház és az állam szétválasztását. Erre
hivatkoznak mindig, amikor az egyházak
társadalmi tevékenységét korlátozzák.
Pedig a szétválasztás már régen megtörtént. Az egyházak és a társadalom szétválasztását viszont nem szabad megengedni, hiszen ezzel mindnyájan rosszul
járnánk. Egy felelôs kormányzat megteremti az emberekért dolgozó egyházak
társadalmi tevékenységének lehetôségét.
A viszony normális lesz, olyan, amilyennek lennie kell.
– Többször felvetôdött már az egyházalapítási feltételek szigorítása. Miként
látja ezt a kérdést?
– Különböztessük meg a nemzetünk
történetében és mai életünkben komoly
szerepet játszó történelmi egyházakat, a
kisebb vagy fiatalabb hívô közösségeket

és az egyházi státusban rejlô lehetôségeket kihasználó ügyeskedôket. Az utóbbiakat ki kell szûrni, és eltávolítani ebbôl a
körbôl. Az egyházalapítás feltételeit szi-

gorítani kell, és az egyenjogúság mellett
érvényesíteni kell az eltérô súlyú közösségek különbözôségét.
Forrás: Magyar Hírlap

Megtiltja a kormány
a nyugdíjalapok Bajnai-féle magánosítását
Soha nem látott mélypontra jutott az
egészségügyi és a szociális ellátás az
elmúlt évek alatt – hangzott el azon
a siófoki tanácskozáson, amelyen
szakpolitikusok, szakmai szervezetek,
a területeken dolgozó érdekvédôk és
tudósok tárgyaltak a válság okairól.
Soltész Miklós szociális és családügyi
államtitkár a gondokat sorolva egyebek
mellett a normatívák durva csökkenését,
jobb esetben is a stagnálását említette a
siófoki tanácskozáson. A kormány azt
tervezi, hogy közelíti egymáshoz az
egészségügyi fekvôbeteg-ellátás és az
idôsotthoni ellátás támogatását.
Visszavonják továbbá azt a tavaly elfogadott törvényt, amely lehetôvé tenné a
magánnyugdíjpénztárakban felgyülemlett összeg privatizációját. A kötelezô befizetések miatt egyébként az idén 375 milliárd adóforinttal kell az államnak pótolnia a társadalmi nyugdíjkasszát. Erôsítik
a családtámogatási rendszert is, mert „a
gyermekvállalás nem jelentheti a szegénység vállalását”. Azoknak viszont,

akik kizárólag a segélyre rendezkedtek be,
ezentúl csökken a mozgásterük.
Növelni kell az állam felelôsségvállalását az egészségügy mûködtetésében –
derült ki Mikola István szavaiból. A parlament egészségügyi bizottságának elnöke szerint a csökkenô járulékbevétel
aggodalomra ad okot, nem beszélve arról,

hogy az ötvenes években, a társadalombiztosítás államosításakor az egészségügy
elveszítette ingatlanvagyonát, ezért jó
ideje közgazdaságilag értelmezhetetlen
módon mûködik. Elkerülhetetlen a rendszer újjáélesztése bérekben, eszközökben
és ingatlanban, amely ma ezermilliárd
forintos nagyságrendben mérhetô.
A pénzhiány egyik megoldását Cser
Ágnes, az EDDSZ elnöke részben a felelôsségvállalás új formájában látná. Mint
mondta: ha az állami cégek privatizációs
bevételeibôl a tulajdonosok akkor nem
fizették ki a társadalombiztosítási tartozást, tegyék meg most a magánvagyonukból.
„Magyarország versenyképességéhez a
társadalmi kohéziót is növelni kell” –
mondta Csath Magdolna közgazdász. E
tekintetben sajnos még rosszabbul
állunk, mint a gazdasági mutatókban. A
több száz résztvevô alapvetôen az alacsony bérezést, a kifizetetlen ügyeleti
díjakat, az utánpótlás hiányát és az
önerôs képzést említette problémaként.

Hazánk
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Bemutatták az új Széchenyi kártyát
Gazdasági fórumot szervezett a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen bemutatták az új Széchenyi kártyát, melynek segítségével a kisés középvállalkozások kedvezményes, egyben csökkentett adminisztrációjú
finanszírozására nyílnak újabb lehetôségek.
A fórumon elsôként Firtl Mátyás Sopron
országgyûlési képviselôje szólalt fel, aki
úgy fogalmazott, hogy a Széchenyi kártya
egy sikertörténet, amelynek van folytatása. Kiemelte, hogy a kormány a magyar
gazdaság talpra állításában nélkülözhetetlen szerepet szán a mikro-, kis- és
középvállalkozói szektornak. A gazdaság
beindítását segítô Széchenyi terv a vállalkozókkal együtt készül, a nemzetközi
együttmûködés részeként.
Firtl Mátyás országgyûlési képviselô
elôadásában kijelentette: nem véletlen,
hogy a Széchenyi nevet viseli a kártya
programja, és a Széchenyi nevet viseli a
Széchenyi Terv is, az a terv, amely az
ezredforduló nemzeti fejlesztési terve.
Mint mondta: a Kereskedelmi és Iparkamarában Sopron országgyûlési képviselôjeként, minden soproni vállalkozóval, iparossal és polgárral együtt arra büszke, hogy
a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara a 90es évek eleji újraalakulása táján, már akkor
Széchenyi-idézetet választott jelmondatául:
,,Merjünk nagyok lenni…”
A kereszténydemokrata politikus
hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja
azokat a gazdaságélénkítô, vállalkozásbarát intézkedéseket, amelyeket eddig
tettünk, és azokat, amelyek következnek.

Emlékezetett rá, hogy a legnépszerûbb
kormányzati intézkedés az új Széchenyiterv meghirdetése és a bankadó bevezetése, amelyekkel a megkérdezettek 61
százaléka elégedett, ezektôl kevéssel
lemaradva 58 százalékkal a kettôs állampolgárság bevezetését említették a megkérdezettek.
Az Új Széchenyi Terv a Nemzeti
Együttmûködés Kormányának fôbb céljait, gazdaságpolitikánk alapelveit és a
kijelölhetô irányokat veszi számba. Az új
kormány mindenképpen a gazdaság szereplôivel együttmûködve készíti el az Új
Széchenyi Tervet, és alakítja át az azt
támogató pályázati rendszert – mondta a
képviselô.
A magyar gazdaság és a vállalkozások fejlesztése hét kitörési pont mentén, egymillió új munkahely, – ezek a
legfôbb céljai a Nemzeti Együttmû ködés Kormánya gazdasági programjának, az Új Széchenyi Tervnek – jelentette ki Firtl Mátyás. Az új gazdaságpolitika lényege azonban több mint egymillió új munkahely teremtése: a szocialista újraelosztási politikát egy
növekedéspárti gazdaságpolitika váltja
fel – fûzte hozzá.
„A növekedéspárti gazdaságpolitika
célja, hogy mindenki gazdagabbá váljon

– szemben a szocialista újraelosztással,
hogy senki se legyen szegényebb.
A növekedéspárti gazdaságpolitikához
viszont dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, aminek eredményeibôl mindenki részesedik.
A gazdaságpolitikai fordulat a magyar
gazdaságban rejlô lehetôségek kihasználásával teremthetô meg. Ezért az Új
Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz.
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország–Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
A 7 kitörési pont és fejlesztési terület
kialakítását csaknem másfél éves elemzôi munka elôzte meg, amelyben – több
mint 70 munkacsoport keretében –
mintegy 500 elemzô és kutató, szakterületüket kitûnôen ismerô gazdasági szakember vett részt.
Ahogy a program elôkészítésébe, úgy
annak megvalósításába is alapvetôen a
kis- és közepes vállalkozásokat kívánja
bevonni a kormány, hiszen a sikeres
magyar gazdaságnak ôk a zálogai – hangsúlyozta a politikus.
Forrás: firtl.sopron.hu

Magyar érdekek
az EU regionális fejlesztési politikájának alakításában
Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága strasbourgi ülésén óriási többséggel támogatta Surján László
elôterjesztését az uniós kohéziós politika
2011. évi költségvetésérôl. A kereszténydemokrata európai parlamenti képviselô
javaslatára a bizottság kiállt a Régiók
Európája mellett, és szorgalmazta az
elmaradt térségek mielôbbi felzárkóztatását. Surján László hangsúlyozta: a regionális politika központi szerepet játszik
az Unió válságkezelési stratégiájában
annak érdekében, hogy tisztességes
egyensúlyt teremtsünk a foglalkoztatás,
a munkahelyek biztonságának követel-
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ménye és az üzleti körök rugalmasságra
vonatkozó igénye között.
A Surján-véleményben a Regionális
Fejlesztési Bizottság, valamennyi képviselô támogatásával bizottsági prioritásként fogadta el a Duna-menti népek
közötti megbékélést célzó kísérleti projekt gondolatát. A néppárti politikus
reméli, hogy a kísérleti projekt európai
parlamenti támogatása olyan források (3
millió euró) megnyílását eredményezi,
melyekbôl a nemzetek közötti megbékélést és a közös regionális identitás kialakulását elôsegítô ifjúsági programok
nyerhetnek támogatást térségünkben.

Hazánk

Surján László nagy sikerként könyvelte el a bizottsági szavazás eredményét. A Duna-menti népek közötti
megbékélést célzó uniós szintû támogatás azt mutatja, hogy a bizottság felismerte, hogy a gazdasági megfontolásokon túl fontos a társadalmi viszonyok szempontjait is figyelembe venni
a fejlesztéspolitikában. Civakodó Közép-Európára ugyanis nem lehet építeni. A megbékélés hiánya az EU jövôjét
is veszélyezteti.
Kiadó: Magyar Néppárti
Képviselôcsoport, Európai Parlament
Forrás: MTI
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Fennmarad a távhôtámogatás, de szigorúbb
lesz az ellenôrzés
A kormány ôsszel dönt a gáz-, és távhôtámogatás meghosszabbításáról,
azonban szigorúan ellenôrizni fogja a támogatási kérelmeket, és fellép azzal
szemben, aki jogtalanul nyújt be igényt – mondta Soltész Miklós, szociális,
család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár. Megerôsítette, fenn kell tartani a
távhô- és gázártámogatást mindazok számára, akik a legalsó két jövedelmi
kategóriában élnek.
Soltész Miklós beszélt arról is: meg
kívánják tartani a szociális üdültetés
rendszerét, hangsúlyozottan a rászoruló
nagycsaládosok, a fogyatékkal élôk,
valamint az idôs emberek részére. Mint
mondta, a tárca tervei között szerepel az,
hogy preferálnák a hátrányos helyzetû
térségbe irányuló turizmust. Aki például
Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Békés
megyébe menne üdülni, az többet kapna
támogatásként, mint aki egy frekventált
turisztikai helyen kíván kikapcsolódni,
hozzátéve: így lehetne felzárkóztatni a
közvélemény számára még fel nem
fedezett turisztikai helyeit.
Soltész Miklós közölte: a szociális
tárca vizsgálatai szerint vannak olyan
alapítványok, melyeket meg kell erôsíte-

ni, és vannak olyanok, amiket össze kell
vonni. Az utóbbira példaként említette
meg a Hajléktalanokért Közalapítványt
és a Budapesti Hajléktalanokért Közalapítványt. Közölte: van olyan alapítvány is, melynek a mûködését, feladatait a minisztériumok háttérintézményébe
kívánják betagolni.
Szólt arról is, hogy a szociális tárca
vizsgálatot indított el négy fogyatékos
embereket és megváltozott munkaké pességûeket foglalkoztató cégnél.
Soltész Miklós kitért arra, Ma gyar ország uniós elnöksége alatt a szociális államtitkárság fô feladata a népesedéspolitika és az ehhez kapcsolódó
családügy, valamint a fogyatékosügy
lesz. Mint mondta, Magyarország na -

gyon el van maradva a fogyatékossággal élôk foglalkoztatásában; míg Európában a fogyatékkal élôk 30 százalékát
foglalkoztatják, addig ez a szám
Magyarországon mindössze nyolc százalék.
A kereszténydemokrata politikus
közölte: a Nemzeti Erôforrás Minisztérium honlapjáról már letölthetô az a
huszonhat oldalas módszertani útmutató, amelybôl megismerhetôk az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó szabályok. A dokumentumot azért hozták létre, mert több
jegyzô jelezte, szükség lenne egy pontosan leírt útmutatóra. A jegyzô teendôi
mellett a gyermekjóléti szolgálat teendôit is pontosan megfogalmazza a dokumentum. Soltész Miklós felhívta a figyelmet arra: a gyermek védelembe vétele
nem azt jelenti, hogy elveszik a családtól,
hanem azt, hogy a szülôk segítséget kaphatnak például a gyermekjóléti szolgálattól.
Forrás: MTI

Az új nemzedék lehetôségeit élték fel
Új zárszámadási gyakorlatra van szükség, hiszen a beterjesztett törvényjavaslat
nem biztosítja az átláthatóságot és az évek közötti összevethetôséget. Ez a
probléma alapvetôen a fiatalok jövôje szempontjából is kiemelten fontos. A
költségvetési évek fiatalokat érintô kiadási tételeinek összehasonlítása nemcsak az értékelést segítené, de a jövôbeni tervezést is, ami az ifjúságot érintô
kormányzati intézkedések elôfeltétele. Ezzel elkerülhetôvé válna, hogy a korábbi kormányzat társadalmi csoportokat, illetve korosztályokat egymásnak
ugrasztó politikája végre véget érjen – mondta Stágel Bence az Országgyûlésben a zárszámadási törvény általános vitájában.
A lakástámogatási rendszer megnyírbálása, az utazási kedvezmények megszüntetése, a felsôoktatási szakkollégiumok támogatásának drasztikus csökkenése mind-mind a fiatalok érdekei
iránt érzéketlen elôzô kormányzati idôszak szomorú eredményei – sorolta a
képviselô.
A 2009. évi költségvetési évben az
elôzô kormányzat gyakorlatilag kényszerpályára küldte a fiatalokat. Az elmúlt
években ugyanis a rendszerváltás óta nem
látott mértékben nôtt az államadósság.
Mára oda jutott az ország, hogy a hazai
GDP körülbelül 80 százaléka államadósság. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az

állampolgároktól személyi jövedelemadóként beszedett minden három forintból
kettôt az adósság törlesztésére kell fordítani. 2009-ben a fiatalok hosszú távú
érdekét áldozták fel azzal, hogy ekkora
mértékû adósságot kell majd megfizetniük – mondta Stágel Bence.
Az elôzô kormányzatok az új nemzedékek lehetôségeit élték fel a felelôtlen
költségvetési politikával, hiszen az elôirányzatok köszönô viszonyban sincsenek a teljesítéssel. Mivel az államháztartás egyenlege közel 30 százalékkal magasabb hiányt produkált az elôirányzatnál,
ezt a különbséget nagy részben majd a
fiataloknak kell megfizetniük a követke-

zô évtizedekben. Annak érdekében, hogy
a fiatalok tervezni tudjanak, és
Magyarországon képzeljék el jövôjüket,
megbízható költségvetésre, a gazdaságpolitika megfordítására és az adósságspirál leállítására van szükség – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

Hazánk
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A Szentatya a politika
és a közélet erkölcsi alapjairól
XVI. Benedek pápa a Westminster Hallban több elemzô szerint is történelmi
jelentôségû beszédet intézett a brit civil társadalom képviselôihez. A brit
demokrácia központjában a pápa erôteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a vallást ne számûzzék a közéletbôl, és felhívta a figyelmet a hit
és a közjó kapcsolatára.
A pápa Morus Szent Tamás tiszteletet
érdemlô alakját elevenítette fel, aki úgy
döntött, nem az uralkodót szolgálja,
hanem Istent, még ha az életébe kerül is:
„Azokban a nehéz idôkben Morus Tamásnak azzal a dilemmával kellett szembenéznie, amely örök kérdés, hogy mi jár
a császárnak és mi jár Istennek”. A
Szentatya ennek kapcsán elmélkedett
arról, hogy mi a vallásos hit megfelelô
helye a politikai folyamatokban. Megállapította, hogy „a Morus Tamás elleni
perben tárgyalt alapkérdések ma is jelen
vannak, csak új megfogalmazást nyernek
a társadalmi körülmények változásával”.
A pápa hangsúlyozta: „Miközben a
közjó elômozdításán fáradozik, minden
nemzedéknek újra és újra fel kell tennie
magának a kérdést: milyen jogos elvárásokat támaszthatnak a kormányok saját
állampolgáraik felé”. A társadalmi élet
erkölcsi alapjait feszegette beszédében, és
megállapította, hogy ha a demokratikus
folyamat erkölcsi alapelvei csupán társadalmi konszenzus révén fogalmazódnak
meg, akkor hamar megmutatkozik e
folyamat törékenysége. Hozzátette: „a
közelmúltban kezdôdött globális pénzügyi válság nyilvánvalóvá tette, hogy az
összetett társadalmi és etikai problémákra nem adnak megfelelô választ a
gyors, pragmatikus megoldások”. A
Szentatya kifejtette: „széleskörû egyetértés uralkodik abban a tekintetben, hogy
a szilárd erkölcsi alapokat nélkülözô gazdasági tevékenységnek része van abban,
hogy a világban ma emberek milliói
kerültek nagyon nehéz helyzetbe”.
Feltette a kérdést: mi lehet a politikai
döntések etikai alapja? Hangsúlyozta a
vallás szerepét, amely természetesen
nem konkrét politikai megoldásokat ad,
hiszen ez nem is feladata, ám fontos,
hogy az erkölcsi alapelvek meghatározásánál jelen legyen, hogy az értelem tiszta
és világos módon tudjon mûködni.
Ugyanakkor vigyázni kell arra is, hogy a
vallás e „korrekciós” szerepe megfelelôen
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mûködjön, hiszen az elhajlások, mint a
szektásság és a fundamentalizmus,
komoly társadalmi problémákat okozhatnak. Különösen hangsúlyozta, hogy
az értelemnek és a hitnek szükségük van
egymásra, folyamatos párbeszédet kell,
hogy folytassanak egymással. Fontos,
hogy a törvényhozók számára a vallás ne
egy megoldandó probléma legyen, hanem
olyan tényezô, amely aktívan részt vállal
a közéletben.
Kifejezte aggodalmát, hogy a vallást,
különösen a kereszténységet, egyre jobban kirekesztik, még olyan országokban
is, ahol a toleranciát kiemelkedô értéknek tartják. Még olyanok is vannak,
„akik szerint a vallást el kell hallgattatni,
vagy legalábbis a privát szférába kell
számûzni”. Megemlítette, hogy néhányan még a karácsony ünneplését is
ellenzik, egy olyan vitatható meggyôzôdés alapján, amely szerint az sértheti
más vallások híveit. Emlékeztetett arra
is, hogy egyesek szerint a keresztény politikusoknak olykor lelkiismeretük ellenében kellene cselekedniük. Arra hívta a
jelenlévôket, hogy „keressék azokat az
utakat, amelyek elômozdíthatják, ösztönözhetik a hit és az értelem párbeszédét
a nép életének minden szintjén”.

Hazánk

Forrás: Magyar Kurír

Legyen utalás
a kereszténységre
az új magyar alkotmányban
Schmitt Pál azt szeretné, ha a keresztény tradícióra és a Szent Koronára való utalás bekerülne az új magyar alkotmányba – errôl is beszélt a
köztársasági elnök XVI. Benedek
pápával a Castel Gandolfó-i magánkihallgatáson.
Schmitt Pál a találkozót követôen elmondta. a katolikus egyházfô nagyon jó
néven vette ezt a törekvést. A négyszemközti megbeszélésen áttekintették,
hogy mely európai alkotmányokban szerepel utalás a kereszténységre, és megállapították: nyolc országban említik meg
konkrétan a vallást az alaptörvényben.
A találkozón áttekintették a vatikánimagyar kapcsolatokat, a magyarországi
egyházi iskolák finanszírozásának helyzetét, és szó esett a jövô év elsô félévében
esedékes magyar európai uniós elnökség
célkitûzéseirôl is. Schmitt Pál tájékoztatta a pápát arról, hogy a magyar elnökség
során kiemelten akarnak foglalkozni a
gyermekszegénység kérdésével és a család
fontosságával. Utóbbi kapcsán leszögezte:
amíg Magyarországon a jelenlegi kormány
van hatalmon, a házasságot csak különnemûek uniójának tekintik a gyermeknevelés érdekében, és a családot tartják a társadalom legfontosabb egységének.
Forrás: MTI

Hazánk
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