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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja

ségként elmondható, hogy Meszlényi
Zoltánt napra pontosan papsága 22. évfordulóján szentelték püspökké. Szólt
arról is, hogy 1945-ben, látva a rengeteg
szenvedést, különösen megerõsödött
benne, hogy az egyház mellett minden
helyzetben ki kell állnia.
Emlékezetes, hogy 1948 novemberében Zakar Andrást, Mindszenty József
titkárát Esztergomból az utcáról hurcolták el. Ezzel üzentek a hercegprímásnak, akit karácsony másnapján tartóztattak le. Az esztergomi érseki poszt betöltése akadályba ütközött. Mindez azt
jelentette, hogy Drahos János érseki
helynök lett az egyházmegye vezetõje.
Drahos 1950. június 15-én elhunyt,
nem sokkal azután, hogy az ÁVH elhurcolta majd „szabadon engedte”. Ezután
a káptalan megválasztotta helynökévé

Miközben tart a költségvetés vitája, egyre inkább tûnik úgy, az MSZP a választások közeledtével ráébredt önnön kompromisszumképességére. Az osztogatás
ígérete mellett azonban tovább folytatódik a fosztogatás. Egy biztos: a számlát a
következõ kormány, de végsõ soron valamennyi magyar ember fogja megfizetni –
jelentette ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke honlapján
megjelenõ szokásos heti interjújában.
Arra a felvetésre, hogy a Bajnai-kormány utódja asztalára akarja áttolni a
„döglött lovat”, magyarul a következõ
kabinet kontójára próbál bizonyos kérdéseket „megoldani” a KDNP elnökfrakcióvezetõje kifejtette: „a Bajnai-kormány egész stratégiája – ha ezt lehet
egyáltalán annak nevezni – annyi, hogy
»utánunk az özönvíz«.”
Mint mondta: „sokkal veszélyesebb
a helyzet most, mint Horn Gyula kormányának az idején volt, mert Horn
Gyula még hihette azt, hogy '98-tól is
neki kell kormányozni. Ezért számára
nem volt akkor mindegy, hogy az ország
milyen állapotban van. Bajnaiék számára nyilvánvaló, hogy a kormányzásnak a közelében nem lesznek. Semmiféle „jövõre gondolás” nem jellemzi a
politikájukat: pragmatikus értelemben
azért nem, mert tisztában vannak azzal, hogy sanszuk nincs arra, hogy még
egyszer kormányozzanak, erkölcsi értelemben pedig már bebizonyították,
hogy ez az ország se ingük, se gatyájuk".
„Az egészségügyben – hasonlóan a
családtámogatás rendszeréhez – az a
neoliberális babona érvényesül, hogy a
pénzügyi egyensúly mindenekfelett áll.
A pénzügyi egyensúlynak az oltárán feláldozzák a gazdaságpolitikát, a gazdaságpolitika oltárán pedig feláldozzák a
társadalompolitikát. Holott nyilvánvaló,
hogy betegekkel és halottakkal nem lehet országot építeni” – hangsúlyozta a
pártelnök.
Semjén Zsolt kijelentette: „a kulcsprobléma az, hogy nem a társadalmat tekintik elsõdlegesnek, aminek csak szolgálóleánya a gazdaságpolitika, és annak
szolgálóleánya a pénzügypolitika, hanem a pénzügypolitikát tekintik a végsõ
valóságnak, aminek alárendelik a gazdaságpolitikát, sõt úgy gondolják, hogy az
emberi életnek az értelme az, hogy a
gazdaságpolitika alanya és tárgya legyen.
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Meszlényi Zoltán Lajos,
az új csillag
Új csillag született a magyar égbolton. Esztergomban október 31-één boldoggá avatták a magyar kommunista egyházüldözés mártírját. Meszlényi
Zoltán Lajos vértanúságának szentszéki elismerése reményeink szerint csupán az elsõ a magyarországi kommunista rémuralom áldozatainak szomorúan hosszú listájáról.
Ünnepélyes szentmisén hirdették ki
szombaton Meszlényi Zoltán egykori esztergomi segédpüspök boldoggá avatását az
esztergomi bazilikában. Õ az elsõ, akit a
sztálinista egyházüldözés magyarországi
áldozatai közül az egyház a boldogok sorába emel – mondta a szertartást vezetõ Erdõ Péter bíboros, miután Angelo Amato
érsek, az Apostoli Szentszék Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa
felolvasta XVI. Benedek pápa apostoli levelét a több ezer hívõ elõtt. A szertartáson
számos egyházi elöljáró és közjogi méltóság vett részt. A Szentatya július 3-án
hagyta jóvá azt a dekrétumot, amely elismeri Meszlényi Zoltán vértanúságát. Erdõ
Péter bíboros 2008. június 11-én nyújtotta át a katolikus egyházfõnek az 1951-ben
vértanúhalált halt Meszlényi Zoltán boldoggá avatási eljárásának végleges összefoglaló dokumentumait.
Beke Margit történész-levéltáros,
akinek hamarosan könyve jelenik meg a
mártírhalált halt püspökrõl, az mno.hunak elmondta: a magyar kommunista
rezsim a II. világháborút követõen azonnal megkezdte támadását a katolikus
egyház ellen. A terror és az elnyomás
jellemzõ példája, hogy az esztergomi aula megfigyelése már 1946-ban elkezdõdött, amikor még romokban hevert az
ország. Már ezekben a jelentésekben
szerepelt többek között Mindszenty József, Meszlényi Zoltán és Drahos János.
A történész rámutatott: Meszlényi
Zoltán egyetlen „bûne” a hite és a hûsége volt. Meszlényi püspök nagyon tisztán látó és igazságos ember volt. Egyházjogászi végzettsége mellett filozófiából és teológiából is doktorált. Érdekes-
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Meszlényi Zoltánt, ezzel õ lett az esztergomi fõegyházmegye fõpásztora.
Természetesen ez Mindszentynek is
egyezett a szándékával, aki már 1947ben arról rendelkezett – hiszen jól ismerte a kommunistákat –, hogy ha vele valami történik, akkor elsõként
Drahos Jánost nevezzék ki a fõegyházmegye élére, amennyiben vele is történne valami, akkor Meszlényi Zoltán
következik. Meszlényi bár tudatában
volt a kockázatnak, elfogadta a kinevezést. Csupán néhány napot tölthetett
hivatalában.
Beke Margit elmondta azt is, hogy a
házvezetõnõtõl egészen pontosan tudható, hogy Meszlényit 1950. június
29-én 17 óra 30 perckor hurcolták el
az esztergomi érseki palota kerti lakából. Hollétét évekig eltitkolták. Csak
késõbb derült ki, hogy a kistarcsai internálótáborba került, és mint Beke fogalmazott: még érdeklõdni sem lehetett az eltûntek után azokban az idõkben. Brusznyai József atya tanúskodása szerint augusztusban már bizonyo-

san Kistarcsán volt Meszlényi, ahol õ
is raboskodott. Meszlényit magánzárkába csukták és kegyetlenül megkínozták az ávósok. Levéltári iratok
alapján Meszlényi 1951. március 4-én
halt meg Kistarcsán, és csak a holttestét szállították be a Mosonyi úti
kórházba március 5-én. Jellemzõ a
kommunista tempóra, hogy a halotti
anyakönyvezést csak 1954-ben végezték el. A „humanista” Kádár-rezsim
1966-ban kiadta a hamvait azzal, hogy
a nyilvánosság teljes kizárásával temethetõ el az esztergomi bazilika
kriptájában.
A boldoggá avatás elõkészítésére
2004. március 10-én kérte föl a Budapest-esztergomi Fõegyházmegye P. Szõke Jánost. Az eljárás párját ritkító gyorsasággal zajlott le. A célra megalakult az
egyházmegyei bíróság felülvizsgálta a
tanúkihallgatás dokumentumait és a
meglévõ írásbeli anyagot is, amelyeknek az összegyûjtése csaknem két esztendõbe telt.
Az eljárásban fontos szerepet kaptak a jelölt mellett tanúskodók. A leg-

több tanú a családból és volt növendékei közül került ki, akiket teológiára
tanított. Meszlényi Zoltán esetében 25
tanú jelentkezett és tett vallomást –
mondta el Szõke atya, aki már több
magyar boldoggá avatásában látta el a
koordinátori tevékenységet. Szólt arról
is, hogy a tanúknak egy, a fõpásztor delegáltjából, egy ügyvédbõl és egy jegyzõbõl álló egyházmegyei bíróság elõtt
kellett vallomást tenniük. A tanúságtételen túl még óriási mennyiségû levéltári anyagot kellett átvizsgálni; az
egész akkori korszak történelmi hátterét megvilágítani, így állt össze a hathétszáz oldalas anyag.
Szõke János atya 2006. január 10én vitte el Rómába a már összegyûjtött és olaszra fordított anyagot a
szentté avatási kongregációhoz. Gyakorlatilag három esztendõ alatt a
kongregáció elismerte a boldoggá avatás jogosságát. „Meszlényi Zoltán boldoggá avatási ügye rekordidõn belül
lezajlott. Ilyen az én praxisomban
még nem volt” – fogalmazott Szõke
János atya.

Felekezetközi konferencia Debrecenben
A szeretet kultúráját kell megteremteni
Van kiút címmel rendezett felekezetek közötti konferenciát október 16-á
án
Debrecenben a megyeházán a Barankovics Izraelita Mûhely és a megyei
önkormányzat. Politikusok, közéleti személyiségek, egyházak képviselõi
ötödik éve Érd, Nyíradony, Nagyvárad, Budapest után most Debrecenben
fogalmazták meg gondolataikat egy élhetõbb világ megteremtésének jegyében. A közös gyökerekre utalva valamennyien a vallás, a hit, az összefogás erejében cselekedve látják a kiutat. A konferencián bejelentették a
felekezeteken átívelõ összefogást hirdetõ megállapodást.
Ebben a mély morális válságban az emberek feszültek, elkeseredettek, agreszszívak – mondta Weisz Péter, a rendezvény fõszervezõje, a Barankovics Izraelita Mûhely elnöke, majd feltette a kérdést: lehet-e béke a keresztények és a
zsidók között? Csak együtt gyõzhetünk – szögezte le. Majd Suba László,
az izraelita mûhely tagja jelentette be
azt a felekezeteken átívelõ összefogást
hirdetõ megállapodást, amely az izraelita mûhely és a KÉSZ (Keresztény Értelmiségek Szövetsége) között jött létre. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke felszólalásában azt kérte, ne toleráljuk,

hanem szeressük egymást. A szeretetben kimondjuk: „jó, hogy vagy”, ez a
másikat létében megerõsítõ odaállást
jelent. Tõkés László európai parlamenti képviselõ szerint a valóban többrõl
van szó, mint tolerancia: a szeretet
kultúráját kell megteremteni. Javasolta, hogy jövõre Debrecen és Nagyvárad
legyen a Kárpát-medence kulturális fõvárosa.
Szeverényi János, az evangélikus
misszió igazgatója kifejtette: az átoknak meg kell törnie, és az fogja megtörni, aki nagyobb az átoknál – a Mindenható. Van, ami az embernek lehe-
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tetlen, de Istennek lehetséges. Ma már
a megtérést, a megújulást nem úszhatjuk meg, ezek a kérdések már hagyományos módszerekkel, politikával
nem oldhatók meg.
Derencsényi István református
püspökhelyettes szerint zsákutcában
vagyunk, amiben az a jó, hogy rákényszerít bennünket a visszafordulásra.
Utalt az egyházak felelõsségére, amelyeknek hallatni kell hangjukat, hogy
közös fellépésük növelje véleménynyilvánításuk társadalmi rangját.
A konferencián Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi püspök azt válaszolta egy kérdésre: amikor az ember
megoldást keres, vágyakozik, azt feltételezi, hogy vágyakozásának tárgya létezik. Amikor útmutatást fogalmazunk meg, abban benne kell lenni,
hogy annak értelme túlmutat a jelen
helyzetünkön, amelyrõl számadást
kell adnunk.
Forrás: Magyar Kurír
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Nyilvánvaló, hogy nem az ember van a
gazdaságért, hanem a gazdaság van az
emberért.
Ha igaz lenne az az állítás, hogy a
pénzügypolitika mindenekfelett áll, és a
pénzügyi egyensúly majd automatikusan beindítja a gazdasági növekedést,
ami majd megteremti az elosztható javak formájában a társadalompolitikához szükséges javakat, akkor Szomália
lenne a világ legjobb országa, ahol nulla
kiadás, nulla bevétel: tökéletes pénzügyi
egyensúly van. Mégsem vonzó ország.
Önmagában a pénzügyi egyensúly soha
sehol nem indította be a gazdaság növekedését, következésképpen soha nem
tudott választ adni a társadalompolitikai kihívásokra” – fûzte hozzá.
A KDNP elnöke feltette a kérdést,
ha mindent a pénzügyi egyensúlynak
rendelnek alá, és ezt tartják az egész
közgazdasági rendszer alfa és omega
pontjának, akkor ezt miért borították
fel Medgyessy Péter miniszterelnöksége alatt?
Emlékeztetett rá, hogy ami az Orbán-kormány idején stabil volt, azt
Medgyessy irreális és fedezet nélküli
osztogatással borította fel. Medgyessy
Péter kormánya MSZP–SZDSZ kabinet
volt, nem pedig valami Marsról jött ufó.
Következésképpen ez a mostani pénzügypolitika teljesen ellentétes akár
Nyugat-Európai, akár az Egyesült Államok gazdaságpolitikájával, nyilvánvalóan zsákutca, nem indítja be a gazdasági
növekedést. Ha nincs gazdasági növekedés, akkor a szociális, egészségügyi, oktatási, családtámogatási rendszerek
pénzügyi fedezete sem biztosítható. Következésképpen ez a politika, amit a
kormány képvisel, nem vezet sehová –
fogalmazta meg álláspontját.
Miután reménytelennek látják a politikai helyzetüket, ezért gátlás nélkül
élik fel a jövõt, adósítják el a következõ
ciklust, sõt – például az államadósság
formájában – még az unokáinkat is. Ennek a felelõtlenségnek súlyos árát kell
majd kifizetni a következõ években,
nem pusztán a második Orbán-kormánynak, hanem minden magyar embernek, legyen baloldali vagy jobboldali
– mondta a jövõbeli kilátásokat illetõen.

A BKV-nál, a MÁV-nál kirobbant
végkielégítési botrányokról szólva
Semjén Zsolt elmondta: az egész szocialista rendszer úgy mûködik, mint egy
torz feudális piramis, ami a hûbéri láncra épül. Ez a klientúrának, a nomenklatúrának a logikája, aminek a fejõs tehene az állam. Ráadásul ez az egyre soványodó tehén, amit államnak nevezünk,
már csak hitelekbõl tartható életben, és
még ebbõl a legyengült, beteg tehénbõl
is szivattyúval szívják ki a tejet.
„Az egész szocialista kormányzás
szükségszerûen vezet a korrupció tengerébe. Más lenne a helyzet, hogyha volna
egy tisztakezû kormányfõ, és annak egy
viszonylag tiszta kezû kormánya, akkor
õk megpróbálhatnák megfékezni az
éhes klientúrájukat. Ez nyilvánvalóan
lehetetlen akkor, amikor a legnagyobb
korrupcióval épp maga a miniszterelnök vádolható a Wallistól kezdve a
hajdú-bétes ügyeken át, illetve az a kormány, amelyik nyakig úszik az offshore
ügyekben, a tisztázatlan meggazdagodásokban. A korrupció vastagon beteríti
az egész kormányt” – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy tényleg padlóra
viszi az önkormányzatokat a jövõ évi

büdzsé, Semjén Zsolt kijelentette: az elmúlt években már padló közelébe jutottak, most pedig a kormány kiütéses balhorgot vitt be az önkormányzatoknak.
Hangsúlyozta: a kormány politikájának a vesztese nem egy absztrakció,
amit önkormányzatnak nevezünk, hanem a hús-vér tízmillió ember, vagy legalábbis 9 millió 990 ezer, aki a végeken
él. Akiknek nem lesz egészségügyi ellátása, vagy legalábbis nem elfogadható
szintû, nem lesz oktatása, vagy legalábbis nem elfogadható szintû, nem
lesz szociális ellátása, vagy legalábbis
nem elfogadható szintû.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szocialisták politikai és költségvetési megfontolásból azt a taktikát folytatják,
hogy miközben a feladatokat rálõcsölik
az önkormányzatokra, forrást nem biztosítanak hozzá, majd széttárják a kezüket, és azt mondják, hogy az emberek
menjenek panaszra a polgármesterhez.
Csakhogy e játék vesztese minden
magyar ember, hiszen az iskolák, a rendelõintézetek és a házi gondozás fogja
ennek kárát látni – mondta végezetül.
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A Fidesszel szövetségben készül
a választásokra a KDNP
Részben önálló programmal, ám a Fidesszel továbbra is szövetségben készül a következõ országgyûlésiképviselõ-vválasztásra a Kereszténydemokrata Néppárt. A KDNP úgy ítéli meg, hogy az országnak végre olyan kormányra van szüksége, amelyik átgondolt, hosszú távú cselekvési programot fogalmaz meg, ennek pedig elsõsorban a megalázottak és megszomorítottak helyzetének javításáról kell szólnia – jelentette ki Mészáros József, a párt alelnöke, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke Miskolcon a Kereszténydemokrácia Magyarországon címû film bemutatója elõtt Nagy Kálmánnal, a KDNP országgyûlési képviselõjével, és
Molnár Péterrel, a párt miskolci szervezetének elnökével közösen tartott
sajtótájékoztatón.
A KDNP nem szavakban és ötletrohamokban áll elõ választási programjával,
hanem kötetekben adja ki programjavaslatait – mondta az alelnök, hozzátéve: egyebek mellett már elkészült a családi adózásról, a nyugdíjbiztosításról, a
földtörvényrõl, valamint a választási
jogról szóló javaslatuk, s lényegében elkészült az egészségbiztosításról szóló
anyag, és készül a közoktatásról, a cigányságról szóló törvényjavaslat.
A KDNP-nek igenis van választási
programja – szögezte le Mészáros József, megjegyezve: ezek több tekintetben találkoznak a Fidesz elképzeléseivel, a legnagyobb ellenzéki párttal pedig
továbbra is szövetségben indulnak a következõ választáson.
A Kereszténydemokrata Néppárt felkészült a választásokra, programjai
azonnal bevezethetõek, hiszen mindegyik kodifikált törvényjavaslat, és szemben a jelenlegi kormány gyakorlatával, a
mi javaslataink mögött áll hatásvizsgálat
és háttértanulmány is, azok a jogalkotás
betûjének, szellemének egyaránt megfelelnek – hangsúlyozta a párt alelnöke.
Mint mondta: a Kereszténydemokrata Néppárt úgy ítéli meg, hogy az országnak végre olyan kormányra van
szüksége, amely átgondolt, hosszú távú
cselekvési programot fogalmaz meg, ennek pedig elsõsorban a megalázottak és
megszomorítottak helyzetének javításáról kell szólnia.
Mészáros József kijelentette: azt szeretnék, ha Magyarország élhetõ, jól mûködõ országgá válna, melyre a mostani
fiatal nemzedék büszke lehet. Ehhez
olyan patrióta gazdaságpolitika kell,
amely esélyt ad a vállalkozóknak, kenyeret és munkát azoknak, akiknek ez
jelenleg nincs, valamint a hazai vállal-

kozásokat, hazai tõkét támogatja. Értelmes, átgondolt gazdaságpolitikai stratégiával, lépésrõl lépésre ez megvalósítható, néhány év alatt a ki lehet mászni abból a gödörbõl. A magyar gazdaságban
vannak tartalékok, nincs olyan nagy
baj, amelyen ne lehetne úrrá lenni –
fûzte hozzá az alelnök.
Az elkövetkezõ idõszakban az egyházaknak nem pusztán támogató szerepe
kell, hogy legyen az egészségügyben, hanem részt kell venniük irányításában is
– hangsúlyozta Nagy Kálmán, a KDNP
országgyûlési képviselõje, egészségügyi
szakpolitikusa.
Nagy Kálmán országgyûlési képviselõ a változás szükségességét ecsetelte,
ami nemcsak a választások megnyerését jelenti, hanem a társadalom mûködésének rendszerében is változást akarnak elérni az élet minden területén,
ahol ma a magyar társadalom megosztott. A legnagyobb megosztottságot a
munka területén látja, mivel nagyon
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nagy a munkanélküliség. Mint mondta,
az új kormánynak munkahelyeket kell
teremtenie, hiszen a munkanélküliség a
legnagyobb kirekesztettség.
A képviselõ hangsúlyozta: a társadalmi igazságosság jegyében szükség van a
családi adózás bevezetésére, nem szabad olyan adózási besorolás alá tartoznia annak, akinek több gyermeke van,
mint akinek egy sem. Kijelentette: a
társadalom igénye abszolút világos ebben a kérdésben.
Az egészségügy területérõl szólva
Nagy Kálmán kiemelte, az egészségügyben akkor mennek jól a dolgok, ha az
emberek nem foglalkoznak vele, mert
az ágazat zökkenõmentesen, az elvárásoknak megfelelõen mûködik. Ez ma
nem így van, mert az egészségügy manapság a politika hadszíntere. A KDNP
egészségügyi programja világos, vitákban kikristályosodott, azt komoly szakemberek készítették.
A politikus a jelenlegi egészségügyi reform legnagyobb hibájának nevezte,
hogy nem betegközpontú, kizárólag a
pénzkivonásra koncentrál, a kormány által levezényelt átalakításban csak a financiális szempontok váltak meghatározóvá. Megjegyezte: az össztársadalmi érdekeket szem elõtt tartó, ésszerû megtakarításokat természetesen tudnak támogatni, de a spórolás semmiképpen nem
történhet a betegek rovására, nem veszélyeztetheti az ellátás biztonságát.
A KDNP álláspontja szerint az egészségügy meghatározó terület, hiszen a jó
közérzet alapfeltétele a testi, lelki egészség. A párt ebben komoly szerepet szán
az egyházaknak, nem csak támogató
szerepet, amely kimerül a kórházi szolgálatban, hanem megítélésük szerint az
egyházaknak részt kell venniük az
egészségügy irányításában is, ily módon
ugyanis mind etikailag, mind a hatékonyság szempontjából nagymértékben
javítani lehet a jelenlegi helyzetet.
A politikus szerint Magyarország ma
beteg emberek országa, a lakosság jelentõs hányada nemcsak testi, de lelki betegségekben is szenved, s ez újabb érv
amellett, hogy az egyház nagyobb szerepet kapjon az egészségügyben.
kdnp.hu
Forrás: MTI, www.mikom.hu
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Programunk szociálisabb a baloldalénál
Mezõgazdasági szövetkezetek segítségével lehetne növelni a foglalkoztatottságot, a politikai korrupció melegágyát jelentõ nyugdíjrendszert le kell
cserélni, a tb-jjárulék további csökkentése pedig nem járható út - néhány
gondolat a KDNP formálódó programjából. Mészáros József alelnök büszke arra, hogy pártja valóban baloldali gazdaságpolitikát folytatna.
– Két éve azt mondta az fn.hu-nak, hogy
„kormányprogramot készítünk, és nyílt
lapokkal játszunk”. Hogy állnak a programmal?
– Lassan haladunk, de haladunk. Az
adó- és a nyugdíjrendszerrõl szóló program után elkészült a mezõgazdasági
programunk, most jön az egészségbiztosítási anyagunk, és írunk oktatásügyi
programot. A cigányprogram lassan halad, már többedszerre futunk neki, idõvel biztos sikerülni fog, de ehhez az
egész országban lévõ szakértelem is
majdnem kevés.
– Melyek a közös pontok a programokban?
– A magyar kereszténydemokrata hagyomány más, mint a nyugat-európai.
Magyarországon a kereszténydemokrácia mindig is keresztényszociális jellegû
mozgalom volt, míg a nyugat-európaiak
döntõen polgári mozgalmak. 1992-ben
Tamás Gáspár Miklós azt mondta, hogy
Magyarországon egyetlen baloldali párt
van, a KDNP. Lehet, hogy gyalázatnak
szánta, de minket joggal tölthetett el
némi büszkeséggel.
– Ma is vállalják a jelzõt?
– Gazdaságpolitikai értelemben igen.
2006-ban például a 168 Óra címû,
KDNP-szimpátiával nehezen vádolható
lap szerzõje gúnyos akart lenni, és idézett a programunk elsõ bekezdésébõl. A
szerzõ kipécézett egy mondatot és
olyasmit írt, hogy tisztelt olvasó, most
nem a Kommunista Kiáltványból, hanem a KDNP programjából idézek. Azt
gondolta, nagyon legyalázott bennünket, pedig csak tényszerû volt. Én dicséretnek tekintettem.
A mi társadalom- és gazdaságpolitikánk alapelve az igazságosság, közjó, és
a felebaráti szeretet hármasa; ez részben
a megalázottak és megszomorítottak
igazságának kimondását jelenti. Ezek
szép jelszavak, de egy szakmai programnak az adott részterület logikája mentén kell haladnia. Az is fontos, hogy a
gazdaságpolitika önmagában értelmezhetetlen: társadalmi célok nélkül nincs
gazdaságpolitika. A mi elképzeléseink a

társadalom mûködõképességének hoszszú távú fenntartását célozzák. Ebben
az értelemben nem is egy szigorúan vett
kereszténydemokrata, hanem a hétköznapi józan ész programjáról van szó.
Mondok egy egyszerû példát. Olyan
adórendszert és nyugdíjrendszert mûködtetni, amely az eltartottak, illetve a
gyerekek számát nem veszi figyelembe,
lehet – hiszen így mûködik –, de utána
csodálkozni azon, hogy a középosztályban drámaian csökken a gyermekáldás,
nonszensz. Pedig ez azt eredményezi,
hogy az ellátórendszereink hosszabb távon súlyos válságba fognak kerülni.
Ha dolgozunk, az nemcsak arra jó,
hogy pénzt keressünk, hanem azért is
fontos, mert a munka az emberi méltóság része. Ma Magyarországon egymillió ember nem vesz részt a munka
világában, ez gyalázat. Hogy erre vonatkozólag 1990 óta nem folytatunk
hosszú távú, átgondolt politikát, majdnem a teljes magyar politikai osztályt
minõsíti.

Szövetkezetekkel
a munkanélküliség ellen
– A munka világáról is készül programjuk?
– Igen, de ez egy elég összetett dolog,
mert ott vannak rövid és hosszú távú
preferenciák. Középtávon a szakképzéssel lehetne javítani a helyzeten.
– Ebben konszenzus van.
– Inkább sok beszéd van. Látott már
ön a szakképzéssel kapcsolatban olyan
anyagot, ami hihetõ? A közgazdászhallgatók már az elsõ projektmenedzsment
gyakorlaton megtanulják, hogyan kell
cselekvési tervet készíteni, ez nem egy
ördöngõs dolog. Úgy látszik azonban,
hogy azoknak, akik ezért a területért felelnek, még nem sikerült elsajátítaniuk.
A munkanélküliség döntõen a kevésbé képzett, vagy képzetlen embereket
sújtja, akiket már átképezni sem lehet;
olyan munkalehetõségeket kellene teremteni, amelyik az õ munkaerejüket
szívja fel.

– Ez az állam vagy a gazdasági szereplõk dolga?
– Ez ennél bonyolultabb. Ez nem a
nanotechnológia megvalósítását jelenti,
persze az is nagyon fontos. De oda nem
kell sok munkáskéz. Viszont ha mezõgazdasági szövetkezeteket csinálunk, az
igen. Elsõ számú prioritásunk olyan,
nem monokulturális mezõgazdaság létrehozása, amely a kevéssé iskolázott állástalanoknak biztosít munkát.
Ma Magyarországon nagyobb a birtokkoncentráció, mint 1938-ban volt…
– Ez baj?
– Iszonyú nagy baj.
– Miért?
– Egyrészt a nagybirtokrendszer nem
képes felszívni munkaerõt…
– Versenyképes lesz ez a mezõgazdaság? Vagy ez inkább az önellátás felé
tett lépést jelent?
– A Pó völgyében versenyképes a mezõgazdaság?
– Nem tudom. De az észak-amerikai
óriásfarmok versenyképesek.
– A Pó völgyében lévõk is. Csodálatosan versenyképes szövetkezetek vannak.
– A szövetkezetek üzemméretet is,
meg birtokkoncentrációt is jelentenek,
nem?
– Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. A mi javaslatunk szerint oldani szükséges a birtokkoncentrációt, kicsi és középbirtokok
létrejöttét kell szorgalmazni, a föld külföldi tulajdonba kerülését pedig meg
kell akadályozni.
Kovács Imre A néma forradalom címû szociográfiájában leírja, hogy Erdélyben hogyan változott meg a népesség összetétele, jórészt a nagybirtokrendszernek felróhatóan; hogy a magyar
többség hogyan vált kisebbséggé. Merthogy a nagybirtokosok az olcsó regáti
munkaerõt foglalkoztatták, náluk pedig
a termékenység is magasabb. Tehát a
nagybirtokrendszer ebben az értelemben népesség- és településpusztulást is
jelent, mert jóval kevesebb munkaerõt
képes felszívni.
Bizonyos típusú dolgokhoz nagyobb
birtokméretre is szükség van, más típusúakhoz kisebbre. De a közösség ne támogassa azokat a struktúrákat, amelyek önmagukban is életképesek: minek földalapú
támogatást adni a nagybirtoknak is, ha
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megáll a maga lábán is? Azokat a struktúrákat kell támogatni, amelyek társadalompolitikai célokat szolgálnak, tehát
foglalkoztatják azokat az embereket,
akik jelenleg munkanélküli segélyt sem
kapnak.
– A kisebb birtokokon, sok munkás
által megtermelt áruk versenyképesek
lesznek az importált árukkal?
– Ha nem, akkor rosszul csinálták.
– Dániában és Hollandiában például hatalmas sertésüzemek vannak,
amelyek dömpingáruval ellepik Magyarországot is, a multinacionális láncok tõlük vásárolnak. Vélhetõen a
magyar gazda által nevelt sertés már

most drágább, mint az importált sertéshús.
– Így van, de a példa nem jó. Dániában a termelési lánc teljes egészében
integrált, ráadásul szövetkezetek által. Nyilvánvaló, hogy aki irányít, az
viszi el a hasznot. Erre mondtam az
elõbb a Pó-völgyi szövetkezeteket,
ahol a termelõk szintjén – a részt vevõ parasztok által – szervezõdik a termelési lánc, tehát az a õket gazdagítja. Viszont nálunk a multinacionális
cégek integrálják a termelést. Újra
kell gombolni a mellényt. Ez tipikusan egy társadalompolitikai és gazdaságpolitikai feladat együttese, ahol lépésrõl lépésre haladva, középtávon,

mondjuk, egy évtized alatt lehet ezt a
problémát megoldani.
– Tehát a birtokrendszer elaprózásán
túl ugyanilyen fontos az önök számára
a termelési lánc integrálása?
– Így van. Nem vagyunk ostobák.
Mûködõ világot akarunk teremteni.
– Miként lehet jogszerûen felaprózni
a nagybirtokokat?
– Errõl szól az üzemszabályozási törvényjavaslatunk. Nem vagyok a téma
szakértõje, de lényegében a francia
rendszert vennénk át, ahol a támogatásokat nem földalapon osztják, hanem
az üzem kapja, és a földforgalmat is
azon keresztül szabályozzák.
Forrás: fn.hu

„Hogyan tovább?”
A Stabilitás és Pénzügykutató „A nyugdíjrendszer hosszú és rövid távú
stratégiai problémái” címmel szervezte meg konferenciáját. Harrach Pé ter meghívott elõadóként vett részt a rendezvényen. Harrach Péter, a Ke reszténydemokrata Néppárt alelnöke a KDNP nyugdíjreform programjá ról beszélt.

Társadalompolitikai intézkedésekhez
világos társadalmi kép szükséges. A
KDNP programjában két alapvetõ
szempont a család és a munka. A nyugdíjnak egyrészt biztonságot kell nyújtania, vagyis kiszámíthatónak kell lennie,
másrészt viszont a rendszer finanszírozhatóságát kell biztosítani – hangsúlyozta a politikus.
A család szempontja minden programelemünkben szerepel, például az
adórendszerrõl megfogalmazott elképzelésünkben is – mondta Harrach Péter.

Kifejtette: „az általunk javasolt családi
adózás lényege, hogy aki több eltartottat
nevel, kedvezõbben adózzon. A nyugdíjrendszerben is törekszünk a családi szolidaritásra, terveink között szerepel az,
hogy a személyi jövedelemadó egy része
a szülõ felé irányulhasson. A fenntarthatóság szempontjából fontos kérdés a
demográfiai helyzet. Vannak olyan társadalmi csoportok, amelyikben az országos átlag többszöröse a termékenységi mutató (egy felmérés szerint õk az általános iskolát el nem végzettek, és
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többnyire a segélyekre, szociális támogatásokra berendezkedve élnek). A gyermekeik nevelése viszont nem biztosítja
azt, hogy a társadalom számára hasznos
felnõtteké váljanak, így ezeknél a társadalmi csoportoknál a nevelést kell támogatnia a politikának”.
Kiemelte a KDNP programjának néhány fontos elemét: a munkaadókat arra ösztönözné, hogy a gyermeket nevelõ
munkavállalókat kedvezmények illessék, visszaállítaná a nyugdíj melletti
munka adókedvezményeit, szétválasztaná a szociális és munkanyugdíjat, az
állampolgári alapnyugdíj bevezetésével.
A nyugdíjrendszer alapja a gazdasági
növekedés, a demográfiai egyensúly, a
foglalkoztatottság, és a járulékfizetési fegyelem, ezért fontosak a jó társadalomképpel rendelkezõ politikai döntések –
folytatta felszólalását Harrach Péter.
A KDNP programjában szerepel a
Társadalombiztosítási Tanács létrehozása, amely a parlamenttõl (politikai
ciklusoktól) függetlenül hozza meg döntéseit. A nyugdíjkorhatár merevsége ellen hatna az egyéni számlavezetés,
amely világosan mutatná, hogy az adott
idõpontban történõ nyugdíjba vonuláskor mennyi lesz a nyugdíj. A programban szerepel a járulékfizetés átalakítása
is. A munkavállaló az egyéni számlára
fizetné a saját nyugdíjjárulékát, míg a
munkaadó egy szolidaritási alapba. A
KDNP a pártszövetségen belül a családbarát intézkedések felelõse – zárta beszédét a KDNP alelnöke.
B. T. E
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A pápa üzenete
az élelmezési világnap alkalmából
Ahhoz, hogy legyõzzük az éhezést az egész világon, meg kell változtatnunk
életvitelünket és gondolkodásmódunkat is – szögezi le abban az üzenetében a Szentatya, amelyet Jacques Diouf-n
nak, a FAO fõigazgatójának címzett az élelmezési világnap alkalmából.
Az élelmezési világnap idei témája „Az
élelmiszerbiztonság elérése a válság
idején”. A krízis az egész gazdaságot
érinti, de különösen kihat az agrárszektorra, amelyet megfelelõ befektetésekkel és intézkedésekkel kell támogatni. A teremtett világ javai végesek,
ezért felelõsségteljes gazdálkodást kívánnak. Gondolnunk kell az utánunk

jövõ nemzedékekre is, tehát a szolidaritás és a testvériség vezérelje döntéseinket.
A Szentatya a nemzetközi közösség
határozott közbelépését sürgeti üzenetében. A szegényebb országok lakói érdekében kerüljük a pazarlást, tegyük
félre a kiváltságokat, a profitot és a kényelmet. Az éhezést csak úgy lehet fel-

számolni, ha megszüntetjük a kiváltó
okokat, segítjük a szegény országok
mezõgazdaságát. Nem elegendõk
pusztán a technikai megoldások, az
emberi személyt kell mindig a középpontba állítani, lelki és anyagi igényeivel együtt.
A Katolikus Egyház, küldetéséhez híven mindig kinyújtja kezét a rászorulók
felé, mint ahogy minden népet támogat
a megfelelõ szintû élelmiszerbiztonság
elérésében – zárja üzenetét XVI. Benedek pápa.
Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Törvény van, törvényesség nincs
Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje
napirend elõtti felszólalásában cáfolta az MSZP és az SZDSZ köreiben
gyakran hangoztatott állítást, mely szerint az állam rossz tulajdonos.
Sokszor, sokféleképpen teszik fel az emberek a kérdést: hogyan jutottunk idáig,
hogyan jutott Magyarország oda, hogy
közép-Európa egyik vezetõ államából
sereghajtó lett – kezdte napirend elõtti
felszólalását Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési
képviselõje.
Magyarország az MSZP és a SZDSZ
kormányzása nyomán jutott idáig – adta meg a választ a politikus. Kifejtette:
a jelenlegi helyzet kialakulásához hozzájárult az is, hogy húsz éven keresztül
ismételgette a politika és a média egy
meghatározó csoportja kórusban, hogy
az állam rossz tulajdonos. De vajon
amikor a német állami cég, az RWE kimazsolázta a magyar energiaipart –
úgy, hogy az uniós szabályokkal ellentétesen, garantált összegû profitot kikötve a szerzõdésben – lehet-e azt
mondani, hogy a német állam rossz tulajdonos? Vagy a svájci állami cég esetében, amely – az Állami Számvevõszék megállapítása szerint vagyonértékelés nélkül – megvásárolta az Antenna Hungáriát, s anélkül, hogy egy fillért költött volna rá, rövid idõn belül
100 millió dollárral magasabb összegért továbbadta, lehet-e azt mondani,
hogy a svájci állam rossz tulajdonos? –
sorolta a magyar állami vagyonkezelés

botrányos esetei kapcsán az általános
érvényû kijelentést nyilvánvalóan cáfoló kérdéseit a képviselõ.
Lukács Tamás hangsúlyozta: nem az
állam általában, hanem a magyar állam
rossz tulajdonos, mégpedig azért, mert
a kormányzat nem képes tisztességesen
mûködtetni az állami vagyont.
A kereszténydemokrata politikus kitért arra az állami vezetõk életrajzából
kiolvasható jelenségre, hogy az egyes
posztokon alkalmatlanságukat bizonyító elit tagjai rendre újabb és újabb állami cégek vezetõiként tûnnek fel.
Lukács Tamás a korrupciógyanús
ügyleteket sem hagyta szó nélkül, mint
mondta: ha valaki részt vesz egy privatizációs döntésben, rövid idõn belül annál a társaságnál „találja magát”, amit
privatizált.
A politikus szerint a BKV-nál, a
MÁV-nál, a közszolgálati televíziónál
kirobbant botrányos összegû fizetésekrõl, végkielégítésekrõl szóló esetek közös jellemzõje, hogy azok az állami,
vagy államilag dotált cégek fizetnek a
legjobban, amelyek veszteségesek.
Lukács Tamás felidézte, hogy szeptember 2-án a BKV vezérigazgatója azt
mondta az õt meghallgató parlamenti
vizsgálóbizottságnak, hogy „alacsony fizetésért csak hülyéket kap”. Érzékelte-

tendõ a kijelentés cinikus voltát a kormány tagjaihoz fordulva megjegyezte:
„tisztelt miniszter urak, az önök fizetései mind alacsonyabbak” a BKV vagy
más állami cég vezetõinek bérénél.
„Törvény van, törvényesség nincs.
Néha úgy tûnik, egyeseknek azért van
két lába, hogy ne egy lábbal tapossák a
törvényt”. Önök zsákmányállatnak tekintik az állami vagyont – jelentette ki.
Nem új törvény kell, hanem be kell
tartani a meglévõ törvényeket – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
Mint mondta, nem egyeztethetõek öszsze a jogállami elvekkel azok a kijelentések, hogy a közfelháborodást kiváltó
ügyletek lehet, hogy erkölcstelenek, de
törvényesek.
A sukorói ügyet felemlegetve tarthatatlannak nevezte, hogy a Pénzügyminisztérium – az Állami Számvevõszékkel és az ügyészséggel szemben – vizsgálatában mindent törvényesnek talált, s
a kormány a történtek után sem vonta
vissza a befektetõknek kiadott konceszsziós szerzõdést.
Nem lehet jogos az, ami erkölcstelen. Amíg nem jön egy olyan kormány, amelyiknél az erkölcstelenség
és a jogtalanság egybeesik, addig az állam valóban rossz gazdája lesz a közvagyonnak – fûzte hozzá. A kormány
tagjaihoz, és szocialista képviselõkhöz
intézve szavait kijelentette: az MSZP
ideje lejárt.

Hazánk
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Veszélyben a közösségi közlekedés
Molnár Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt szakpolitikusa napirend
elõtti felszólalásában felszólította a kormányt, hogy hagyjon fel a közösségi közlekedés szétrombolásával. A politikus nemcsak a károsnak, de értelmetlennek is nevezte a költségvetési tervezetben „kõbe vésett” 40 milliárd
forintos elvonást a MÁV-ttól. Rávilágított, hogy a 40 milliárd forint „megtakarítása” az adófizetõknek 48 milliárd forintjába fog kerülni.
Mit old meg a közlekedési tárca a
vasúti mellékvonalak bezárásával –
tette fel a kérdést Molnár Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje. A politikus hangsúlyozta, hiába akar a miniszterelnök
40 milliárd forint megtakarítást a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól, ugyanis a
MÁV költségvetési támogatásának
megnyirbálásával egy fillért sem fognak spórolni – jelentette ki.
Molnár Béla szerint abban lenne ráció, ha a szaktárca annak érdekében,
hogy a MÁV kevesebb pénzbõl hatékonyabban gazdálkodjon, következetes és
logikus költséglefaragást hajtana végre.
De láthatóan nem ez történik, hiszen a
minisztérium a közelmúltban is két
újabb vezetõt alkalmazott az állami
vasúttársaságnál milliós fizetésekkel, s
ez egyáltalán nem az ésszerûsítés irányába mutat – jegyezte meg.
A politikus felhívta a figyelmet arra,
hogy a kormány úgy akar 40 milliárd forintot elvonni a MÁV-tól, hogy a cég 88
milliárd hitelt akar felvenni. A nevezett
összegbõl 48 milliárd forint nem a mûködést, hanem a tervbe vett 40 milliárdos megszorítást fedezné – magyarázta
az Országgyûlés gazdasági és informatikai bizottságának kereszténydemokrata
tagja.
A KDNP szakpolitikusa a miniszterhez intézve szavait kijelentette: „ez nem
racionizálás, nem fejlesztés, ez egyszerû-

en a magyar közösségi közlekedés csõdbe vitele”.
A keresztény politikus nyomatékosan közölte: a kormány tagjai semmilyen felhatalmazást nem kaptak a választópolgároktól arra, hogy racionizálás helyett felszámolják a közösségi
közlekedést, a magyar vasutat.
Hangsúlyozta: a kormány a fejlesztés és ésszerûsítés helyett átszervezés
címén kiskapukat nyit a vezetõ beosztásokat betöltõ – MSZP-és és SZDSZes – politikai kinevezettek számára,
hogy 60–100 millió forintos végkielégítéssel kistafírozva távozhassanak a
MÁV-tól, s egyidejûleg újabb kádereknek teremtenek helyet, akik elõdjeikhez hasonlóan – eredmények felmuta-

tása nélkül – szintén több tízmillió forintot zsebelhetnek be.
„Miniszter úr! Veszteséges állami
vállalatnál nem luxus végkielégítéseket kell adni”, hanem a rendelkezésre
álló pénzt a cég mûködtetésére kell
költeni – mondta kissé indulatosan a
képviselõ.
Molnár Béla Hónig Péter felszólalására reagálva közölte, a magyar vasúthálózat állapotát valóban jól jellemzi,
hogy a pálya 50–70 százalékán lassú
jelzéssel közlekedhetnek a szerelvények. Szerinte ez azt jelzi, hogy a
MÁV-nál nincs karbantartás, és ez
esetben az adófizetõk pénzébõl több
százmillió forintot nem vezetõk végkielégítésére, hanem a sínek karbantartására, felújítására kell fordítani –
jegyezte meg.
Mit kíván a magyar lakosság, a magyar utazóközönség? – tette fel a
KDNP frakcióvezetõ-helyettese a kérdést. Jó pályát, vasúti kocsikat, jó menetrendet – adta meg a választ. A pályák rosszak, a kocsik koszosak, a menetrendrõl jobb nem is beszélni – folytatta a szakpolitikus.
A lakosság érdekei mellett mindig kiálló Kereszténydemokrata Néppárt nevében arra kérte a minisztert, hogy munkatársaival a mellékvonalak bezárása, a
magyar közösségi közlekedés szétverése,
leépítése helyett a jó vasúti közlekedés
megteremtésén munkálkodjanak.
Felszólalásának végén Molnár Béla felszólította a kormányt, hagyjon fel a rombolással, megismételte: sem a kormánynak, sem a szocialista, liberális képviselõknek nincs felhatalmazása a közösségi
közlekedés felszámolását jelentõ intézkedések végrehajtására, jóváhagyására.
Forrás: kdnp.hu

A KDNP pártolja a népszámlálási törvény újratárgyalását
A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli Sólyom László köztársasági elnök úr
döntését, amellyel visszaküldte megfontolásra a 2011. évi népszámlálásról szóló törvényt. A KDNP szorgalmazza a
törvény érdemi újratárgyalását, a köztársasági elnök úr megalapozott észrevételeinek megvitatását.
Egyben emlékeztetünk, hogy a törvény vitájában részletesen kifejtettük,

miért fontos szerepelnie a vallási
adatgyûjtésnek. A polgári kormány
idején végzett népszámlálásban is szerepelt az önkéntesen megválaszolható
kérdések sorában a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdés. A kapott adatok nagyban segítették az Egyházi
Kapcsolatok Titkárságának munkáját,
egyben elejét vették az „ecclesiabiznisznek”.

Hazánk

A hatékony magyar államigazgatásnak
szüksége van az aktuális, pontos vallási
adatokra, amelyeket a népszámlálás keretében többletköltségek nélkül meg lehetne tudni, ezért is módosítandó a 2011.
évi népszámlálásról szóló törvény.
Semjén Zsolt
a KDNP elnök-frakcióvezetõje,
Lukács Tamás
a KDNP országgyûlési képviselõje
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Orbán Viktor támogatja a családi adózást
Az egykulcsos adózás és a családi adórendszer közül az utóbbi pártján áll –
mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a
Magyar Televízió Ma reggel címû mûsorában. Hozzátette: az adórendszerben
fontos az egyszerûség, de emellett a családokat mindenképpen támogatnia kell,
hiszen tarthatatlan helyzet, hogy az
adórendszer nem veszi figyelembe azt,
hogy valaki a keresményébõl egymaga él
meg, vagy esetleg eltart belõle két-három gyermeket. A pártelnök azonban
nem titkolta, hogy az egykulcsos adózás
és a családi adórendszer közötti vita
még nem dõlt el a Fideszben.
Arra a kérdésre, hogy mikor jelentik
be hivatalosan, Orbán Viktor a Fidesz
miniszterelnök-jelöltje, a pártelnök úgy
válaszolt: azzal, hogy vállalta a pártelnökséget, vállalta azt is, hogy ha úgy
adódik, akkor irányítja a következõ kormányt. Szerinte nem az a fontos, hogy
ki lesz a következõ kormány élére a miniszterelnök-jelölt, hanem az, hogy be-

következzen egy változás. Hozzáfûzte:
úgy készül, hogy a következõ években a
politikusokra váró nehéz munka dandárját neki kell elvégeznie.

Mint mondta: az emberek azt várják,
mondják meg, kit terhel a felelõsség
azért, hogy az ország odajutott, ahol most
van. Az emberek jó helyen kapizsgálnak,
(…) amikor azt mondják, hogy az ország
vezetõi tehetnek errõl, hangsúlyozva:
ahol ez törvénysértõ cselekedetekkel párosul, ott a felelõsséget érvényesíteni kell.
A jövõ évi költségvetési javaslattal
kapcsolatban megismételte: megpróbálják megakadályozni a büdzsé elfogadását, ha azonban ez mégis megtörténik,
akkor a Fidesz, ha vezetésével kormányra kerül, visszavonja a költségvetést és
újat alkot.
A szlovák-magyar viszonnyal összefüggésben Orbán Viktor úgy fogalmazott:
„az nem megy, hogy a szlovákok a mi sérelmünkre elkövetnek (…) az európai
kultúrával össze nem egyeztethetõ tetteket, mi pedig utána kedvesen találkozunk
velük, kezet rázunk, megállapodunk, az
unió megdicsér minket, és kész.”
Forrás: MTI

Gyógyítás nem csak a betegágynál
Nagy Kálmán – a Borsod-A
Abaúj-Z
Zemplén Megyei Kórház Gyermekonkológiai és Csontvelõ-ttranszplantációs Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,
az Orvostovábbképzõ Egyetem volt tanszékvezetõje, a Temesvári Egyetem
díszdoktora soha sem készült politikai pályára, de most már örül, hogy
nemcsak a kórházban szolgálhatja a betegeket, hanem nagyobb körben,
a parlamentben is szót emelhet az egészségügy, a betegek gyógyulása érdekében – derül ki a Keresztény Élet címû lapban megjelent interjúból.
Arra a kérdésre, hogy súlyosabbnak
érzi-e a helyzetet, mint volt 10, 20
vagy 30 évvel ezelõtt, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje kifejti: Magyarország egészségügye korábban is hasonló szakmai
színvonalú volt, mint más európai országoké. Mint mondta, bár vannak
kedvezõtlen jelenségek, de jelenleg
sem az orvoslás, vagy maga a gyógyítás van válságban, hanem a struktúra, az egészségügy szerkezete. Ezt a
folyamatot az SZDSZ indította el, a
már akkor is nehéz helyzetben lévõ
egészségügytõl – azóta pedig reálértékben jelentõsen csökkenõ anyagi fedezetbõl – körülbelül 20 százalékot
betegirányításra akart elvonni. Ha
megvalósult volna az MSZP–SZDSZ
terve, olyan áttekinthetetlen struktú-

ra jött volna létre, hogy megrendült
volna a magyarországi orvoslás, a
gyógyítás stabilitása.
Politikussá válásáról szólva Nagy
Kálmán elmeséli: soha nem vonzotta a
politikai pálya. Figyelte a világ változásait, a magyarországi folyamatokat, olvasta a napilapokat, nézte a hírmûsorokat, „természetesen” a jobboldalra
szavazott, de nem gondolt arra, hogy
aktívan politizáljon. Kérdésre válaszolva elmondja: jól érzi magát a frakcióban, megszerette az õt körülvevõ képviselõtársait, akik kivétel nélkül azokért dolgoznak, akik õket odaküldték.
„Nekem is megadatott az, hogy azt tehetem, amit a szakmai életemben – védem a betegeket” – teszi hozzá.
A 2000-es évek elején, amikor egy
megújulási folyamat zajlott a Fidesz –

Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt politikájában,
érkezett a felkérés, hogy vegyen részt a
Fidesz kulturális tagozatának országos
elnökségében.
Nagy Kálmán nem titkolja, hogy
az ajánlat „irtózatos dilemmát okozott” számára. Döntését nem bánta meg.

Hazánk
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Folytatás a 9. oldalról

Szavai szerint a kulturális tagozat elnökségében nagyszerû embereket ismert meg, s késõbb, országgyûlési
képviselõként is célját, értelmét látja
munkájának. Kérdésre válaszolva elmondja: jól érzi magát a frakcióban,
megszerette az õt körülvevõ képviselõtársait, akik kivétel nélkül azokért
dolgoznak, akik õket odaküldték. „Nekem is megadatott az, hogy azt tehetem, amit a szakmai életemben – védem a betegeket” – teszi hozzá.
A reménytelennek tûnõ helyzetekben is megõrzött optimizmusát egy hivatásából hozott emlék felidézésével
teszi magától érthetõvé. „Ma is emlékszem a pillanatra, amikor belenéztem
a mikroszkópba, és elõször megláttam
a leukémiás sejteket. Annyira megoldhatatlannak, annyira reménytelennek
tûnt a probléma, hogy talán éppen ez
motivált” – mondja, majd hozzáteszi:
„Aki az orvosi pályát választja, segíteni szeretne az embereken, gyógyítani
akar, megoldást találni az addig reménytelennek tûnõ bajokra is.
Az élet úgy adta, hogy amikor elkezdtem dolgozni, olyan kórterembe kerültem, ahol csupa leukémiás gyermek
volt, és akkoriban nagyon rövid ideig éltek ezek a kis betegek, de addig dolgoztunk, amíg az egyiket sikerült egy évig
életben tartanunk. Onnantól kezdve
nem volt megállás. Közben általam ismeretlen okból – vagy a Jóisten adományaként – kaptam egy franciaországi
ösztöndíjat, majd újra Párizsban, aztán
Németországban, Halléban dolgozhattam, taníthattam, tanulhattam… És
egyre több gyereket sikerült megmentenünk, egyre jobb eredménnyel végeztük
a csontvelõ-átültetéseket”.
Az interjúban nemcsak a politikus,
az orvos, de az ember is megmutatkozik, amikor Nagy Kálmán magánéletébe
is bepillantást engedve, az újságíró szelíd unszolásra beszél arról, hogy az
egyik kis betegét örökbe fogadta.

„Nem titok, bár nem szívesen beszélek róla, mert ez már nemcsak az én
történetem…Egyszerûen nem akartam
elfogadni, hogy annyira igazságtalan legyen az élet, mint amennyire ebben az
esetben látszott. Ez az ártatlan gyermek
megszületett valószínûleg egy afrikai
apától, aztán magára hagyták, csecsemõotthonban élt, majd kilenc hónapos volt,
amikor kiderült: leukémiás. Hál' Istennek, sikerült megmentenünk, és úgy
éreztem, nem engedhetjük elveszni ezt a
kis embert. A családom mellém állt, a feleségem, aki szintén orvos, és felnõtt lányunk is helyeselte szándékomat. Így
lettem gyámja a kétéves kisfiúnak, most
már nyolcéves, és a Szent Imre Iskolába
jár” – hangzik a személyes vallomás.
Arra a kérdésre, hogy fontosnak
tartotta-e, hogy egyházi iskolába járjon a gyerek, Nagy Kálmán végtelen
egyszerûséggel feleli: „fontosnak és
természetesnek”. Mint mondja: számára a hívõ katolikusság természetes
állapot, vele született adomány. A görög katolikus templom árnyékában
nõtt fel. Nagyapja volt a görög katoli-

kus pap. Nagymamáját, Tartally Ilonát a maga korában ismert görög katolikus írónõként tartották számon, az
„Ékes virágszál…”, a máriapócsi kegyképrõl szóló könyve ma is népszerû.
Szülei szintén megélték hitüket, és
gyermekeiket is ekként nevelték.
„A fogantatásomban benne volt,
hogy hívõ keresztény vagyok. Soha
nem gondolkodtam azon, hogy miért
hiszem Istent, miért gyakorlom a vallást, miért fogadom el azokat az erkölcsi téziseket, melyeket keresztényként
követnem kell. Annyira hozzám tartozik a hitem, mint a bõröm. De az én
vallásosságom mindig egy közösséghez
való tartozást is jelent. Az egyetemi
évek alatt volt ugyan olyan idõszak,
amikor meglazult ez a kapcsolat, mert
hol itt, hol ott voltam. Most viszont
már megállapodtam: az avasi egyházközség tagja, világi elnöke vagyok.
Igyekszem ennek a funkciónak megfelelni, de nem szeretném eltúlozni ennek a jelentõségét, hiszen éppen azért
érzem jól magam az egyházi közösségben, mert itt mindenki egyenrangú,
nincs alá-fölérendeltségi viszony. Egy
vagyok a sok közül. Csak a keresztény
közösségben élheti meg igazán az ember a befogadás élményét”.
Arra a kérdésre, hogy folytatja-e a
következõ ciklusban a politikai munkát, csak annyit mond: „folytatom, ha
folytathatom, ha erre érdemesnek találnak, ha megválasztanak… Magyarországon mindenképpen egy új világ
lesz, és ennek az új világnak a kereteit nekünk kell meghatároznunk. Nagyon szeretnék egy olyan országban élni, ahol mindenki a közösség részévé
válhat, ahol természetes, hogy mindenkinek tanulnia, dolgoznia kell,
ahol a mérték a becsület, a tisztesség.
Tenni kell a dolgunk a legjobb tudásunk szerint”.
A Filip Gabriella által készített interjú
a Keresztény Élet 2009. október 4-ei
számának 3. oldalán olvasható.

Székelyudvarhelyi diákok a Parlamentben
Harrach Péter fogadta a Székelyudvarhelyi Tamási Áron
Gimnázium diákcsoportját, és a határon túli iskolásokat
meghívó Szt. István Gimnázium tanulóit. Az alelnök köszöntõjében kiemelte: ugyanahhoz a nemzethez tartozunk, de okosan kell kezelni azt, hogy más országok polgárai vagyunk. Beszélt a közös felelõsségrõl, amelynek elsõsorban az anyaország részérõl kell megnyilvánulnia.

Hazánk

Ennek kapcsán sajnálatos emlékként idézte fel a kettõs
állampolgársági népszavazás kudarcát. Különlegességként
parlamenti dolgozószobáját is megmutatta a diákoknak,
miközben elmondta, hogy családi kötõdése is van
Székelyudvarhelyhez, hiszen egyik fiának a felesége onnan származik.
Forrás: harrachpeter.fidesz.hu
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Látleletek 2009 õszén
Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete, a Barankovics
István Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány közremûködésével ma
rendezték a Látleletek 2009 õszén címû konferenciát, amelyen országgyûlési képviselõk, neves közéleti személyiségek elemezték hazánk helyzetét. A
konferencia védnöke Semjén Zsolt, a KDNP elnöke volt.

Mészáros József, a Barankovics István
Alapítvány kuratóriumának elnöke a
kdnp.hu-nak elmondta, a konferencia célja, hogy diagnózist készítsen az ország jelenlegi gondjairól, és megmutassa azokat
az irányokat, amerre egy következõ, remélhetõleg kereszténydemokrata szellemiségû kormánynak el kell indulnia.
„Megítélésünk szerint itt a józan ész és az
erkölcsi megfontolások kell, hogy vezessenek bennünket, amelyek kölcsönösen feltételezik és támogatják egymást” – mondta Mészáros József. A KDNP alelnöke –
utalva az alapítvány közremûködésével
bemutatott pápai enciklikára – kijelentette: az új politikának az igazságosság, a
közjó és a szeretet kell, hogy a fundamentumai legyenek, ezek olyan értékek, amelyek mentén meg lehet fogalmazni egy keresztényi/keresztyéni politikát.
A szervezõ Kun Miklós szerint reng a
föld Magyarországon. Hiába mondja a
kormányzat, hogy lábalunk ki a válságból, szét kell nézni: iskolák zárnak be,
vasútvonalak szûnnek meg, posta nincs
már a kistelepüléseken, amelyek halálra
vannak ítélve. A professzor szerint a család, az egyház, a vallás veszélyben van.
Soltész Miklós, a KDNP országgyûlési képviselõje elmondta, hogy a felmérések szerint a fiatalok többsége három
gyermeket szeretne, de a számok arról
tanúskodnak, hogy anyagi okok és a
családtámogatási és az otthonteremtési
rendszer elmúlt hét évben történt szétverése miatt, e tervük többnyire álom
marad, s ténylegesen kevesebb gyerme-

ket vállalnak. E folyamat hatásai többszörösen sújtanak bennünket: gyengül a
nemzet ereje és megtartó képessége.
Ezért a KDNP-nek a Fidesszel közös célja, hogy megállítsa a népességfogyást,
ennek érdekében kiemelten támogassa
a gyermeket vállaló családokat.
A diagnózis lesújtó – mondta
Hoffmann Rózsa: Sok területhez hasonlóan, az oktatásban is csõd közeli állapotok tapasztalhatóak. Mint mondta: „a
helyzetet ismerjük, és akármerre járok az
országban, azt tapasztalom, hasonlóan is
vélekedünk róla, kivételt képez az a néhány ember, aki a kormányban ül, õk úgy
tüntetik fel, mintha minden rendben lenne”. Hozzátette, a jövõ érdekében meg
kell találni a válságból kivezetõ utat.
A konferencián elõadás tartott: Járai
Zsigmond, Martonyi János, Kun Miklós, Hámori József, Hoffmann Rózsa,
Kalmár István Pesti Imre, Pelczné dr.
Gáll Ildikó, Nagy Andor, Mészáros József, Demeter Ervin, Székyné Sztrémi
Melinda, Náray-Szabó Gábor, Soltész
Miklós, Németh Szilárd.
A konferencia védnöke Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke volt, aki személyesen nem tudott részt venni a tanácskozáson, ezért
levélben üdvözölte a résztvevõket.
„Látleletet venni – amint a konferencia szándékában áll – Magyarország jelenlegi helyzetében igencsak szükséges.
Lassan nyolcadik esztendeje kénytelen
viselni egyre fogyatkozó lélekszámú
nemzetünk azt a szellemi és anyagi

rombolást, amelyet a szocialisták és a liberálisok – különbözõ kormányzati felállásokban – az általuk megvezetett választópolgárok szavazatainak támogatásával folytatnak” – írta a KDNP elnöke.
Hangsúlyozta: „a rombolás beszivárog mindennapjainkba, tönkreteszi a
családokat, megkeseríti az idõs embereket, és reménytelenné teszi a fiatalokat.
Ha az ország nem lenne ilyen tragikus
helyzetben, akkor még akár humoros is
lehetne, hogy a miniszterelnök léptennyomon azon problémák töredékes
megoldásával büszkélkedik, amelyek
nem lettek volna, ha az MSZP–SZDSZ
koalíció nem idézte volna elõ azokat”.
Hozzáfûzte: „a mai konferencia
olyan szakterületeket ölel fel, ahol a
kormány rendre csapásokat mér legfontosabb értékeinkre. Az oktatás padlóra
került, a felnövekvõ generációk tudatos
elbutítása folyik az iskolák falai között,
a régi értékeket elvetik, az új programok
mögül hiányoznak a magyarságot egykoron megtartó szellemi, lelki tartópillérek. A kultúra mögött rejtõzködõ üzleti érdek tönkreteszi a magyar nemzeti
hagyományokat, s külföldrõl sem az értékes példákat veszik át a politika meghatározói. A család, az egészségügy, a
kistelepülések közösségei, a közlekedés
ügye, de fõleg a szociális háló kifejezetten szúrja a kormányzat szemét”.
„Fizikai és szellemi leépülés telepszik
országunkra. Erodálódik mindaz a megtartó erõ, mit eleink örökül hagytak. A huszonnegyedik órában vagyunk, hogy javítsunk ezen. Rajtunk a sor, hogy a látlelet
vétele után megfelelõ terápiával reményt
és biztonságot adjunk az embereknek,
hogy hazánk polgárai újra felemelhessék a
fejüket. Fel kell számolnunk a morális deficitet, mert e nélkül minden relativizálódik, ami világszerte tapasztalható
károkat okoz” – jelentette ki Semjén Zsolt.
A mai konferencia elõadóinak személye reményt adhat mindenkinek, aki elkötelezett Magyarország jövõjének sorskérdése mellett. A résztvevõ elõadók
szakterületük avatott mûvelõi, közéleti
tevékenységük hangsúlyt ad szavaiknak.
Bízunk abban, hogy a választók reménybeli felhatalmazásával, eddigi tudományos és a köz érdekében végzett munkájuk kormánypolitika szintjére emelkedhet – zárta sorait a KDNP elnöke.
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Kényszerpályán a fiatalok
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint hosszú távú kényszerpályára kerültek a fiatalok az államadósság egyre növekvõ mértéke miatt – jelentette ki
Rétvári Bence, a párt országgyûlési képviselõje Fülöp Attilával, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség gazdasági munkacsoportjának vezetõjével közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Rétvári Bence kiemelte: az elmúlt években a rendszerváltás óta nem látott
mértékben nõtt az államadósság. Az
utóbbi, fõleg egy évben felvett hitelek
„felelõtlen hitelek voltak”, ezeket nem
beruházásokra, hanem aktuális kifizetéseire fordította a kormányzat.
Mára oda jutott az ország, hogy mintegy 19 ezer milliárd forint, a hazai GDP
körülbelül 80 százaléka az államadósság.
Ez azt jelenti, hogy az állampolgároktól

személyi jövedelemadóként beszedett
minden három forintból kettõt az adósság törlesztésére kell fordítani – szemléltette a KDNP-s politikus. A kormány saját legitimitása, hatalma megõrzése érdekében az ország és a fiatalok hosszú távú
érdekét áldozta fel – mondta. Megjegyezte: ezt összeget a mai húszéveseknek kell
majd visszafizetniük.
Fülöp Attila, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség gazdasági munka-

csoportjának vezetõje elmondta: Magyarország GDP-arányos eladósodottság
tekintetében az Európai Unió 27 tagállama közül a negyedik legnagyobb terhet cipeli. A régi szocialista országok
közül Románia, Bulgária 10–11 százalékos, Szlovákia, Szlovénia, Csehország
20–30 százalék körüli államadóssága
messze kisebb arányú annál, ahol ma
Magyarország tart – jegyezte meg.
A gazdaságpolitika megfordítására és
az adósságspirál leállítására van szükség
– hangsúlyozta a politikus. Hozzátette:
nem azt állítják, hogy minden hitelfelvétel rossz, a kérdés, hogy mire és mekkora összeget vesznek fel.
kdnp.hu

Az MSZP a bankokat támogatja
a bajba jutott emberek helyett
A Kereszténydemokrata Néppárt sajnálattal vette tudomásul, hogy a szocialisták a bankokat támogatják a bajba jutott emberek helyett – jelentették ki Latorcai János és Soltész Miklós, a KDNP országgyûlési képviselõi
sajtótájékoztatójukon. A KDNP azért döntött a hitelkárosultak megsegítését célzó vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslat visszavonásáról, mert
nem kívántak egy a több százezer rászorulót megtévesztõ bohózat szereplõivé válni.
A Kereszténydemokrata Néppárt
azért szorgalmazta a vizsgálóbizottság felállítását, mert a párt már tavasszal is vizsgálta a bankok tevékenységét, s e vizsgálat során számukra egyértelmûvé vált, hogy a törlesztõrészletek növekedése nem áll
arányban a bankok kockázatvállalásával – magyarázta Latorcai János, a
párt szakpolitikusa, az Antall- és a
Boross-kormány egykori ipari és kereskedelmi minisztere.
A bankokat vizsgáló testület felállítására Latorcai János, Semjén Zsolt és
Rubovszky György elõször májusban
tettek javaslatot, de akkor azt a parlament nem tûzte napirendjére. Nyáron
a szocialista frakció tagjaival folytatott egyeztetések után úgy tûnt, mégis sikerül közösen vállalható megoldást találni, így augusztusban ismét
benyújtották az indítványt. A Fidesz
és a KDNP kompromisszumkészségét
azzal is bizonyította, hogy elfogadták
a szocialisták azon javaslatát, hogy a
testületet elnök és társelnök vezesse,

illetve, hogy mandátuma a megalakulást követõ 90 napra korlátozódjék.
Ezt a javaslatot az Alkotmányügyi bizottság bizottsági javaslatként szeptember 21-én be is nyújtotta.
Latorcai János elmondása szerint
az alkotmányügyi bizottság javaslatukat tárgyaló ülésén a szocialisták, elõzetes egyeztetés nélkül újabb módosításokkal álltak elõ, hogy a testületet
két társelnök vezesse (ezt csak akkor
szokták így, ha a testület több kormány tevékenységét vizsgálja, errõl ez
esetben szó sem volt), az MSZP három helyett négy mandátumot kapjon, a Fidesz 3 helye 2-re módosuljon,
míg a KDNP és az SZDSZ 1-1 mandátummal rendelkezzen. A kereszténydemokrata képviselõk ezt követõen
döntöttek úgy, visszavonják javaslatukat, mert nem szándékoztak egy a
több százezer rászorulót megtévesztõ
bohózat szereplõi lenni.
A KDNP országgyûlési képviselõje
rámutatott: mivel az MSZP-frakció
egyhangúlag megszavazta a hitelkáro-

Hazánk

sultak megsegítését célzó vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslat visszavonását a parlamentben, egyértelmûen bebizonyosodott, hogy eszük
ágában sem volt a bankok vizsgálatát
lefolytatni.
Soltész Miklós a tájékoztatón azt
mondta: a szocialisták egyértelmûen a
bankok mellett tették le a voksukat az
állampolgárokkal szemben. Augusztusban benyújtott egy javaslatot a hitelkárosultak megsegítésérõl, amelynek egyik fõ pontja az volt, hogy a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB) vonják
be a hitelkárosultak közvetlen megsegítésébe, mert az áttételes, önkormányzati segítségnyújtás önmagában
elégtelen.
A Kereszténydemokrata Néppárt
politikusa elmondta: határozati javaslatukhoz a szocialisták olyan indítványokat nyújtottak be, amelyek
kizárólag a bankok melletti kiállásról
szólnak, a banki magatartáskódexet
akarják határozati javaslatban elfogadtatni, és az övéket egy az egyben
eltörölni. Ezt az eredeti indítvány benyújtójaként nem tudják elfogadni,
mert a bankoknak újabb lehetõséget
adna, hogy az erõfölényüket használhassák, így határozati javaslatukat
kénytelenek felfüggeszteni – szögezte
le Soltész Miklós.
kdnp.hu
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Kemény költségvetési vitákra számít Surján László
Kemény vitákra számít Surján László, a 2010-ees uniós költségvetés európai parlamenti jelentéstevõje az EP és a tagállami kormányokat képviselõ
Tanács között. A Kereszténydemokrata Néppárt EP-kképviselõje brüsszeli
sajtótájékoztatóján elmondta: a Tanács a válság idõszakában a problémák
közé sorolja a költségvetési kiadásokat, és igyekszik azokat lefaragni. Az
Európai Parlament azonban úgy véli, hogy az uniós költségvetés nem a
problémák, hanem éppen a megoldás része, olyan eszköz, amely lendületet adhat a válságból való kilábalásnak.
Brüsszelben Alain Lamassoure-ral, az
EP költségvetési bizottságának elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján
Surján László hangsúlyozta: a Tanács a
válság idõszakában a problémák közé
sorolja a költségvetési kiadásokat, és
igyekszik azokat lefaragni. Az Európai
Parlament azonban úgy véli, hogy az
uniós költségvetés nem a problémák,
hanem éppen a megoldás része, olyan
eszköz, amely lendületet adhat a válságból való kilábalásnak – jelentette ki. Beszámolt arról, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint az EP 127,5 milliárd eurós

uniós költségvetési kiadási összeget javasol, a Tanács pedig 120 milliárdot. Új
feladat az úgynevezett Európai Újjáépítési Terv, amelyhez a parlament szerint
új forrásokat kell elõteremteni.
A magyar néppárti EP-képviselõ
hangsúlyozottan szólt az uniós tejalap
több százmilliós költségigényérõl. Úgy
vélekedett: a tejpiaci válság oka a túlságosan gyorsan megvalósított liberalizáció volt. „Nem lehet átmeneti idõszak
nélkül teljesen liberalizálni egy korábban szervezett piacot” – jelentette ki. Az
uniós támogatási alapok elköltését ille-

tõen Surján László kiemelte: az EP „értéket kér a pénzért”, vagyis a felhasználásoknak nem elég jogszerûnek lenniük,
hanem hasznosnak is kell bizonyulniuk.
Surján László elmondta: a 2013-ig
tartó, hétéves uniós pénzügyi keretben
Magyarország számára 9 milliárd euró
támogatási lehetõség nyílt meg, de ebbõl – július elsejei adatok szerint – még
csak mintegy 3 milliárd eurót kapott
meg az ország. A még az uniós kasszában
bent levõ pénz, vagyis a 6 milliárd euró
nagyjából ugyanannyi, mint amennyit
Magyarország kölcsön formájában vett
fel az EU-tól – hívta fel a figyelmet.
Hozzátette: a 3 milliárd euró megkapott
összegbõl is csak mintegy 330 millió
euró olyan tétel, ahol az utófinanszírozás jegyében megtörtént a szabályos elszámolás. A többi pénzt elõlegként adta
az unió különbözõ magyar projektekre.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Mondjon le a pénzügyminiszter!
Az állami vagyon értékesítésének haladéktalan leállítására, ennek sikertelensége esetén lemondásra szólította fel a pénzügyminisztert Medgyasszay
László kereszténydemokrata képviselõ Budai Gyulával, a Magosz szövetségi igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Medgyasszay László levélben fordult a
szaktárca vezetõjéhez, amelyben felszólította, hogy Oszkó Péter haladéktalanul
állítsa le az állami vagyon értékesítését.
„Ehhez bizonyára sok erõ és biztos
háttér kell, ha miniszter úr nem érez
maga mögött ilyen erõt, akkor csak
megismételni tudom, hogy javaslom,
tanácsolom, hagyja itt ezt a zsákmányszerzõ szocialista-liberális tábort, és
saját emberi, szakmai jövõje, becsülete
érdekében is nyújtsa be lemondását” –
olvasható a levélben. A képviselõ szeptember 28-án a parlamentben egyszer
már kérte a tárca vezetõjét, hogy
mondjon le a miniszterségérõl, és ne
vállaljon közösséget azokkal, akik felelõsek a Magyar Állam vagyonának elherdálásáért.
Medgyasszay László kifejtette: a
mostani helyzet kialakulása nem a véletlen mûve, a kormány ugyanis egy
2007-es törvénnyel (a 2007. évi CVI-os
törvénnyel) olyan jogkörnyezetet és
helyzetet teremtett, amly lehetõvé teszi
a törvényes gazemberséget, az állami

vagyonnal való visszaélést. Így a jogszabályok árnyékában lehet zavartalanul
elkótyavetyélni a magyar állami vagyont. Megjegyezte: a vagyonkezelõ élérõl menesztett Tátrai Miklós például a
mai napig a vagyongazdálkodási tanács
tagja, ezáltal tovább folytathatja áldásosnak nem nevezhetõ tevékenységét.

A kereszténydemokrata szakpolitikus
kitért arra, hogy az Állami Számvevõszék
jelentése is feltárta azokat a tényeket,
amelyekrõl már hosszú ideje beszélnek a
bábolnai gazdasági privatizációjával, valamint a ménesbirtokkal kapcsolatban.
Mint mondta: arról viszont nincs tudomásuk, hogy az ÁSZ vizsgálatai alapján bármilyen intézkedés történt volna. A 2010es költségvetésben állami földterületek értékesítésébõl 10 milliárd, míg egyéb vagyontárgyak értékesítésébõl 24 milliárd forintos bevételt tervez a kormány, s megítélése szerint az elkövetkezõ néhány hónapra nézvést ez meglehetõsen aggasztó.
Medgyasszay László a föleladás helyett a
pénzszerzésre megoldást is kínált, javasolta: a vagyonkezelõ szedje be a százmilliárd
forintnyi földbérleti díjtartozásokat.
Budai Gyula, a Magosz szövetségi
igazgatója arról számolt be, hogy az
ügyészség ugyan osztja a feljelentésükben foglaltakat, ennek ellenérenem tudta megállapítani, hogy kik a felelõsök.
Ugyanis a kerteskõi privatizáció ügyében egy joghézag miatt nincs lehetõség
a szerzõdést aláíró Tátrai Miklós, valamint a szerzõdést elõterjesztõ Benedek
Fülöp felelõsségre vonására.
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Nem kegyelmez
a jövõ évi költségvetés az oktatásnak
A jövõ évi költségvetésben nincsenek prioritások, „nincs kegyelem”: a tehetséggondozás és az esélyegyenlõség egyaránt áldozatul esett a hiánycél
megtartásának, holott ezek a területek a kabinet gyakran ismételt hívószavai voltak – jelentette ki Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyûlési képviselõje Stágel Bencével, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján.
A szakpolitikus példaként említette,
hogy késõbbre tolták a kötelezõ óvodai felvételt, a Nemzeti Tehetségprogram száz millióforinttal kisebb támogatást kap, „gyakorlatilag nem lesz
pénz” az érettségire, csökkennek a
normatívák. Utóbbi kapcsán elmondta: míg 2002-ben az óvodás gyermekek után járó támogatás 182 ezer forint volt, a most beterjesztett költségvetési javaslat 135 100 forintot irányoz elõ.
Szerinte az alapfokú mûvészetoktatás
a módos gyermekek szüleinek privilégiuma lesz. Bár a normatívákra az oktatási bizottság némi átcsoportosítást megszavazott, például a pályázati keret 860
millióról 460 millió forintra apadna.
Megjegyezte: ez a terület lenne az, amelylyel a hátrányos helyzetû cigány gyerekeket vissza lehetne vezetni az iskolába.
Hoffmann Rózsa úgy kalkulál, hogy

egy-egy közepes méretû iskola 20–40
millió forintos költségvetési hiánnyal
számolhat a jövõ évben, vagyis tanárelbocsátások, csoportösszevonások

várhatók, miközben a tehetséggondozás egyéni, de legalábbis kiscsoportos
oktatást kívánna. A kormányzat a saját céljait sem követi – tette hozzá.
Stágel Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke azt tette
szóvá, hogy a felsõoktatási szakkollégiumok támogatására az idei 50 millió forinttal szemben jövõre csupán 30 millió
forint jutna. Az MTI kérdésére hozzátette: a KDNP és az IKSZ közös módosító indítványokat nyújt be, hogy legalább az idei támogatási szintet meg lehessen õrizni. Mint mondta: a tehetséggondozás támogatásának drasztikus
csökkentésével a Bajnai-kormány közvetett módon a magyar fiatalok külföldre vándorlását idézi elõ.
Hoffmann Rózsa a sajtótájékoztató végén kijelentette: a KDNP és az
IKSZ egyaránt elfogadhatatlannak
tartja a 2010-es büdzsé egészét, mert
az ország felemelését csakis az oktatáson, a tehetségek kiemelt támogatásán keresztül lehet elkezdeni.
Hangsúlyozta: teljesen új költségvetést kell készíteni, ezt azonban már
új politikai erõknek kell megtenniük.
Forrás: MTI

A szocialisták a nyugdíjasokat sem kímélik
A szocialisták nemcsak a fogyatékkal élõ embereknél, hanem az idõseknél
és nyugdíjasoknál is megszorításokat akarnak bevezetni – jelentette ki sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje, a Fidesz–KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetõje. A politikus katasztrofálisnak nevezte az MSZP tevékenységét
a szociális szférában, s felszólította a kormánypártot, hogy szavazzák meg
a KDNP és a Fidesz azon módosító indítványait, amelyek a normatívák
legalább idei szinten tartását szorgalmazzák.
Soltész Miklós hangsúlyozta: nem elég,
hogy a szocialisták megszüntették a 13.
havi nyugdíjat, a nyugdíjkorrekciós törvény jövõ évre vonatkozó részét is eltörlik. Ez az intézkedés mintegy 540 ezer
rokkantnyugdíjast érint, tõlük fejenként 60 ezer forintot vesz el a kormány
– fûzte hozzá.
A kereszténydemokrata politikus
felemelte szavát a nappali ellátású és
bentlakásos intézményben gondozot-

tak normatívájának csökkentése ellen.
A nappali ellátású intézményekben az
idei 146.200 forintos normatívát jövõre 90.000 forintra apasztanák a szocialisták. A bentlakásos intézményekben
élõ mintegy 45–50 ezer gondozott után
a legsúlyosabb állapotban lévõk normatívája 782 000 forintról 710 000 forintra, míg az ápolói intézményi juttatás
689 000 forintról 635 000 forintra
csökkenne.

Hazánk

A Fidesz–KDNP frakciószövetség
népjóléti kabinetjének vezetõje határozottan elítélte, hogy a kormánypártok
az emelt színvonalú ellátásban részesülõ mintegy 10 ezer idõs ember normatíváját sem kímélik. A juttatást az idei
543 000 forintról 309 000 forintra venné vissza a kabinet
Soltész Miklós katasztrofálisnak
nevezte a szocialisták eddigi tevékenységét e téren. Kijelentette: vagy tönkremennek ezek az intézmények, vagy
az ellátás színvonala fog jelentõsen
csökkenni. A szakpolitikus felszólította a szocialistákat: fogadják el módosító indítványaikat, amelynek legalább az idei szinten lehetne tartani a
normatívákat.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Az iskolafelújítás ma korszakos cselekedet
Létünk, a boldogulásunk alapja ma is az iskola, és kiváltképpen az 1–8
osztályos, mindent megalapozó, kistelepülési iskola a legfõbb alap. Aki ezt
gyengíti bûnt követ el a hazával, a nemzettel, gyermekeinkkel, unokáinkkal, a jövõvel szemben – jelentette ki Firtl Mátyás, a térség kereszténydemokrata országgyûlési képviselõje a harkai oktatás 420. évét és az iskolaépület fennállása 120. évfordulóját iskolafelújítással ünneplõ Harkán.
Harkán a helyi közösség – szülõk, tanárok, a képviselõtestület tagjai – áldozatvállalásának és munkájának köszönhetõen újult meg az általános iskola épülete. Az épületet a római katolikus és az
evangélikus egyház képviseletében Németh Antal esperes és Wágner Szilárd
evangélikus lelkész szentelte meg, illetve áldotta meg. Köszöntõt mondott Kapitány Csabáné iskolaigazgató és Szabó
Károly, Harka polgármestere.
Nem túlzás azt mondani, hogy korszakos eseménynek vagyunk tanúi,
mert a mai körülmények között egy iskolát felújítani korszakos tettnek számít. Itt, Harkán nem bezárnak, nem
megszüntetnek, nem összevonnak, hanem felújítanak – hangsúlyozta beszédében Firtl Mátyás, a térség KDNP-s or-

szággyûlési képviselõje, a felújítást támogató Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat alelnöke.
Ez a tett tanúságtétel egy olyan idõben, amikor az országban a központi hatalom részérõl a legkevésbé megbecsültek közé tartoznak az iskolák, a nevelés,
a tanárok és tanítók, és sajnos, gyermekeink. Az iskolafelújítás tette korszakos
cselekedet, mert a harkaiak közösen a
közjó érdekében dolgoztak (…), azt tették hozzá a magukéból, amit az állam
tulajdonképpen elvett, elvesz. Mindent
megtettek a jövendõ érdekében – mondta a politikus.
Ott, ahol 420 éves az oktatás és 120
éves az iskola épülete, ott, ahol az öszszefogással mutatnak példát a nehézségekkel való megküzdésre, lehet idézni a

17. század egyik legnagyobb magyar tanítómesterének, Apáczai Csere Jánosnak ma is aktuális gondolatát, amely
szerint a szûkebb és tágabb közösségeink csak addig állnak szilárdan, míg
szívügyünknek tekintjük a jól szervezett iskolák fenntartását – fûzte hozzá.
,„Ha az iskolák bomladoznak és elpusztulnak, az egyházak és az állam is
szükségképpen összeomlanak elsorvadnak”– jelentette ki Firtl Mátyás.
Létünk, a boldogulásunk alapja ma is
az iskola, és kiváltképpen az 1–8 osztályos, mindent megalapozó, kistelepülési
iskola a legfõbb alap – hangsúlyozta a
kereszténydemokrata politikus. Aki, ezt
az alapot tudatosan gyengíti, üres eszmékkel, pénzelvonással, felelõsségérzet
nélküli közömbösséggel, hozzá nem értõ oktatáspolitikával, az iskolákat fenntartó önkormányzatok elszegényítésével, sanyargatásával, az bûnt követ el a
hazával, a nemzettel szemben, de legfõbbképpen gyermekeinkkel, unokáinkkal, a jövõ generációival szemben –
mondta beszédének végén Firtl Mátyás.

Megemlékezés Nagykátán
Salibáné Papp Teréziának, a
KDNP nagykátai szervezete elnöké nek javaslatára az önkormányzat
megemlékezett a II. világháborús
lengyel menekültek magyarországi
befogadásának 70. évfordulójáról.
Az ünnepi eseményen részt vett
Joanna Stempinska, Lengyelország
budapesti nagykövete.
Salibáné Papp Terézia beszédében a történelmi hátteret felidézve elmondta:
1939. szeptember 1-jén Németország
lerohanta Lengyelországot, majd a
Molotov–Ribbentrop paktum záradékában foglaltak alapján a Szovjetunió jogot formált az ország keleti területeinek
megszállására, így szeptember 17-én
Szovjetunió hátba támadta az élethalálharcot vívó Lengyelországot.
Hozzátette: a magyar–lengyel közös
történelem egyik legemberségesebb fejezete a lengyel menekült katonák és
önkéntesek magyarországi befogadásának és nyugatra szöktetésének elõsegítése volt, melybõl Nagykáta is kivette
a részét. A település 1939 szeptembe-

rében mintegy hatszáz lengyel katonai, illetve polgári menekültet fogadott be.
A KDNP nagykátai elnöke beszédének végén az akkori miniszterelnök,
Teleki Pál gondolatát idézte: „Anyagi
veszedelmek helyett, a lelkiek azok a
veszedelmek, melyek Európát szaggatják, s ennek következtében minden

nemzet vigyázzon saját lelkére, hogy
erõs és tiszta maradjon.” Az üzenet ma
éppoly aktuális, mint akkortájt.
A lengyel nagykövet megköszönte a
helyiek bátor kiállását lengyel honfitársaiért. Az ünnepség végén Joanna
Stempinska és Salibáné Papp Terézia
megkoszorúzta a lengyel-magyar barátság emlékmûvét.

Hazánk
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Függetlenség és fejlõdés
a megmaradás feltétele
A Kereszténydemokrata Néppárt országszerte méltóságteljesen ünnepelte az
1956-os forradalom 53. évfordulóját.
Semjén Zsolt, a KDNP elnök-frakcióvezetõje Füzér községben a Hõsök sírjánál,
Harrach Péter, a KDNP és az Országgyûlés alelnöke Kisbéren, Hoffmann Rózsa, a
KDNP országgyûlési képviselõje Vésztõn,
Firtl Mátyás, Sopron és környéke KDNPs országgyûlési képviselõje, a Gyõr-MosonSopron Megyei Közgyûlés alelnöke Petõházán, Balfon és Sopronban, Lukács Tamás, a KDNP országgyûlési képviselõje
Tófalun, Móring József Attila, a KDNP
országgyûlési képviselõje Somogyváron,
Balatonlellén, Balatonkeresztúron és Fonyódon, Rétvári Bence, a KDNP országgyûlési képviselõje és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke az újbudai önkormányzat ünnepségén mondott
ünnepi beszédet. A Fidesz nagytétényi
emlékezõ nagygyûlésén részt vett és beszédet mondott Orbán Viktor, a Fidesz –
Magyar Polgáris Szövetség elnöke.
Semjén Zsolt a zempléni Füzéren
ünnepi beszédében hangsúlyozta: hitet
és erõt kell merítenünk õseink példájából, és szükséges az is, hogy levonjuk
történelmünk tanulságait.

KÉSZ
kerekasztal-b
beszélgetések

Akkor van magyar megmaradás, ha
az egyetemes magyar történelem és kultúra, valamint a helyi történelem és
kultúra sajátos hagyományai benne élnek a helyiek és az egész nemzet szívében. Hit és büszkeség nélkül nincs megmaradás – szögezte le Semjén Zsolt.
A KDNP elnöke úgy fogalmazott: a
nemzet megmaradása érdekében két
dolgot kell megõrizni: az egyik a nemzeti függetlenség, a másik pedig a szükséges társadalmi fejlõdés. Ez vezette történelmünket Szent Istvántól az 1848–49es szabadságharcon át 1956-ig, és a mai
napig ez a magyar megmaradás feltétele
– mondta. 1956 szelleméhez akkor vagyunk méltók, ha „bizonyos tiszteletteljes távolságból” de '56 mércéjében és
tükrében nézzük a mai viszonyokat –
tette hozzá.
A rendszerváltáskor valamennyi politikai erõ egyetértett abban, hogy '56
örököseinek valljuk magunkat; most
akkor járunk ehhez méltón el, ha „kertelés és maszatolás nélkül” '56 mércéjéhez mérjük a jelenlegi politikai viszonyokat, és levonjuk a tanulságokat – jelentette ki Semjén Zsolt.
Forrás: MTI

Gyõzelemre vinni Magyarország ügyét

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
gyõri szervezete „A magyar érdekrõl –
OKOSAN” címû országjáró kerekasztalbeszélgetésének novemberi állomásai:
November 5-één, csütörtökön este 6
órától Cegléden a Városháza Dísztermében (Kossuth Lajos tér 1.)
Meghívott vendégek: Semjén Zsolt
(KDNP), Rogán Antal (Fidesz), Szabó
Márk (Nézõpont Intézet)
November 11-één, szerdán este 6 órától Kerepesen a Royal Stationben (Szabadság út 102/B.)
Meghívott vendégek: Járai Zsigmond
(a Nemzeti Bank volt elnöke), Medgyasszay László (KDNP), Szabó Márk
(Nézõpont Intézet)
November 26-áán, csütörtökön este 6
órától Kecelen a Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház Nagytermében (Szabadság
tér 17.)
Meghívott vendégek: Kövér László
(Fidesz), Hoffmann Rózsa (KDNP), Szabó Márk (Nézõpont Intézet)
December 2-áán, szerdán este 6 órától
Mátészalkán a Városi Mûvelõdési Központ Színháztermében (Kölcsey u. 2.)
Meghívott vendégek: Kövér László
(Fidesz), Semjén Zsolt (KDNP), GiróSzász András (Századvég Alapítvány)
A kerekasztal-beszélgetéseket Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri örökös tiszteletbeli elnöke, a KDNP parlamenti frakciójának tagja vezeti.

Hazánk
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Harrach Péter
A lap kiadását támogatja
a Kereszténydemokrata Néppárt és
a Polgári Magyarországért Alapítvány
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.

Lehet a nép ellenére kormányozni, de az olyan kormányokat, amelyek megrövidítik
az embereket, eléri a végzet – mondta Orbán Viktor a Fidesz 1956-os forradalomra
emlékezõ ünnepségén, az újjáépített nagytétényi országzászló emlékmûvének felavatásán. Eljön az az idõ, amikor vállalni kell a felelõsséget a hivatali visszaélésekért is
– tette hozzá. A politikus közölte: nekünk, akik felelõsséget érzünk Magyarország sorsáért, immár nem az a dolgunk, hogy a bajokon rágódjunk, hanem hogy végigvigyük,
amivel a történelem megbíz bennünket, hogy legkésõbb öt hónap múlva gyõzelemre
vigyük Magyarország ügyét, aztán újjáépítsük Magyarországot.
Forrás: MTI
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