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Az Egyház élõ hitével
összhangban
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus hit megõrzésére az újpogányság egyre terjedõ szellemével szemben. Alább közöljük a testület levelét, amelyet szeptember 20án minden katolikus templomban felolvastak.
Krisztusban Kedves Testvérek!
Szent István király intelmei ma is idõszerûek. Közülük az elsõ a katolikus hit
megõrzésére vonatkozik. Mi, akik mint
püspökök a tiszta katolikus hit õrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül
néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed.

gyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztõ és a rasszista jelzõt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkezõ magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy
helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar
örökségünket kulturális, történelmi és tu-

„Ne

veszítsük el józanságunkat, ne
vágjuk el csodálatos, éltetõ, egyszersmind valóságos magyar gyökereinket: a Krisztus-hívõ, keresztény magyarságunkat egy ködös, eklektikus,
nevében »õsmagyar«, valójában újpogány misztikáért!”

2-3
3. oldal

Új költségvetés elõtt
„A korrekt elszámolás kötelezõ a bankoknak is. Az állam kötelezettsége kétirányú
ebben. Szavatolni kell a
pénzintézetek nemzetközi
normák szerinti mûködését
– csakhogy mostanában a
nemzetközileg elvárt normákat éppen a bankok negligálják. Márpedig az nem járja,
hogy olyan elõnytelen szerzõdéses feltételeket kényszerítenek a magyar hitelfelvevõkre, amilyenekkel sehol az
EU-ban próbálkozni sem
mernének. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a kormány erõtlen a bankokkal
szemben.”
10. oldal

Elbocsátások helyett
vasárnapi
zárva tartást!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Rómában

Azt tapasztaljuk, hogy ismét erõre
kapott egyfajta pogányság. Ahogyan
Szent István halála után, úgy most is
támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelõtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek.
Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma
az újpogányság szelleme is erõsödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és
keresztény azonosságunkat erõsítette. Kisebbrendûségi érzést tápláltak belénk, azt
sulykolták, hogy utolsó csatlósok va-

Út, igazság, élet

dományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény
öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a
keresztény hit nélkül nem érthetõ. Ezt
az öntudatra ébredést mi is nagyon
fontos keresztény és magyar feladatnak
tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra
ébredésnek vannak vadhajtásai is.
Ezek egyike a különbözõ vallási elemeket keverõ ún. „õsmagyar szinkretizmus”.
Folytatás a 2. oldalon

„A Kereszténydemokrata
Néppárt 2007 júniusában
indította el vasárnapi pihenõnapért folytatott harcát,
ehhez kapcsolódóan adta
ki a Szabad vasárnap chartát, amelyhez eddig több
ezer civil támogató, 13 érdekvédelmi szervezet, valamint több párt is csatlakozott.”
11. oldal

Út, igazság, élet

Folytatás az 1. oldalról

Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes,
mert kereszténynek tûnõ vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti
még a vallásukat gyakorló hívõket is.
Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szûz
Máriáról szóló tudománytalan állítások.
Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg”-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány õsmagyar vallás egyéb valós vagy
vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még
a legnemesebb hagyományõrzõ mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerûsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban
teljesedett be. Õ az út, az igazság és az
élet az egyének és a nemzetek számára is.
Ezért kell megemlítenünk a hitünk
igazságát fenyegetõ egyéb veszélyeket is,
mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust
és a bálványimádás különbözõ formáit.
Arra kérjük katolikus testvéreinket,
hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztõ kezdeményezéstõl.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is idõszerû: „Mert jön idõ, amikor az
egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket
csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják”
(2Tim 4,3-4).
Katolikus hitünk elleni támadás érkezik
a szélsõségesen liberális eszmék irányából
is, amelyek a relativizmus diktatúráját
erõltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét.
Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nõ különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel
szemben mi elfogadjuk a teremtõ Isten tervét az emberrõl, a családról, a kultúráról, a
nemzetrõl. A globalizációval szemben a
katolicitást valljuk. A katolikus igazság
nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti,
de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti
kultúrákban kell megtestesülnie.
Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján”. Csak akkor vagyunk és maradunk
katolikusok, ha az Egyház élõ hitével összhangban hiszünk, mert egyedül egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: „Én veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig”
(Mt 28,20).

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia friss körlevele a híveknek szól
ugyan, de igencsak fajsúlyos üzenet a nem hívõ honfitársainknak, minden
magyar testvérünknek is. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ez „közéleti
tárgyú” megnyilatkozás. Köszönettel tartozunk a püspöki karnak a tanításért, az igaz szóért a mostani zavaros idõkben.
A kommunisták is sulykolták azt a liberális téveszmét, hogy „a vallásnak a
templomban a helye”, a krisztusi tanítással nem kell megzavarni a „világi”
életet, a vallás afféle szabadidõs tevékenység, mint mondjuk a bélyeggyûjtés.
Ez hazug, keresztényellenes ideológia,
amely ellen küzdünk, amióta csak megalakult a KDNP.
Húsz év telt el a demokratikus keretek visszaállítása óta, mégis sokan ma
sem hallgatják szívesen a püspöki tanítást, pedig a katolikus egyházi vezetés
többször és biztos kézzel mutatta a kivezetõ utat a magyar társadalom akut
válságaiból. Most csak az 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot! címû
körlevélre utalunk, amely éltetõ forrása
lehetne a magyar társadalmi megújulásnak – ha össztársadalmi egyetértés fogadta volna. Mi abban a körlevélben is
örömmel ismerhettük fel közéleti ténykedésünk elvi helyeslését.
Ez az új körlevél nemcsak a több évtizedes tévtanokat sorolja (pl. hogy utolsó csatlósok, nacionalisták, soviniszták
lennénk), hanem sajnos megnevezni
kényszerül új vádakat is: ilyen a „rasszizmusunk”, a „kirekesztõ” gondolko-

dásmódunk. Miközben nyilvánvaló,
hogy a népünket, nemzetünket igaztalanul pocskondiázó hamis értékeléseket
visszautasítjuk, az erkölcsi renddel ellentétes magatartásformákat magunk is
elutasítjuk.
A püspöki kar körlevele újabb keletû,
ám nem kevésbé veszedelmes folyamatokat is megnevez. Ezek az „õsmagyar
szinkretizmus” terminus technicusszal
összefoglalt eszmék az elmúlt néhány
évben mind nagyobb teret bitorolnak
népünk szellemi horizontján. Nagy baj
ez, mutat rá a körlevél, és joggal.
Csak egyetérteni lehet azzal, hogy
„helyes öntudatra ébredjünk, keressük,
újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt.”
Azonban délibábos képzelgéseknek,
áltudományos „bizonyítékoknak” fölülni
óriási hiba. Magyar kultúránk gazdagságában fölveszi a versenyt bármelyik népével, nyelvünk talán a legnagyobb szellemi kincsünk, mindez nem vitás. Ám
éppen a saját valóságos ezeréves kultúránk megtagadása, amikor kótyagos eszmefuttatásokat hiszünk el arról, hogy
négyezer évvel ezelõtt valahol valakik
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ugyanazt a magyar nyelvet beszélték,
mint amit mi itt ma, ráadásul állítják,
hogy tudják, milyen hangokat ejtettek ki
annak idején azok az „õsmagyarok”, s
hogy Jézus sem az, akit az evangéliumokból ismerhetünk.
Ne veszítsük el józanságunkat, ne vágjuk el csodálatos, éltetõ, egyszersmind valóságos magyar gyökereinket: a Krisztushívõ, keresztény magyarságunkat egy ködös, eklektikus, nevében „õsmagyar”, valójában újpogány misztikáért!
Van nékünk tényleges, megtartó,
tanító magyar kultúránk, mégpedig
telivér keresztény magyar kultúránk
az irodalomtól a zenén és a képzõmûvészeteken át az építészetig. Nem
szorulunk rá, hogy hamis képet fessünk a múltunkról! Jó nekünk az igazi is, csak ismerjük meg végre elég
alaposan!
S ugyanazért, amiért önazonosságunkhoz nincsen szükségünk föstött
világra, nincsen szükségünk felibeharmadába megértett – sõt általában
inkább félremagyarázott, aprópénzre
váltott – messzirõl jött rítusokra sem.
Ezek az általában távol-keleti eredetû
import hitek, hókuszpókuszok nem
segítik sem magyar nemzetünk megmaradását, sem az egyes emberek üdvösségét. Krisztus urunk arra is megtanított minket, hogy Õvele a szeretetközösségben találkozhatunk, a
„privát vallásosság”, az „én Istenem”
– sehová sem vezetõ út. Röviden: van
a magyaroknak Istene, ámde nem külön Isten, hanem az egyetemes Abszolútum, aki Ábrahám, Izsák és Jákob
Istene, s a krisztusi megváltásban új
szövetséget kötött az egész emberiséggel, velünk, magyarokkal is. Üdvösségünk pedig a közösségben rejlik.
Aki „új” vagy „jobb” istent hirdet,
aki felül akarja írni ezeréves kultúránkat és történelmünket, azzal nem lehet
együttmûködni. Nincs magyar jövõ
sem a Mammon, sem az Én, sem a „jézusi táltosság” vagy a sumer–magyar
rokonság hamis iránytûit követve.
Van bajunk elég. A demográfiai válság, a nyomor, az erkölcsi válság legyõzéséhez azonban nem kell más útmutatót keresnünk, mint a Szentírás
igéit. Ha visszatérünk a Názáreti Jézus tanításához, ha azt váltjuk életre,
akkor a mi hazánk, Magyarország ismét virágzó föld lészen, s boldog emberek fogják lakni.
Nyiri János

Erdõ Péter bíboros köszöntötte
a húszéves KÉSZ-tt
A keresztény ember küldetése, hogy az evilági élet rendjét az evangélium
szerint alakítsa – mutatott rá a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége fennállásának húszéves jubileumára szervezett konferencián elmondott beszédében a Magyar Katolikus Egyház vezetõje. „Az elsõ húsz év után” címmel,
„Jövõnk: a kisemberek koalíciója” mottóval megtartott rendezvényt támogatta a Barankovics István Alapítvány, a KDNP pártalapítványa.
A bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek atya elõször is gratulált a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének az elmúlt
húsz évhez. Majd hangsúlyozta: hivatása,
küldetése van a keresztény embernek a világban. Az a küldetése, hogy az evilági élet

rendjét az evangélium szerint alakítsa. A
politika, a gazdaság, a tudományok, az oktatás, a kultúra, vagyis az élet minden területén az evangélium szerint kell alakítani az életet - nyomatékosította Erdõ Péter.
Minden ténykedésünknek köze van az erkölcshöz, mert felelõsek vagyunk minden
emberi cselekedetünkért. Vagyis nincs az
életnek olyan területe, amely kivonhatná
magát az erkölcs hatálya alól.
– A Magyar Katolikus Egyháznak a keresztény értelmiségiekre nagy szüksége
van – mondta a bíboros atya. – Szerencsésnek tartom, hogy a KÉSZ egy civil
szervezet – fûzte tovább gondolatait Erdõ
Péter. – A KÉSZ tagjainak nagy a felelõssége a nemzeti értékek, a nemzeti kultúra megõrzésében. Hiszen a nemzet érték,
mert a teremtés része. A teremtett világ
iránti tiszteletbõl értékelni, tisztelni kell a
nemzeti identitást, és magyar azonosságunk döntõ eleme a kereszténység – tette
hozzá. Sajátos azonosságunk és a kereszténység pedig jól megfér egymás mellett.

Ez a hit összekapcsol minket. Erdõ Péter
rámutatott arra is, hogy azok a népek
nem tûntek el a történelem viharaiban,
amelyek felvették a kereszténységet.
Beszédének végén Erdõ Péter Isten
kegyelmét és áldását kérte a KÉSZ-re.
Lanczendorfer Erzsébet, a KDNP országgyûlési képviselõje, a gyõri KÉSZ
örökös elnöke hangsúlyozta, hogy a
negyven évi kommunista diktatúra az
erkölcs területén végezte a legnagyobb
pusztítást Magyarországon. Kijelentette: nekünk, keresztény embereknek,
kereszténydemokratáknak részt kell
vennünk a magyarság erkölcsi megújításában, az ország újjáépítésében.
Csath Magdolna Lehet-e etikus a gazdaság? címû elõadása elején felidézte a
bíboros atya gondolatait: az élet minden
területén etikusan kell viselkedni, valamint az élet minden területén etikusan
kell cselekedni. A közgazdász szerint egy
pénzügyi-hatalmi koncentráció zajlik éppen a világon, amelynek során egy szûk
kör mérhetetlenül meggazdagodik, míg a
szegények még jobban elszegényednek.
Kifejtette: a válság hazánkban hamarabb
kezdõdött, mint a világban, 2004-ben és
2005-ben túlköltekeztek a szocialisták,
és emiatt 2006-ban, a választások után
már megszorításokba kezdtek. A magyar
gazdaságot legyengült állapotában érte el
a válság, s emiatt sokkal erõteljesebben
éreztette a hatását. Magyarország gazdasága hazugságra épült, a szélsõséges, etikátlan, neoliberális kapitalizmus térnyerése az országot nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi csõdbe is taszította. Csath
Magdolna szerint a következõ kormánynak szociális piacgazdaságot kell kialakítania, a keresztényszociális gondolat
mentén kell újjáépítenie az országot
Lezsák Sándor beszédében kijelentette:
a keresztény értékek nemcsak iránytûként
szolgálnak az életben, de egyben védelmet
is jelentenek. Emlékeztetett rá, hogy az európai integráció elindítói nem szégyellték
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Folytatás a 3. oldalról

keresztény hitüket, „Az egyesült Európa
vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz” –
idézte Lezsák Sándor Robert Schumannak, az Európai Unió alapítóatyjának gondolatát. Majd elõadását Szent István gondolatával zárta le: „ha a hit pajzsát tartod,
rajtad az üdvösség sisakja is.”
Hoffmann Rózsa, a KDNP oktatáspolitikusa Veszélyben az ifjúság címmel
megtartott elõadásában azt ecsetelte,
hogy a szociálliberális kormányok idején, így most is vegetál az oktatásügy.
1994-tõl a neoliberális erõk gátlástalan
rombolása folyik, amit 1998 és 2002
között csak fékezni tudott a polgári kormány. Ezen változtatni kell – mondta a
képviselõ asszony –, mert most tatárjárás utáni állapotokat mutat a hazai oktatási rendszer, melyben tudatosan rombolják a tanár tekintélyét. Hangsúlyozta:
keresztény alapú, új oktatási rendszert
kell felépíteni, be kell látni, hogy az iskola szerepe kettõs: az egyik az értékõrzés,
a tudás továbbadása, a másik pedig az
életre nevelés. Végül Hoffmann Rózsa
kifejtette, hogy a kereszténydemokratáknak melyek lennének a legfontosabb teendõi az oktatás területén: az iskola nevelõ munkájának erõsítése; a hagyományos értékek erõsítése; az alapmûveltség
erõsítése; az erkölcsi nevelés; a hagyományos erkölcsi értékek átadása.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
Erkölcs, erkölcstelenség és erkölcs nélküliség címû elõadásában kijelentette: a hit
válsága szüli az erkölcsi válságot, amely általános értékválsághoz vezet. Mint mondta: erkölcs, erkölcstelenség és erkölcs nélküliség kérdésében a mai keresztényeknek
prófétai szerepe van, hiszen õk azok, akik
hitük révén szilárd erkölcsi elvekkel bírnak. A prófétai szerep a kegyelmet adó
szentségek felhasználásával megkívánja az
egyéni és közösségi tanúságtételt, amely a
tudatos hitre, a szabad akaratra épül. „Ha
ezek egymásra találnak, akkor a keresztény nép hegyre épült várossá tud lenni, és
tanúságot tesz életével is Jézus Krisztusról.
A tannak életükkel adnak értelmet, tanúkká lesznek, és a tanúságtevés a missziónak a legkiválóbb formája mai korunkban” – mondta Bábel Balázs érsek atya.
Orbán Viktor beszédében köszöntötte
a húszéves KÉSZ-t, majd kijelentette,
hogy az 1998 és 2002 közötti polgári kormány Európa leginkább kereszténydemokratának tekinthetõ kormánya volt.
Hozzáfûzte: az 1989-es fordulat sem jött
volna létre a keresztény szellem nélkül.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy a
kereszténydemokratákkal való koalíció
biztosítja pártjának, hogy néppártként
egyesítse egymással az igazságot és a
többséget, a KDNP értékrendje horgonyt ad a néppártnak.
Mint mondta: „Mindig felmerül a
kérdés, hogy az ilyen nagy néppártokban, mint a Fidesz, azok az emberek,
akiknek bizonyos szellemi, erkölcsi értékek fontosak, mondjuk, akik kereszténydemokrata irányultságúak, vajon otthonra lelhetnek-e? Otthonra lelhetnek-e
abban a nagy tömegben, amelyben olyan
emberek is találhatók szép számmal, sõt
minél nagyobbak vagyunk, annál nagyobb számban, akik nem ilyen értékeket vallanak?
Lehet-e egy néppárt egyúttal értékek
mellett elkötelezett párt? Lehetséges-e
az igazságot és a többséget egyesíteni
egymással vagy sem? Ez a legnagyobb
dilemma egy demokráciában egy kereszténydemokrata politikus számára.”
„Ez az a pont, ahol megkapjuk a magyarázatát annak, hogy mi miért vagyunk
koalícióban a kereszténydemokratákkal,
és miért abban a formában vagyunk koalícióban, ahogy vagyunk. Hogy õk nem
indulnak el voksokért, mert közösen indulunk, de ez elsõsorban a mi dolgunk.
Az õ dolguk egy horgonyszerep. Õk képviselik azt a kereszténydemokrata tradíciót,
értékrendet és gondolkodásmódot, amely
a horgonya ennek a nagy néppártnak,
amelynek persze ki kell nyúlnia a sok-sok
szavazóért, össze kell gyûjteni sok-sok érdeket és szempontot igazi néppártként; de
azért valamiféle szellemi gyökérzetének
lennie kell, szellemi értelemben nem imbolyoghat a víz felszínén, egy horgonynak
tartania kell. A kereszténydemokratákkal
kötött koalíció az, ami a Fidesz számára
garantálja, hogy a kereszténydemokrata
gyökereitõl nem tud elszakadni, vagy legalábbis attól függõen, hogy milyen hosszú
a horgonyzsinór, olyan mértékben tud
csak elmenni, ám ez a távolodás sosem
lehet olyan mértékû, ami gyökérvesztéssel, horgonyvesztéssel végzõdik” – hangsúlyozta a Fidesz elnöke.
A mai radikális közhangulatról szólva
kifejtette: a radikalizmusnak mindig oka
van, nem egy szellemi tévedés az állampolgárok részérõl. A baloldal hiába akarja
elhitetni, hogy aki kétségbeesik, az fasiszta, nyilvánvaló, hogy józan, polgári és sikeres életre vágyó emberek adják a magyar nemzet többségét, akik reményeikben megcsalatkoztak – jegyezte meg.
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A Fidesz elnöke úgy fogalmazott: nem
látja, hogy a radikálisok képesek lennének a jogos indulatokat alkotó energiává
változtatni, s keresztény alapon nyugvó
polgári életet létrehozni. A politikus szerint a kereszténydemokratákkal való koalíció garantálja a Fidesz számára, hogy vonzó alternatívát kínálva a kétségbeesett embereknek – a politikai radikalizmus vitorlájából kifogják a szelet.
A KÉSZ-elnök, Osztie Zoltán a nemzeti egységre vonatkozó kérdésére Orbán
Viktor elmondta: õsbûnnek tekinti, amikor határon túliak állampolgárságáról szóló népszavazáson a most kormányzók magyart a magyar ellen uszítottak. Kijelentette: a Fidesz a KDNP-vel nemzeti kultúrpolitikát kíván folytatni, ugyanakkor szeretné megmutatni a határokon belül élõknek, hogy a határon túli területekkel való
gazdasági együttmûködés nem elvesz, hanem hozzáad az ország teljesítményéhez.
A zárszó után a jubileumi találkozó
résztvevõi közös szentmisén vettek
részt, amelynek végén Semjén Zsolt köszöntötte a KÉSZ-t. Elmondta: a kereszténységbõl következõen van a keresztényeknek szerepvállalása, küldetése az
oktatásban, az egészségügyben, a szociális kérdésekben, a környezetvédelemben,
vagyis az élet minden területén, azért,
mert az evangélium egyetemes. A KDNP
elnök-frakcióvezetõje szerint érdemes
megfontolni: nem véletlen, hogy Isten az
égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Ezt a tényt ma mind a liberálisok,
mind a szocialisták támadják.
A kereszténység mindig nemzetben
gondolkodott, azt vallotta: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték
Az egyetemes emberiségnek senki nem
adhatta Arany Jánost, Ady Endrét vagy
Bartók Bélát, csak a magyarság. Ha mi eltûnünk a történelembõl, akkor az egyetemes emberiség lesz szegényebb egy sajátos
arccal, egy sajátos dallammal, Istennek
egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk – hangsúlyozta a pártelnök.
Éppen ezért a magyaroknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsõdleges
kötelességük saját magyarságuk megõrzése, kimunkálása és fenntartása. Nekünk,
magyar keresztény értelmiségieknek pedig ezen felül az is feladatunk, hogy az
egyház szabadságának érvényt szerezzünk
abban a tekintetben is, hogy az élet egész
területén – beleértve a társadalmi kérdéseket – vállaljuk az evangélium képviseletét
– zárta beszédét a KDNP vezetõje.
Ny. J., Molnár Péter
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Új költségvetés elõtt
Magyarországnak van veszítenivalója, és folytatni kell a válságkezelést, közölte az MSZP-ffrakcióval megejtett költségvetési bemelegítõ vita után a miniszterelnök. Amit komoly figyelmeztetésnek szánt a kormányfõ, az evidencia. Üres mondat, érdemi közlés nélkül. Az érdeminek sejthetõ kiszivárogtatások és bejelentések sajnos keresztülhúzzák a „felelõs kormányfõi” bejelentést. Marad minden a régiben, az új költségvetés ugyanabban a rossz
körben forog, mint a szocialisták ország mélypontját hozó gazdaságpolitikája, immár évtizedek óta.
Nehéz helyzetünkben minden nap számít, amit rossz pályán tesz meg a magyar gazdaság, ezért nem haszontalan
összefoglalni, melyek a nemzet érdekeit
szolgáló, valóban elõrevivõ kormányzati
politika – és költségvetés – fõ ismérvei.

Az erkölcs nem luxus
Mindenekelõtt a válság lényegét kell
pontosan diagnosztizálnunk. Magyarország minden bajának gyökere az erkölcsi válsággal súlyosbított demográfiai
válság.
Soha nem fogunk emelkedõ pályára
állni, ha nem születik meg a demográfiai egyensúlyt (sõt fejlõdést) biztosító
számú gyermek. A rohamosan elöregedõ magyarság nem lesz képes véget vetni a leépülésnek, amely mind nagyobb
térségek elöregedésében, kiürülésében,
kisebb és nagyobb alrendszerek zavaraiban testesül meg.
Tudomásul kell vennie mindenkinek,
hogy az együttélési normák tûzön-vízen
át betartandók, és a szabályszegés fölött
nem lehet szemet hunyni. Az erkölcs
nem luxus! Ki kell mondani, hogy a lustaság, a hanyag munkavégzés, a mások
nyakán élõsködés, az adócsalás, a korrupció, és nem utolsósorban a lopás (amelyet
esetenként privatizációnak is neveznek) a
közösséget súlyosan sértõ deviancia, és
most már a szimpla túlélésünk érdekében is keményen föl kell lépni ellene.

Korrekt elszámolást mindenkitõl!
Az erkölcs általánosan kötelezõ! Különösen érvényes ez a pénz világában.
Strenge Rechnung, gute Freundschaft! –
mondja a német. A szigorú elszámolás
a jó barátság alapja, mindenekelõtt a
közpénzek körül, no meg a bankok háza táján!
Válságunk okai közt dobogós helyen
áll a közpénzek lenyúlása. A botrányos
közbeszerzési rendszer és bicskanyito-

gató eredményei, az értelmetlen állami
megrendelések, a homályos privatizációs ügyletek világában erõs kézzel kell
rendet tenni. Gyorsan, és minél több elcsaklizott pénzt és vagyont vissza kell
szerezni jogos tulajdonosa, a magyar
társadalom számára.
A korrekt elszámolás kötelezõ a bankoknak is. Az állam kötelezettsége kétirányú ebben. Szavatolni kell a pénzintézetek nemzetközi normák szerinti
mûködését – csakhogy mostanában a
nemzetközileg elvárt normákat éppen a
bankok negligálják. Márpedig az nem
járja, hogy olyan elõnytelen szerzõdéses
feltételeket kényszerítenek a magyar hitelfelvevõkre, amilyenekkel sehol az
EU-ban próbálkozni sem mernének. Az
elmúlt hetekben kiderült, hogy a kormány erõtlen a bankokkal szemben. A
nemzetközi pénzvilággal szembeni
gyengeség az MSZP–SZDSZ-kormányok egyik nagy fogyatékossága, aminek levét a magyar állampolgárok iszszák meg.

A bajok okozója az MSZP–SZDSZ
felelõtlensége
A tények vádiratnak is beillenek: a bruttó hazai termék (GDP) az idei második
negyedévben 7,4 százalékkal lett alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az ipari
termelés júliusban 19,4 százalékkal volt
kisebb a 2008. júliusinál, az elsõ héthavi
termelés volumene pedig 22,1 százalékkal maradt el a tavalyi év azonos idõszakáétól. Miközben egyetértünk azzal a
kormányzati üzenettel, hogy nincs vesztegetni való idõnk, és a válságon mielõbb
úrrá kell lenni, ragaszkodunk ahhoz,
hogy meg kell nevezni a bajok okozóit.
Magyarország válsága nem pusztán
holmi nemzetközi válság begyûrûzése.
Ezt mondani a felelõsök elhárító gesztusa! Érdemes lesz megfigyelni, hogy ha
majd mutatkozik valamiféle enyhülés, a
mostani hárítók rögtön elfelejtkeznek

majd a „nemzetközi okokról”, és a saját
intézkedéseiknek tudják be a javulást.
Válságunk közvetlen oka a 2002-ben
kormányzati szintre emelkedett felelõtlenség. Amikor a sikeres, eredményekben
gazdag polgári kormány megbuktatására
nem riadtak vissza a gátlástalan gyalázkodástól és a ma bõszen szidott „populizmustól” sem, akkor „Jóléti rendszerváltást!” hirdettek, azt ígérték, hogy „Több
pénzt az embereknek!” meg „Több pénzt
az önkormányzatoknak!” – és amikor
ezekkel a hangzatos, felelõtlen ígéretekkel
is csak gyanúsan kicsinyke gyõzelmet
arattak, akkor népszerûség-vásárlásba
fogtak: fedezet nélküli béremelésre
kényszerítették az önkormányzatokat,
adósságcsapdába kergetve õket. A hazugságok a 2006-os választásban csúcsosodtak, és a seb elmérgesedett, amikor az
õszödi beszéd nyilvánosságra kerülése
után elmaradt a konzekvencia levonása: a
lemondás. Az MSZP és az SZDSZ 2006ban hazugságot vetett, aztán gondosan
védte-ápolta, mostanra pedig itt az eredmény. Ki mint vet, úgy arat!
A mostani aratás neve: adósságcsapda, kamatrabszolgaság, IMF-felügyelet.
Az, hogy nyögnünk kell a törlesztés terhét, csupáncsak a mérleg egyik serpenyõje. A másikban az adóztatás igazságtalansága, a megszorítások értelmetlensége és erkölcstelensége.
Az MSZP–SZDSZ (és az MDF?) támogatásával összeálló 2010. évi költségvetés nem ígérkezik többnek, mint egy
szûk félévre készülõ gazdasági fércmûnek. A szent teheneket nem vágják le, a
legnagyobb pénzszivattyúk gõzerõvel
dolgoznak még jövõre is, elvégre az árnyékban meghúzódó haszonélvezõk érdekei sérthetetlenek. Viszont a kicsik, a
gyámolításra szorulók megrövidítésében
tovább jeleskedik a kormányzat. A tûzoltóságok elsorvasztásával, a fogyatékosügy csonkolásával, a hittanárok bérének elvonásával akarják „megmenteni” a hazát, miközben az országnak
tíz–húsz, sõt nem ritkán harminc–ötven
évre hátrányos üzleteket ütnek nyélbe,
rossz lelkiismerettel, többnyire titokban.
Hagyják megfulladni a magyar kis- és
középvállalkozásokat, miközben homályos tulajdonosi hátterû offshore cégek
extraprofittal kibélelt szerzõdéseket kapnak a kormányzattól.

Hazánk
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Folytatás az 5. oldalról

Az elmúlt 12 hónapban 25 százalékkal
nõtt a munkanélküliség, a foglalkoztatottság 38 százalékos, döbbenetesen
csekély. A költségvetés belsõ logikája
szerint a postás kétszer csenget: az elmaradó bevételekbõl kiadási kötelezettség keletkezik, például a tízszázalékos
munkanélküliség a segélyezés nagyfokú
növekedését kényszeríti ki, miközben
kiesik több tízmilliárd forintnyi szjabevétel, és csökken a lakossági fogyasz-

tás, tehát az áfa-bevétel is. A szûkülõ fogyasztás aztán tovább sorvasztja a gazdaságot. Egészséges költségvetéshez az
összlakosság mintegy 50-55 százalékának, az aktív korúak 60-65 százalékának a foglalkoztatottsága elengedhetetlenül szükséges.
A mostani költségvetési tervezet a
kardinális kérdésekre rossz válaszokat
ad, a pénzügyminiszter „örömhíre”
mindössze annyi, hogy újabb hiteleket
vehetünk fel. Ez olyasféle „jó hír”,

mintha egy összeomló kórházban közölnék a betegekkel, hogy nincs komoly
baj, a szomszéd patika mûködik, aki
meg akarja magát operálni, ott vásárolhat érzéstelenítõt.
Olyan költségvetés kell az országnak,
amelyik az igazságosság, az erkölcs, a hatékonyság, a szorgalom növekedését szolgálja. Ezzel a vezetéssel nincsen esélyünk
ilyenre. Az emelkedés elõfeltétele a demokratikus kormányváltás, de mielõbb.
Latorcai János

Nem nézhetjük tétlenül
Csodálatos módon az Országgyûlés napirendjére tûzte az árfolyamváltozás, a hitelszerzõdések és a törlesztõ részletek összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottságról szóló, Latorcai János, Semjén Zsolt és Rubovszky György
által benyújtott indítványt.

Az általános vitában a javaslat elõadójaként Latorcai János elmondta: tavaly
hazánkat is elérte az amerikai bankok
jelzálog-hitelezésével indult pénzügyigazdasági világválság. A válság hatására
a hazai fizetõeszköz, a forint piacán
olyan drámai mértékû árfolyamzuhanás következett be, amely rendkívül
hátrányosan érintette, számos esetben,
sportkifejezést használva, megroggyantatta a hitelfelvevõket, a bankok és a
pénzintézetek adósait. Ez a folyamat
akár több százezer embert is érinthet.
Különösen nehéz helyzetbe kerültek
azok a hitelfelvevõk, akik devizában
adósodtak el. Mára már több ezerre tehetõ azok száma, akiknek feje fölül bármelyik napon elárverezhetik a tetõt.
Mint mondta: a lakosság körében –
érthetõ okból – minden héten nagyobb a

nyugtalanság: vajon sikerül-e törleszteniük a megnövekedett részleteket. Hozzátette: a nyugtalanságot csak fokozza,
hogy a pénzintézetek által küldött értesítõk nehezen értelmezhetõk, ráadásul
még sokszor – nyugodtan mondhatjuk:
tudatosan – nem, vagy alig olvashatók,
olyan kicsi a betûméretük.
Hangsúlyozta: „számos panasz szerint a devizaadósok bankok által elõírt
törlesztõ részletei az árfolyam kedvezõtlen alakulásának és a kamat növekedésének mértékét meghaladták. S a tapasztalatok szerint gyakori eset, hogy a
forint azonos mértékû gyengülésének
vagy erõsödésének következményei nem
azonosak. Szakértõk állítják, hogy a
bankok és hitelintézetek nem vállalnak
megfelelõ kockázatot, illetve kockázatvállalási gyakorlatuk nem áll arányban a
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hitelnyújtásból származó profitjuk nagyságával. Sõt egyoldalúan módosíthatják
a hitelszerzõdéseket”. „Az önszabályozó
magatartáskódex, amelyet a közelmúltban bejelentettek, aligha lesz alkalmas a
hitelezési gyakorlat átláthatóságának
növelésére, illetve az adósok terheinek
csökkentésére” – jegyezte meg.
Latorcai János kijelentette: mára odáig jutottunk, hogy sokan már azt is kétségbe vonják, hogy a hazai bankrendszer
tevékenysége a lakosság és a hazai gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozások érdekeit szolgálja. Mások pedig
azt állítják, és tanulmányaikban azt
elemzik, hogy a kormány mennyiben felelõs a bankrendszer mûködésében tapasztalható hibák és hiányosságok vonatkozásában. A képviselõ álláspontja
szerint sok kérdés vár tisztázásra.
„Meggyõzõdésünk szerint itt nem elsõsorban pénzrõl van szó, hanem honfitársaink százezreinek az egzisztenciájáról. Aki csupán bankszámlákat lát ebben a történetben, azzal nem tudunk
közös nevezõre jutni. Indítványunkban
megfogalmaztunk 12 konkrét kérdést, a
bizottsági munka reményeim szerint alkalmat ad majd ezek részletes vizsgálatára” – mondta a politikus.
„Tudjuk és meggyõzõdésünk, hogy
egyetlen képviselõtársunknak, bármelyik frakcióban is üljön, sem lehet érdeke, hogy bárki is saját hibáján kívül elveszíthesse lakását, egzisztenciáját, élete munkájának gyümölcsét. Ezért indítványtevõ képviselõtársaimmal együtt
bízunk abban, hogy támogatják a javasolt vizsgálóbizottság megalakítását, és
annak majd minél eredményesebb mûködését” – zárta felszólalását a KDNP
szakpolitikusa.
kdnp.hu
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A magyar állam értelme és célja
Az õszi ülésszak indulásával megkezdõdik a készülõdés az országgyûlési
választásokra . A pártok összeállítják választási programjaikat, melyekben
válaszokat keresnek a válság sújtotta emberek problémáira. A Fidesszel
szövetséges Kereszténydemokrata Néppá rt közös programmal áll a vá lasztók elé, kimunkálásában mind a Fidesz, mind a KDNP képviselõi,
szakértõi egyforma hangsúllyal vesznek részt. Ugyanakkor vannak olyan
speciális területek, mint például a családi adózás és az egyházpolitika,
melyeket a KDNP különös mélységig dolgoz ki – mondta Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke honlapjának adott szokásos heti in terjújában.
A pártelnök hangsúlyozta: a családi
adózás bevezetése szó szerinti értelemben is életcélja a KDNP-nek, bevezetésének lehetséges módozatait, a legapróbb részletekig kidolgozták. Könyv formájában is megjelent kiadványaik és
törvényjavaslataik a KDNP sajátos szellemi hozadékát jelentik a programalkotásban.
Semjén Zsolt Magyarország egyre
tragikusabban alakuló demográfiai
helyzetérõl szólva kijelentette: nem retorikai, hanem tartalmi alapon állítja
azt, hogy az európai tapasztalatok
alapján az egyetlen és reális választ a
KDNP programja adja erre a kérdésre.
„Demográfiai ténykérdés, hogy ha
most nem születik több gyerek, akkor
egy emberöltõn belül a magyarság lélekszáma hétmillió körüli létszámra
csökkenhet. Ennek következményeként olyan alacsony lesz a szülõképes
nõk aránya, hogy a magyar nemzet
képtelen lesz reprodukálni önmagát.
Ez azt jelenti, hogy a magyar nemzet a
trianoni határokon belül is etnikai
nyomás alatt fog állni, tekintve, hogy
terület – pláne Európában – lakatlan
nem marad” – fûzte hozzá.
„Azt gondoljuk, hogy a magyar államnak az értelme az, hogy a magyar
nemzet fennmaradjon, és a magyar
emberek életminõsége javuljon. A magyar államnak ezért nem a multinacionális cégek munkaerõpiaci igényeit
kell kielégítenie, hanem olyan családpolitikát kell folytatnia, hogy a magyar
családokban megszülethessenek a gyerekek, magyar nyelvet beszélve, magyar kultúrában nõve fel. Ez a magyar
állam értelme és célja” – fogalmazta
meg pártja álláspontját a kereszténydemokrata politikus.
Arra a kérdésre, hogy tett-e a kormány kísérletet a trend megváltoztatására, s feloldhatatlan-e az ellentét az

MSZP–SZDSZ kabinet eddigi gyakorlata és a Fidesz–KDNP programja között,
kifejtette: a demográfiai válságnak elméletileg két lehetséges megoldása van.
Az egyik az, amivel az MSZP próbálkozott, amikor az igazságügyi minisztériumban titkosítva elõkészítettek egy javaslatot, ami egymillió ázsiai migráns
betelepítését tervezte Ázsia válságövezeteibõl. A szocialisták azt is részletesen
kidolgozták, hogy az uniós pénzeket hogyan lehet felhasználni az importált
polgárok integrációjára, illetve a lakosság meggyõzésére, hogy milyen jó, ha
egymillió ázsiai betelepszik hazájukba.
„Ez a szemlélet ellentétes a magyar
nemzet életérdekeivel, ráadásul nyilvánvalóan ilyen tömegû, idegen kultúrából érkezõ népességet nem lehet integrálni” – jelentette ki.
Semjén Zsolt a másik lehetséges
megoldásként a KDNP által megjelölt
utat nevezte meg, melynek sikeres voltát külföldi példák igazolják. A pártelnök-frakcióvezetõ Franciaország példáját említette, ahol a családi adózás lehetõvé tételével a fogyó Franciaországból

népesedõ, erõsödõ Franciaország jött
létre úgy, hogy – elsõsorban a középosztályhoz tartozó családokban – megszületett a harmadik, sõt a negyedik gyermek is.
A családi adózás igazságosságát
hangsúlyozva elmondta, hogy a jövedelem nagyságán túl a rendszer azt is figyelembe veszi, hogy az adóalany jövedelmébõl hány emberrõl gondoskodik.
Össze kell vonni a család jövedelmét és
el kell osztani a család tagjainak a számával – foglalta össze leegyszerûsítve a
rendszer lényegét. Kiemelte: a gyermekvállalás ösztönzésén túl a családi adózás
másik nagy elõnye, hogy kifejezetten a
munka világában teszi érdekeltté az embereket. A családi adózás azokat segíti,
akik a gyerekért élnek, és nem azokat
pénzeli, akik a gyerekbõl akarnak megélni – jegyezte meg.
A kereszténydemokrata politikus kitért
azokra a felmérésekre, amelyek azt igazolják, hogy Magyarországon a fiatalok több
gyermeket szeretnének, mint ahányat a
késõbbiekben „az élet és a mostoha családtámogatási rendszer” miatt ténylegesen vállalnak. Felemlegette azt a Bokros
Lajos által bevezetett – s kimondatlanul
az MSZP jelenlegi politikáját is jellemzõ –
cinikus modellt, amely szerint a gazdaságilag nehéz idõszakban tudatosan szétrombolják a családtámogatási rendszert
úgy, hogy közben azt állítják, hogy ha
majd egyszer – nem tudni, mitõl – gazdasági növekedés lesz és konjunktúra, akkor
majd helyreállítják az általuk szétdúlt
rendszert, és visszaadják azokat a támogatásokat, amelyeket éppen elvonnak.
Ha valami csoda folytán be is tartanák ígéretüket – amire nemigen volt
még példa – a helyzet az, hogy a népesedéspolitikában nem lehet ezt a csikicsuki játékot játszani, mert „a most meg
nem született gyereket nem lehet visszamenõlegesen megszülni. A most meg
nem született gyerek nem fog gyereket
szülni huszonöt év múlva. A most meg
nem született gyereknek nem lesz unokája ötven év múlva, és nem fog húsz év
múlva adót fizetni” – jegyezte meg.
Az interjú végén a KDNP elnöke,
mintegy nyomatékosítva az elmondottakat, a magyar nemzet legfontosabb
kérdésének nevezte népességének megtartását.
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Új honlap a családi adózás megismertetéséért
A KDNP kiemelten fontosnak tartja minden olyan eszköz bevezetését,
amely a népességfogyás megállítását és a gyermekvállalási kedv erõsítését
szolgálja. Ezért az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elindította a www.csaladiadozas.hu honlapot, amelynek legfõbb célja, hogy megismertesse a társadalommal, a fiatalokkal a családi adózás lehetõségét.

A családi adózásról szóló javaslatunkat
már kétszer benyújtottuk az Országgyûlésnek, ám azt tárgysorozatba sem vették,
sajnos még arra a szintre sem jutottunk
el, hogy érdemben vitatkozhassunk róla –
hangsúlyozta Rétvári Bence, a KDNP országgyûlési képviselõje, az IKSZ elnöke a
honlapot bemutató sajtótájékoztatóján.
Mint mondta: ismét benyújtják majd az
errõl szóló indítványt, és a 2010-es választási program egyik központi eleme is lesz.
Az IKSZ elnöke, országgyûlési képviselõje szólt arról az elszomorító adatról,
miszerint Magyarország termékenységi
rátája tavaly a társadalom szinten tartásához szükséges 2,0–2,1 értéktõl meszsze elmaradva, 1,34-re süllyedt. A képviselõ szerint a jelenlegi tendencia folytatódása 50 éven belül 8,7 milliós lélek-

számot és a társadalom jelentõs elöregedését eredményezné, ami fenntarthatatlan következményekkel járna.
Ezért a KDNP kiemelten fontosnak
tartja ebben a helyzetben minden olyan
eszköz bevezetését, amely a népességfogyás megállítását és a gyermekvállalási
kedv erõsítését szolgálja. A politikus elmondta: az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség ezért indította el a
www.csaladiadozas.hu honlapot, melynek legfõbb célja, hogy megismertesse a
társadalommal, a fiatalokkal a családi
adózás lehetõségét.
Fülöp Attila, az IKSZ Gazdasági
Munkacsoport vezetõje a családi adózás
lényegérõl elmondta: mivel az figyelembe veszi, hogy mennyi eltartott van egy
családban, így ez a forma azoknak a csa-

ládoknak jelent elõnyt, amelyekben a
szülõk gyermeke(ke)t nevelnek, és bejelentett munkaviszonyuk van, nem pedig szociális támogatásokból élnek. Kiemelte: ez jelentõs kedvezmény a nagycsaládosok, vagy gyermekeit egyedül nevelõ szülõk számára. Mivel a családi
adózás választható adózási forma, ezért
senki sem járhat rosszul, hiszen ha így
nem kevesebb az adója, maradhat a régi
rendszerben. A szakértõ megemlítette
azt is, hogy a világ számos országában,
például Franciaországban, Írországban,
Németországban ez már egy hatékonyan alkalmazott adózási mód.
Fülöp Attila a honlap elindításáról
elmondta: fõ célja, hogy tájékoztasson
és elindítson egy vitát, hogy van-e létjogosultsága az elképzelésnek. Hozzászólásra a fórum rovatban lesz lehetõség. Szakértõi videók találhatóak az
oldalon, amelyekben hazai közgazdászok, többek között Mészáros József, a
KDNP alelnöke, a téma szakértõje beszél az elképzelésrõl.
A honlapon található egy kalkulátor,
amelynek segítségével mindenki kiszámolhatja, hogy jelenlegi jövedelmi és
családi viszonyai mellett a családi adózás rendszerében mennyit kellene adóznia, mekkora megtakarítást jelentene ez
a jelenlegi szja-hoz képest. A támogatók
rovatban lehetõség nyílik az internetes
aláíróíven támogatni is az elképzelést.
Ezeken felül az oldal tartalmazza a családi adózás rendszerének részletes leírását, az alapelveket, tanulmányokat külföldi példákról (francia adórendszer bemutatása), törvényeket, valamint a
KDNP korábbi törvényjavaslatát is.
kdnp.hu

Elbocsátások helyett vasárnapi zárva tartást!
A Kereszténydemokrata Néppárt õsszel ismét benyújtja a szabad vasárnapról szóló törvényjavaslatát, amely a profithajhászással szemben a munkavállalók és családok érdekeit állítja elõtérbe – jelentette be Harrach Péter, a párt alelnöke az egyik nemzetközi áruházlánc fõvárosi üzlete elõtt
tartott sajtótájékoztatón, melyen részt vett Frivaldszky Gáspár, a Szabad
vasárnapért kampány koordinátora, Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, és Uli Dalibor, a Német Szolgáltató
Szakszervezet kereskedelmi szekciójának vezetõje.
Harrach Péter kifejtette: a KDNP szabad vasárnapról szóló törvényjavaslatával a munkavállalók és a családok érde-

keit szeretné szolgálni. Mint mondta,
az alkalmazottak jelentõs csoportja teljesen kiszolgáltatott a multinacionális

Hazánk

cégek profitéhségével szemben, ezért
kénytelenek vasárnap is dolgozni.
Hozzátette: jelenleg a kereskedelemben és a gazdaság számos területén vasárnapi munkát végzõ, családjuktól elszakított munkavállalókat megfosztják
a családi élet örömeitõl, életükbõl az
együtt étkezéstõl kezdve a közös programokig mindaz kimarad, amit a közösen
eltöltött pihenõnap jelent.
Magyarországon az elmúlt hét esztendõben sajnálatos módon jellemzõvé
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vált a rendezetlenség, nincs rend a
munkavilágában sem, ez megmutatkozik a vasárnapi munkára való kényszerítésben is – jelentette ki.
Harrach Péter hangsúlyozta: a Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz legfontosabb feladatának tartja, hogy rendezett világot teremtsen az országban, a
munka világában, s a lehetõ legrövidebb
idõn belül szeretnék elérni, hogy a vasárnap ismét valódi pihenõnap legyen.
A politikus a KDNP törvényjavaslatáról elmondta, mindenki számára elfogadható megoldás kidolgozására törekedtek. Így, általános fõszabályként rög-

lentette, úgy érezték, eljött az ideje, hogy
közösen megszólaljanak a szabad vasárnap hiánya miatt. Mint mondta, hazai és
külföldi felmérések egyértelmûen bebizonyították, hogy nem igaz az az állítás,
hogy több árut lehet eladni, ha az üzletek
vasárnap is nyitva tartanak.
A szakszervezeti sajnálattal jegyezte
meg, hogy a kormány mondván, hogy a
piac mindent elrendez, nem hallgatja
meg az érdekvédelmi szervezetek véleményét
A Kereszténydemokrata Néppárt és a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének közös akciójáról szólva el-

zítenék a vasárnapi nyitva tartás megszûnését, ugyanakkor meghatározott
esetekben lehetõséget biztosítanának, arra, hogy nyitva legyenek a boltok. Példaként említette az idegenforgalmi szempontból fontos fõszezont, vagy a családi
vállalkozásban mûködtetett üzleteket.
Megjegyezte: a szabad vasárnapért
vívott mozgalom széles társadalmi támogatottságát bizonyítja, hogy e kérdésben több baloldali kötõdésû szakszervezet és a keresztényszociális
KDNP vállvetve küzdenek azért, hogy a
vasárnap általános pihenõnap legyen.
Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke kije-

mondta: minden pénztárosnak szabad
vasárnap feliratú karkötõt szeretnének
átadni, hogy minél több vásárló támogatását nyerjék el a vasárnapi nyitva
tartás megszüntetéséhez.
Uli Dalibor, a 2,5 milliós tagságú
Német Szolgáltató Szakszervezet kereskedelmi szekciójának vezetõje hangsúlyozta, a vasárnapi munkavégzés megszüntetését illetõen nemcsak magyar
vagy német, hanem egész Európát érintõ kérdésrõl van szó.
Kiemelte: senkinek sem használ, ha
üzleti vállalkozások az ünnepeket leszámítva az év valamennyi napján nyitva
tartanak. Ellenkezõleg, kárt okoz a tár-

sadalomnak, az embereknek, az üzletekben dolgozóknak, a vasárnapi nyitva
tartás szenvedõ alanyai a kereskedelmi
dolgozók családtagjai, gyermekei, akik
közös szabad nap hiányában – különösen az iskolaidõben – alig találkoznak
szüleikkel, nem tudnak családi programokat szervezni – közölte.
Uli Dalibor kijelentette, õszinte örömére szolgál, hogy támogathatja a magyar szabad vasárnapért mozgalmat.
Frivaldszky Gáspár, a KDNP Szabad
vasárnapért kampányának koordinátora kérdésre válaszolva elmondta, a Kereszténydemokrata Néppárt 2007 júniusában indította el vasárnapi pihenõnapért folytatott harcát, ehhez kapcsolódóan adta ki a Szabad vasárnap chartát, amelyhez eddig több ezer civil támogató, 13 érdekvédelmi szervezet, valamint több párt is csatlakozott. Az elmúlt két év alatt a kampány mozgalommá szélesedett, s a KDNP a vasárnapi munkavégzést szabályozó törvényjavaslat kidolgozásán túl szakmai konferenciákat, valamint sikeres tiltakozó,
és figyelemfelhívó akciót szervezett.
Hangsúlyozta: a KDNP a társadalmi
szolidaritást hangsúlyozva a munkavállalók oldaláról közelíti meg a problémát, amikor is azt mondja, hogy a vasárnapi munkavégzést a társadalmilag
feltétlenül szükséges mértékre kell
visszaszorítani. Minden ellenkezõ híreszteléssel szemben, nem gondoljuk
bûnös dolognak a vasárnapi vásárlás
szokását, nem akarjuk betiltani a vasárnapi munkát, és a gyakran elhangzó
vádakkal ellentétben nem akarjuk
„templomba kényszeríteni” az embereket. Az viszont meggyõzõdésünk, hogy
a vasárnapi munkavégzés súlyosan
rombolja a családokat, s a jelenlegi hazai gyakorlatot több szempontból is
kedvezõtlen társadalmi folyamatok gerjesztõjének tartjuk.
Frivaldszky Gáspár emlékeztetett a
Dublini Alapítványnak nevezett kutatóintézet felmérésére, amely kimutatta,
hogy azoknak, akik vasárnap is dolgoznak, jelentõsen rosszabbak az egészségügyi mutatói, mint akik a vasárnapot
pihenéssel töltik.
A KDNP kampányfelelõse a szabad
vasárnap környezetvédelmi hatásaira is
felhívta a figyelmet, mint mondta, bevezetése esetén a nagyvárosokban legalább
hetente egy nap lényegesen kisebb lenne a szmog- és zajterhelés.
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Újra Alkotmánybírósághoz fordul a KDNP
Ismét Alkotmánybírósághoz fordul a Kereszténydemokrata Néppárt a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény miatt, kérve annak megsemmisítését – jelentette be sajtótájékoztatóján Rubovszky György, a KDNP frakcióvezetõ-h
helyettese. A politikus emlékeztetett arra, hogy a 2007-b
ben elfogadott törvény ellen már adtak be panaszt, s tavaly decemberben az Alkotmánybíróság megsemmisítette a jogszabályt. Az új szabály megalkotásakor a jogalkotó az Ab iránymutatásait azonban nem vette figyelembe, a
KDNP szerint a törvény több szempontból is alkotmányellenes.
Salamon László, a KDNP országgyûlési
képviselõje kifejtette: a „bejegyzett élettársi kapcsolat” elnevezés alatt gyakorlatilag a házasság intézményét biztosítja az azonos nemûek számára, ami sérti a házasság és a család intézményének az Alkotmányban elõírt védelmét.
„Az az eltérés, ami a házasság és a
bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye között fennáll, szinte lényegtelen.
Hiába keresztelik át akárminek a szabályozást, ha az gyakorlatilag a házasság szabályaival azonos, ez akkor nem
több, vagy nem más, mint az Alkotmány 15. szakaszának, illetve az Alkotmánybíróság számos határozatának
megkerülése vagy kijátszása” – szögezte le a képviselõ.

Lukács Tamás szerint alkotmányellenes az is, hogy a bejegyzett élettársi
kapcsolat intézményének tartalmát generális utalószabállyal határozzák meg,
ami sérti a jogbiztonság követelményét.
A kereszténydemokrata országgyûlési
képviselõ kiemelte: az Ab útmutatásában kitért arra, hogy az egyes törvényekre való hivatkozás megengedett, de
a generálisan a házasságra való hivatkozás nem, és erre külföldi példákat is hozott. Azért nem megengedett, mert az
ilyen jogtechnikai megoldás, hogy tekintsd úgy, mintha házasság lenne, jogbizonytalanságot okoz, és a jogalkotást
lehetetlenné teszi – fogalmazott.
A beadványban a képviselõk ismét
hangsúlyozzák: a házasság intézménye,

miként azt az Alkotmánybíróság több
határozatában kimondta: a férfi és a nõ
életközösségének tipikusan közös gyermek születésére és a családban történõ
felnevelésére irányuló intézménye.
Ezért az azonos nemûek együttélése
számára a házasság intézménye nem
szolgálhat jogi keretként.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Szakadék szélén az oktatás
Oktatási fórumra hívta az érdeklõdõket a közelmúltban a nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógus Közössége. Az elõadó Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlési képviselõje volt. A helyi lapnak adott interjúban az oktatásügy jelenérõl és jövõjérõl a szakpolitikus elmondta: az elmúlt nyolc esztendõ idegen, erõltetett nevelési és tanítási
koncepciója felrúgta a legalapvetõbb, egészséges normákat.
Az oktatásügy jelenérõl és jövõjérõl
Hoffmann Rózsa elmondta: az elmúlt
nyolc esztendõ idegen, erõltetett nevelési
és tanítási koncepciója felrúgta a legalapvetõbb normákat. Ne bántsd a gyereket,
ne követelj, hagyd csak lubickolni! – öszszegezhetnénk a ma divatos iskolafilozófia
üzenetét. Ennek jegyében megszûnt az
osztályozás az alsó tagozaton (gyakorlatilag tilossá vált az évismétlés), megkezdõdött az erõltetett integráció a szükséges
személyi, szakmai és tárgyi feltételek megteremtése nélkül, és eltûntek a tanítás tartalmi elemei a Nemzeti alaptantervbõl:
nincs már kötelezõ ismeretanyag, a normál (középszintû) érettségi követelményeivel egy 10–12 éves gyermek is könnyedén
megbirkózik, és az iskolák nevelési normáit nyíltan felrúgó diákokat nem engedik

büntetni. Milliárdokat költöttünk eddig a
szakképzés korszerûsítésére, a cigány ta-
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nulók felzárkóztatására, ám az eredmények nem javultak, sõt romlottak.
Ha mindehhez hozzáadjuk a szintén
reformköntösbe bújtatott rombolást a pedagógus szférában (elbocsátások, óraszámnövelés, tekintélyrombolás stb.), nem csoda, hogy az oktatásügy mély válságban vegetál – hangsúlyozta a politikus. Hozzáfûzte: az iskolákban teret hódító kór az új
nemzedék egészséges fejlõdését veszélyezteti, ezért e területen mindennél sürgetõbb
és szükségszerûbb a gyógyítás. Nagy változásokra van szükség, amelyeket jó szakmapolitikai döntéseknek kell megelõznie.
A jövõ évi választások után felálló
kormánynak végre kell hajtania azokat a
változtatásokat, amelyek elmaradtak
húsz évvel ezelõtt, fel kell építenie egy
értékõrzõ, mégis korszerû, új oktatási
rendszert, mely újra az embernevelésre
és a valódi értékekre fókuszál az évszázadok tudományos és gyakorlati munkássága és a kikristályosodott szakmai
irányvonalak mentén – jelentette ki
Hoffmann Rózsa.
kdnp.hu
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Vesztes háború utáni
helyzetben van az ország
Ha az ország nem lenne ilyen tragikus helyzetben, akkor még vicces is lehetne, hogy a miniszterelnök azon problémák töredékes megoldásával
büszkélkedik, amelyek nem volnának, ha az MSZP–SZDSZ koalíció nem
idézte volna elõ – mondta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a miniszterelnök
napirend elõtti felszólalására reagálva.
Reflektálva a kormányfõ kissé rózsaszínûre sikeredett helyzetértékelésére, a
KDNP elnök-frakcióvezetõje tényeket sorolva elmondta: a második negyedévben
a GDP 7,6 százalékkal csökkent – Magyarország ezzel az adattal a térségben az
utolsó –, 10 százalék fölött van a munkanélküliség, 4,1 százalékos a hiány, 2,2
százalékkal csökkentek a reálkeresetek.
„Az egészségügy, az oktatás, a közbiztonság helyzetérõl egész egyszerûen kegyetlenség lenne beszélni” – jegyezte meg.
Bármerre nézünk, korrupció, korrupció,
és korrupció mindenütt – fûzte hozzá.
Semjén Zsolt kijelentette: abból a
költségvetésbõl, amit a kormányfõ beharangozott, a jövõ évben a világon
semmi nem fog épülni Magyarországon.
Bajnai Gordon ma már a látszatát sem
tudja kelteni annak, hogy hiszi is, amit
mond.
A kereszténydemokrata politikus számon kérte a kormányfõn, hogy miközben
a szocialisták és a liberálisok kormányai
emberöltõkre eladósították az országot,
erélyes lépések helyett jámbor óhajtásokat fogalmaznak meg azokkal a külföldi
bankokkal szemben, amelyeket a felvett
hitelekbõl – az adófizetõk pénzébõl! – kistafíroztak. Amely bankok „a konjunktúra idején talicskával tolták ki a pénzt az
országból”, s a válság kirobbanása óta
„eszük ágában sincs hitelt adni az embereknek, a kis- és közepes vállalkozásoknak”, amely bankok „a saját etikai kódexüket páros lábbal tapossák”.
Semjén Zsolt határozottan hiányolta
a miniszterelnök beszédébõl, hogy egy
árva szót sem vesztegetett arra, hogy
hány milliárd forintot vittek ki azok a
multinacionális cégek az országból,
amelyeknek olyan kedvezményeket biztosított a kormány, amilyenekrõl a magyar vállalkozók nem is álmodhattak.
A KDNP elnöke kijelentette: az
MSZP és az SZDSZ kormányzásának
következménye, hogy az ország mind
gazdasági, belpolitikai, mind külpoliti-

kai értelemben olyan helyzetben van,
mint egy vesztes háború után.
Kifogásolta, hogy Bajnai Gordon két
mondattal akarta elintézni a szlovákügyet. Megszólítva a kormányfõt azt
mondta: ez a magyar nemzet egyik legfontosabb kérdése, hiszen „két példátlan
provokáció történt. Az egyik a nyelvtörvény, ami nem pusztán magyar nemzetiségi sérelem, hanem az egyetemes emberi jogok legdurvább megsértése. A másik a köztársasági elnök kitiltása Szlovákiából, ami nemcsak politikai kérdés,
hanem alapvetõ szerzõdésekbe ütközõ,
az Unió ethoszát érintõ jogsértés” – fûzte hozzá.
Semjén Zsolt cáfolva a kormányfõ állítását hangsúlyozta: a pártok között abban volt konszenzus, hogy miután a szlovák nyelvtörvény alapvetõ emberi jogokat
sért, Magyarország számára az egyetlen
elfogadható megoldás a törvény visszavonása. Nem elégséges egy jogtipró, az emberi jogokkal, és a magyar nemzeti érdekekkel szögesen ellentétes törvény végrehajtásáról alkudozni, a törvény visszavonását kell követelni – tette hozzá.
A pártelnök feltette a kérdést: milyen
felhatalmazás alapján mondta a miniszterelnök azt, hogy nem szükséges a nyelv-

törvény visszavonása, milyen felhatalmazást kapott a nemzettõl, hogy a visszavonás helyett megelégedett azzal, hogy talán
a szlovákok a törvény végrehajtási utasításában olyan szabályokat fogadnak el, hogy
mégsem büntetik majd meg azokat a magyarokat, akik saját szülõföldjükön anyanyelvükön szólalnak meg?!
A KDNP elnöke kijelentette, azért
jutottunk idáig, mert az MSZP és az
SZDSZ gazdaságilag tönkretette az országot, mert 2006 óta illegitim módon,
a lakosság felhatalmazása és támogatása nélkül kormányoznak. A szlovákokat
csak az bátorítja, hogy Magyarország
mára egy legyengített, a szocialisták és
liberálisok kormányzása alatt külpolitikailag súlytalan országgá vált.
De mind e mögött ott van az õsbûn,
2004. december 5-e, amikor a szocialisták kicsinyes pártpolitikai megfontolásból a magyar nemzet egyharmadát közjogi értelemben kizárták a magyar nemzetbõl. A történtek után valóban nem sok
alapja van az MSZP-kormánynak arra,
hogy a trianoni utódállamoknál szót
emeljen a magyarság védelmében.
Semjén Zsolt arra kérte Lendvai Ildikót és a szocialista politikusokat, hogy az
Európai Szocialista Párt tagjaként minden
lehetséges fórumon tegyenek lépéseket
annak érdekében, hogy a Fico-féle szocialista párt mindaddig, amíg egy „virtigli
fasisztoid” párttal van koalícióban, ne kerülhessen be az európai szocialisták közé.
Felszólalásának végén a KDNP elnöke Bächer Iván, a Népszabadság publicistájának MSZP-rõl és az SZDSZ-rõl írt
sorait idézte: „Õk antifasiszták? Hát õk
idézték a kórt elõ. Gyávasággal, kulturálatlansággal, hitványsággal és mindenekelõtt: az eszelõs korrupcióval. Ahol
felbukkannak, ott lopás esik. Metró: lopás. MÁV: lopás. Posta: lopás. Autópálya: lopás. BKV: lopás. Villamos mûvek:
lopás. Margit híd: lopás. (...) Nem tudnak lopás nélkül lenni már. Javíthatatlanok.”
Semjén Zsolt szerint e sorokon túl,
pontosan illenek a szocialistákra Pilinszky János szavai, õk azok, akik „számára a világ már semmi más, mint tárgyi bizonyíték”.
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A szálakat még mindig Gyurcsány mozgatja
A Gyurcsány–Bajnai-kkorszakban már sok ötlet hangzott el a közbiztonság
javítására, de mindez idáig az álságos ötletelésen kívül nem történt semmi, miközben nyilvánvaló, hogy az országban uralkodó tarthatatlan helyzet
megoldása csak egy mihamarabbi választás lehet – fogalmazott a Lánchíd
Rádióban Simicskó István, a Nemzetbiztonsági bizottság KDNP-ss elnöke.
A politikus Bajnai közbiztonsági csomagjáról kifejtette: „sok javaslat elhangzott
már a Gyurcsány–Bajnai-korszakban, de
csak romlott a közbiztonság helyzete”.
Megítélése szerint a csomag az álságos
ötletelésen kívül nem tesz semmit, miközben a biztonság egyike a legfontosabb
alapértékeknek. Szerinte a költségvetés
számaiban látszik legjobban, hogyan áll a
témához a Bajnai-kormány. Simicskó
István úgy véli, hogy egyáltalán nem vonzó a rendõri pálya a fiataloknak, mert
koncepciótlanság van a területen.
A KDNP alelnöke a rendõrségi káosz
kialakulását 2006. október 23-ára tette,
amikor is a rendõrök egy békés politikai
esemény után „agyba-fõbe verték az
embereket”, onnantól pedig „vízágyúkat vettek, miközben különbözõ településeken fényes nappal ölnek meg állampolgárokat”.
A Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként – a titoksértést kerülve – aggodalmának adott hangot a romagyilkosságok
ügyének jelenlegi állásáról. A sajtóban
ugyanis megszellõztették, hogy elkerülhetõ lett volna a gyilkosságsorozat, ha az
NBH és a rendõrség kommunikál egymással. „Ez egy sötét ügy, rengeteg a kérdés” – kezdte a helyzetértékelést a szakpo-

litikus, hozzátéve, hogy „bízunk abban,
hogy közelebb kerülünk az igazsághoz”.
A kereszténydemokrata politikus úgy
látja, az ország lehetetlen állapota voltaképpen az õszödi beszédkor fogant, ekkor került ugyanis politikai irányítás alá
a rendõrség, és azóta – mint az elhíresült szóhasználatból is tudni – „trükkök
százaival” kormányoznak. „Az a dolgunk, hogy ezeket a trükköket feltárjuk”
– tûzte ki a célt Simicskó István.
A KDNP-s politikus elmondta véleményét Gyurcsány Ferenc különmetróhasználatáról is. Mint ismert, a bukott

kormányfõ a homoszexuális-felvonulásról az akkortájt hivatalosan nem közlekedõ kisföldalattival hagyta el a rendezvény helyszínét. „Ez is azt bizonyítja,
hogy a szálakat még mindig Gyurcsány
irányítja, ez a történet pedig önmagáért
beszél” – szögezte le.
A szlovák konfliktusról szólva elmondta: megítélése szerint a szlovák politikai elit „a nemzetépítésnek azt az útját járja, hogy ellenségképet gyárt, különösen Slota elméletei mélyen sértõk és
megalázóak”. A parlamenti képviselõ
szerint az ellenségkép gyártás miatt a
szlovák és a jelenlegi magyar kormány
igen hasonló mechanizmusok szerint
mûködik, ami akár gyanakodásra is okot
adhat. „Ezer éven keresztül kitûnõen
megvolt egymás mellett a két nép, a
mostani helyzetet egyes szlovák körök
politikai haszonszerzése generálja”. A
nyelvtörvénnyel kapcsolatban úgy vélekedik Simicskó, hogy „nem tárgyalni
kell, ezt a törvényt vissza kell vonni, fejezzék be ezt a szavazatszerzõ politikát”.
Az elõttünk álló hónapok politikai
hangulatától azt várja: „a kormány válságkezelõ szerepben fog tetszelegni, holott már teljesen nyilvánvaló; gyógyírt
csak egy idõ elõtti választás hozhat.
Bajnai Gordon most nagyban kampányolni fog a költségvetés elfogadásáért,
az MSZP pedig mindent el fog követni
azért, hogy a fideszes és kereszténydemokrata politikusokat lejárassa”.
Forrás: Lánchíd Rádió

A kormány kiszipolyozza a vasutat
Egyre nagyobb káosz felé taszítja a
kormány a vasutat – jelentette ki
Molnár Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje sajtótájékoztatóján.
Molnár Béla kifejtette: a kormány másfél éve szétbontotta a MÁV-ot több részre, külön választva a személyszállítást, a
vasúti kocsik javítását és a vasúti mozdonyok mûködtetését, ez az átalakítás
6–8 év után lett volna gazdaságos. Most
azonban ismét összevonást tervez és
személyszállító zrt.-t hozna létre, amibe
berakja a MÁV-Startot mint személyszállítót, a gépészetet és a MÁV-Trakciót, a mozdonyokat, korlátozva ezzel pél-

dául ez utóbbiak piaci tevékenységét és
teljes káoszt teremtve a vasútnál.
A KDNP szakpolitikusa szerint nem
a vasúti érdekek mentén tevékenykednek az oda kinevezett nem vasutas vezetõk. Hozzátette: a MÁV-vezetõk magas fizetése messze nincs összhangban
a kormányfõ korábbi kijelentésével, miszerint mindenkire érvényesek a megszorítások.
Feltette a kérdést, hogy az átalakítás
után a különféle engedélyek beszerzése
milyen összeget emészt majd fel, mi lesz
a MÁV jármûpark tulajdonjogával,
mennyibe kerülnek majd a vagyonértékelések és mennyi hitelt vesznek fel, hogy
ezt az ámokfutást finanszírozzák? Mind-

Hazánk

ezek szerinte újabb kidobott pénzek.
Molnár Béla nem tartotta elfogadhatónak a MÁV-Cargo eladását sem. Kifogásolta azt is, hogy bár uniós elvárás
lenne, pályavasúttal foglalkozó egységet
nem hoztak létre.
A kormány mindent megtesz, hogy
teljes mértékben kiszipolyozza a vasutat, kiszedjen belõle mindent, és nem
érdekli, mi lesz a magyar közösségi közlekedés jövõje – jelentette ki.
Hangsúlyozta: nem megtakarításról
van szó, hanem tékozló költekezésrõl,
amely ellen a KDNP a vasutas szakmával együtt tiltakozik.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Vészhelyzetben az egészségügy, vészhelyzetben
a magyar társadalom
Bajnai Gordon kormánya – elõdjeihez hasonlóan – az egészségügyi kormányzattal karöltve folytatta a harcot a betegek, nõvérek és az orvosok ellen – fejtette ki Nagy Kálmán, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje napirend elõtti felszólalásában. A politikus az egészségügyi
ellátórendszer tragikus helyzetére irányítva a figyelmet hangsúlyozta: nem
a finanszírozás megváltoztatására, hanem forrásra van szükség a bérek kifizetésére, a közüzemi és a beszállítói számlák kiegyenlítésére. Mint mondta: a kormány a kormánypárti képviselõk segítségével szétverte a kórházakat és a rendelõintézeteket, lepusztította a magyar egészségügyet.
Az év elején az – amúgy is szûkre szabott
– gyógyító-megelõzõ kasszából 13 milliárd forintot zárolt a kormány – emlékeztetett a képviselõ. Az egészségügyi ellátásban káosz alakult ki, a finanszírozást
négy hónap után megváltoztatta a kabinet, s most újabb elszámolási rend bevezetését tervezi – jelentette ki a politikus.
Nagy Kálmán a magyar egészségügy
történetében példátlannak nevezte,
hogy egy évben háromszor változtassák
meg a finanszírozást.
A kereszténydemokrata szakpolitikus – aki „civilben” a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház Gyermekonkológiai és
Csontvelõ-transzplantációs Osztályának osztályvezetõ fõorvosa – az áprilisban bevezetett úgynevezett lebegõpontos finanszírozásról szólva elmondta, az
a forráskivonáson kívül semmi másra
nem szolgált.
A képviselõ konkrét példával szemléltette a helyzet tarthatatlan voltát, elmondta: egy 150 ezer forintos beavatkozás finanszírozási egysége a lebegõpontos rendszerben 53 ezer, majd 43 ezer
forintra esett vissza. Hozzátette: a járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet, egy
egységnyi pont 9 fillér, a szakorvosok a
betegek vizsgálatáért annyi pénzt sem

kapnak, amennyibe egy kóla kerül a folyosói automatában.
Nagy Kálmán kijelentette: a szaktárcának az elsõ pillanatban jelezték, hogy
ez az egészségpolitika nem vezet sehová, ez a stratégia csõdstratégia, s arra is
idejekorán felhívták a figyelmet, hogy
õsszel a kórházak mûködésképtelenné
válnak. Ugyanezt állította valamennyi
orvosszakmai szervezet: elsõként az
Egyetemi Klinikák Szövetsége, majd a
Magyar Kórházszövetség, a Stratégiai

Az MSZP kormányzása káros az egészségre
Tiltakozó akcióba kezdtek az egészségügyi intézmények, miután nem született
megállapodás a kórházak többletfinanszírozásáról, a kórházak többségén zöld
zászlók jelzik a vészhelyzetet, az egészségügyi dolgozók pedig zöld szalagot viselnek. A kórházak 25,5 milliárdot kérnek az év hátralévõ három hónapjára,
hogy biztosítani tudják az ellátást, a tárca azonban csak 4,5 milliárdot akar adni. Ha nem lesz megállapodás a tárgyalásokon, akkor október elején néhány
kórház vezetõje éhségsztrájkba kezd, az intézmények pedig csak a sürgõs, életveszélyes állapotú betegeket fogadják.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Szövetség a Magyar Kórházakért, az
Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete, a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetsége, és csatlakozva a betegszervezetek többsége küldött egyértelmû vészjelzést, hangsúlyozva: az
egészségügyben nem a finanszírozás
megváltoztatására, hanem forrásra van
szükség a bérek kifizetésére, a közüzemi
és beszállítói számlák kiegyenlítésére –
fûzte hozzá.
A tragikus állapotokat érzékeltetendõ a politikus közölte: többletpénz juttatása nélkül tízezer egészségügyi dolgozó veszítheti el állását. A szakmai
szervezetek a zárolt 13,5 milliárd forint feloldását és plusz 12 milliárd
pluszpénzt követelnek. Az év elsõ kilenc hónapjában ugyanis havi 44,1
milliárd forintot kaptak a kórházak, a
jelen állapotok szerint pedig az év utolsó három hónapjára a havi apanázs
33,6 milliárd forintra csökken – hangsúlyozta a képviselõ.
A helyzet több mint válságos – jelentette ki Nagy Kálmán. Majd a kormányhoz és a kormánypártokhoz intézve szavait azt mondta: „Önök szétverték a
kórházakat és a rendelõintézeteket.
Megszûnt az orvosok és a betegek közötti bizalom. Az orvosok és szakdolgozók egy része menekül az országból. Lepusztították az egészségügyet.”
„Önöket nem érdeklik az éhes gyermekek, a fogyatékkal élõk! Nem érdeklik a gyógyszer nélküli betegek, a
fulladó asztmás gyermekek, az elbocsátott kórházi dolgozók! – sorolta a
vádakat. – Önöket csak a pénz érdekli” – jegyezte meg.
Ez a szemlélet odavezetett, hogy ma
a magyar egészségügyi ellátórendszer
elõtt két út áll: vagy megkapja a mûködéséhez szükséges forrásokat, vagy a
kórházigazgatók éhségsztrájkba kezdenek, s arra kényszerülnek, hogy szûkítsék az ellátást, mert más módon nem
tudják kifizetni a számlákat. Ez utóbbi
esetben ki kell mondani, hogy a magyar kórházi ellátás óriási veszélybe kerül, de veszélybe kerülnek a betegek, és
lényegében az egész társadalom –
hangsúlyozta a kereszténydemokrata
politikus.
kdnp.hu
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Brutális megszorítások
a fogyatékosokat segítõ szervezeteknél
A Fidesz és a KDNP szerint támogatásaik tervezett csökkentésével a kormány el akarja lehetetleníteni a fogyatékkal élõ embereket segítõ szervezeteket – jelentette ki Soltész Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje, a frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetõje
sajtótájékoztatóján.
Soltész Miklós kiosztott egy táblázatot,
amely szerint például a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének az idei
207 millió forintos támogatás helyett jövõre – a költségvetés tervezete szerint –
50 millió forintot adna a kormány. A dokumentum szerint az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szervezetének az idei 138 milliós támogatás-

ból jövõre 50 millió maradna, a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége
177 millió helyett szintén 50 millió forint támogatást kapna, míg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségének is majdnem a felére, 160ról 85 millióra csökkenne a támogatása.
Az országgyûlési képviselõ elmondta,
olyan szervezetekrõl van szó, amelyek

bármilyen fogyatékkal élõ embert támogatnak, segítenek, munkához juttatnak,
illetve igyekeznek olyan jogszabálytervezeteket átadni az Országgyûlésnek, parlamenti képviselõknek, amelyekkel könynyebbé tehetõ ezeknek az embereknek az
élete. Elfogadhatatlan és elviselhetetlen a
fogyatékkal élõket segítõ szervezetek támogatásainak tervezett megvonása.
„Nem lehet, hogy azok szenvedjék el legjobban a kormány kudarcát, rossz gazdaságpolitikáját, akik egyébként is nagy nehézségekkel élik életüket” – hangsúlyozta
Soltész Miklós, s a költségvetés visszavonására szólította fel a kormányt.

Együttmûködik a KDNP a Roma Szakkollégiummal
A Kereszténydemokrata Néppárt
együttmûködik a Roma Szakkollégiummal választási, kormányzati programja kidolgozásában – jelentette be
a párt szóvivõje sajtótájékoztatóján.
Halász Zsuzsa élesen bírálta a kormány
cigányságpolitikáját, ennek kapcsán
szólt Bajnai Gordon miniszterelnök
azon bejelentésérõl, hogy kétszáz diplomás cigány fiatalt kívánnak elhelyezni a
közigazgatásban.
Szerinte a felvetés elvben nem rossz,
ám a gyakorlatban kivitelezhetetlen,
mert nem tudjuk, mit fognak csinálni,
írnak-e ki pályázatot, nem tudjuk azt
sem, hogy ki az a kétszáz fõ, milyen
szervezetek ajánlásával kerülnek be? Az
elképzelés azért is hiteltelen, mert egy
olyan kormány indítványozta, amely
olyan roma vezetõkkel kooperál, akik
évek óta nem tudnak elszámolni a cigányságra költött pénzekkel, a pályázati
pénzeket pedig többek között balatoni
mulatozásokra költik el.
Halász Zsuzsa szerint kérdés az is,
hogy a 200 fiatal elhelyezésébõl hogyan
lesz romaintegráció, miközben a kormány a különleges nevelési igényû gyerekek pedagógusainak bérpótlékát elvette, miközben az erõszakos iskolai integrációt erõlteti, és a cigányság nyomorával nem hajlandó szembenézni.
A KDNP szóvivõje kijelentette: a hiteltelen kormány azért találta ki ezt a
programot mint szépségtapaszt, mert

attól politikai hasznot remél. Emlékeztetett Teleki László miniszterelnöki
megbízott kijelentéseire is, amely szerint kétszázötvenezer cigányszavazatot
kell összeszedni úgy, hogy közben ne
veszítsék el a rasszista szocialisták támogatását sem.
Kamarás István, a Szent István egyetemhez tartozó Roma Kollégium igazgatója arról beszélt: a balliberális kormánynak tudható be a korábban soha
nem tapasztalható cigányságellenesség,
az, hogy félkatonai szervezek jöttek létre, valamint hogy e kormány regnálása
idején öltek meg ártatlan cigány embereket, gyerekeket. Hozzátette: mindehhez azok a cigány vezetõk is asszisztál-
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tak, akik a balliberális kormányhoz köthetõk.
Mint mondta: a 2002 óta hatalmon
lévõ balliberális kormányok soha nem
látott mélységbe taszították a magyarságot, a magyarországi cigányságot. Nemcsak a lassan éhséglázadásba forduló szociális nyomorról, a cigányság kilencvenszázalékos munkanélküliségérõl van szó,
hanem morális és erkölcsi válságról is.
Gyurcsány emberei tarthatatlan ígéretekkel jönnek elõ, és elvárják, hogy
hallgassunk és higgyük el mindezt. A
cinikusság netovábbja, hogy az új kormány kontójára gyártanak új programokat a cigányságnak, miközben inkább
bocsánatot kellene kérniük a cigányságtól – mondta az igazgató.
A Roma Szakkollégium vezetõje
szerint az elképzelés a cigány diplomások elõrejutásában elõrelépés, ennek
örülnek, de annak nem örülnének,
hogy a kétszáz cigány fiatal csak a
Romaversitas Alapítvány holdudvarából kerülne ki. Sajnos azonban azt tapasztalják, hogy a programmal kommunista pártkatonák képzését szeretnék elérni, pedig ehelyett sikeresen el
lehetne indítani a cigányság polgári fejlõdését. Hozzátette: a Roma Szakkollégium, valamint több száz más roma értelmiségi is szeretne bekerülni a programba, ezért azt kérik a kormánytól,
hogy a kétszáz fiatalt egy civil szervezetekbõl alakuló grémium válassza ki
szakmai alapon.
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Jövõt biztosító családpolitikára van szükség!
Bezárt iskolák, megnyirbált gyes és gyed, csökkentett utazási költségtérítés,
étkezési hozzájárulás, áfaemelés szétvert egészségügy és szociális hálózat,
szétzilált családtámogatási rendszer és otthonteremtés, megemelt adók,
kilakoltatás és szánalmas krízisalap – most ezt kapják a kormánytól a családok – mondta Firtl Mátyás, Sopron és környéke kereszténydemokrata országgyûlési képviselõje a Nagycsaládosok Országos Egyesületének soproni Õszi Találkozóján.
Az eseményen Firtl Mátyás, Sopron és
környéke kereszténydemokrata országgyûlési képviselõje, egyben az eseményt
támogató, Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat alelnökeként mondott
beszédet.
– Társadalmunk mai problémáinak
többsége abból adódik, hogy a magyar
családok helyzete és állapota rossz. Ezen
úgy tudunk változtatni, ha családra épülõ társadalmat formálunk, ha megerõsítjük a családokat. Olyan családpolitikára

van szükség, amely jövõt biztosít a magyar családoknak. Lesz itt bõven mit
helyrehozni egy új kormánynak.
– Ismert tény, hogy a szegénység a
társadalmi átlagnál sokkal jobban sújtja a kisgyermekes családokat, a gyermekeket mint a társadalom többi rétegét. Az államgépezet az elvont jövedelmeket már társadalmi juttatásként
sem forgatja vissza a családokhoz. Az
adózás során a gyermekes családok
hátrányos diszkriminációban részesül-

15 éves a Fóti
Római Katolikus Egyházközség óvodája
A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája szeptember 6-á
án ünnepelte fennállásának
15. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból 3 napos rendezvényt szerveztek.
Programjaik között szerepelt a Kolompos együttes mûsora, a zenét, hangszerjátékot tanuló volt növendékeik koncertje. Ünnepi szentmisével zárult a jubileumi rendezvénysorozat, amely után
sokan megtekintették az óvodások
munkáiból készített kiállítást és a 15 év
eseményeibõl összeállított fotókat.

A pedagógusok óvodásaikkal a Vörösmarty Mûvelõdési Házban adtak hálát mennyei Atyánknak az elmúlt évek
minden ajándékáért. Együtt ünnepelt a
gyermekekkel fõtisztelendõ Beer Miklós
megyés püspök, Bokros Levente EKIF
fõigazgató és Sebõk Sándor plébános
atya, az óvoda megálmodója. Itt volt lehetõségük arra, hogy kifejezzék hálánkat azoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak e szép ünnep méltó megtartásához.
Szerepi Imréné
óvodavezetõ

nek a piacgazdaság többi szereplõjéhez
viszonyítva. Bezárt iskolák, megnyirbált gyes és gyed, áfaemelés, csökkentett utazási költségtérítés, étkezési
hozzájárulás, szétvert egészségügy és
szociális hálózat, szétzilált családtámogatási rendszer és otthonteremtés,
megemelt adók és szánalmas krízisalap, most ezt kapják a családok – mutatott rá Firtl Mátyás.
– A gyermekvállalás ezért nem magánügy, a társadalom, a nemzet, az ország megmaradásának kulcskérdése. A
nemzet iránti legnagyobb szolgálat,
amit a nagycsaládosok tesznek. A gyermekeket vállaló nagycsaládosok sorsa,
életkerete sem belsõ családi ügy, hanem
az ország, a nemzet megmaradásának
sorskérdése – fogalmazott Sopron országgyûlési képviselõje.

Hálaadó életvédõ
zarándoklat
Sopronban
Immár hetedik alkalommal rendezték
meg Sopron keresztény közösségei szeptember 8-án Sopronban a hálaadó életvédõ zarándoklatot, amelyen Firtl Mátyás
is évrõl-évre részt vesz.
A hagyományos esemény a soproni
Szent István-templomban ökumenikus
istentisztelettel kezdõdött, amelyet
Horváth Imre katolikus városplébános,
Hegedûs Attila evangélikus és Filotás
Julianna református lelkészek közösen
tartottak.
A teremtés folytatói vagyunk, ezért
az élet ellen nem fordulhatunk, és annak a kioltását nem fogadhatjuk el.
„Az élet Isten legértékesebb ajándéka”
– hangsúlyozta a városplébános. Hegedûs Attila evangélikus lelkész az
élet értelmét fogalmazta meg abban,
hogy az életet védhetjük, azt szolgálhatjuk.
Filotás Julianna a megfogant élethez
való viszonyulásunkról szólva, az egymás és az élet iránti kollektív felelõsségtudatot hangsúlyozta, miközben azt a
kérdést is feltette, hogy az esemény
résztvevõi közül miért hiányoznak a fiatalok, az eljövendõ idõk édesanyái.
Forrás: firtl.sopron.hu
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Ülésezett az Országos Elnökség

Szezonkezdõ ülést tartott szeptember 26án a KDNP Országos Elnöksége. Az István utcai pártközpontban elõször Semjén
Zsolt pártelnöki tájékoztatóját hallgatták
meg az aktuális politikai helyzetrõl, illetve a közelmúlt hónapok eseményeirõl.
A továbbiakban az elnökség összefoglalót hallgatott meg az új megyei pártiro-

dák kérdésérõl, valamint meghallgatta
Csenger-Zalán Attila beszámolóját a
Hazai Termék – Hazai Munkahely
(H+H) Alapítvány ügyeirõl. CsengerZalán Attila utódja az alapítvány élén
Molnár Béla lett.
Az Országos Választmány következõ
gyûlése november második felében lesz.

Megjelent az enciklika magyar fordítása
XVI. Benedek pápaságának ötödik évében, Szent Péter és Pál apostolok
ünnepére datálva jelent meg a Caritas in veritate kezdetû enciklika. A magyar fordítást Erdõ Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke, Beran Ferenc egyetemi docens, a fordítás lektora és Farkas Olivér,
a Szent István Társulat igazgatója mutatta be. XVI. Benedek pápa legújabb enciklikájának gondolatai közül elsõdleges az emberiség fejlõdéséért való aggodalom – hangsúlyozta Erdõ Péter.
A könyvbemutatón Erdõ Péter bíboros örömét fejezte ki, hogy a katolikus egyház
társadalmi tanításának legújabb dokumentumát immár magyar nyelven is olvashatjuk. XVI. Benedek pápa eddigi enciklikáit mindig a szeretet szóval indítja, azzal
fémjelzi az egyes enciklikákat – hívta fel a figyelmet Erdõ Péter. Ez esetben a szeretetet az igazsággal kapcsolta ezt össze. Talán különösnek tûnik, fogalmazott, hogy
miért az igazság, s miért nem az igazságosság szóval kapcsolta össze a szeretet fogalmát. Azért, mert mindennek az alapfeltétele a valóságról való reális ismeret, az
igazság. A katolikus egyház vallja: a parttalan relativizmussal szemben a valóság
megismerhetõ – ha nem is teljes egészében. Igaz és objektív ismeretek megszerzésére azonban képesek vagyunk, sõt ilyen ismeretek alapján mûködi az életünk – fogalmazott a bíboros. A valóság tényei nem egyfajta determinizmusként nehezednek
az emberre, hanem olyan tények, amelyekhez nekünk mint szabad értelmes embereknek közünk van, amelyeken változtathatunk. Az enciklika tehát bátorítást ad a
mai válságos helyzetben. Bátorít, hogy van megoldás, és közös felelõsségünk, hogy a
valóságot megismerve, azon gondolkodva megtaláljuk a megoldást – mondta az
MKPK elnöke.
Hiszünk abban, hogy az emberiség történelme nem monoton, hanem egy célirányos folyamat, Istennek ésszerû terve van az emberiséggel – mondta Erdõ Péter.
Hozzátette: kérdés, hogy a gazdaság kivonhatja-e magát az erkölcs hatálya alól?
Minden mozzanata a gazdasági életnek emberi cselekvésekbõl áll, az ember pedig
tudatos és szabad lény, tehát felelõs a tetteiért. Ebbõl következik, hogy a gazdasági
élet szereplõi sem tekinthetnek el az etikai szempontoktól.
Forrás: Magyar Kurír, MTI
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KÉSZ
kerekasztal-b
beszélgetések
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége gyõri szervezete „A magyar érdekrõl – OKOSAN” címû országjáró kerekasztal-beszélgetésének októberi állomásai:
Október 7-één, szerdán este 6 órától
Szekszárdon a Vármegyeháza Dísztermében (Béla király tér 1.)
Meghívott vendégek: Balog Zoltán
(Fidesz), Hargitai János (KDNP), Mráz
Ágoston (Nézõpont Intézet)
Október 15-één, csütörtökön este 6
órától Pécsett az Apáczai Csere János
Nevelési Központ Színháztermében
(Apáczai körtér 1.)
Meghívott vendégek: Navracsics Tibor (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP),
Szabó Márk (Nézõpont Intézet)
Október 21-één, szerdán este 6 órától
Jászkiséren a Mûvelõdés Házában (Kossuth tér 6.)
Meghívott vendégek: Balog Zoltán
(Fidesz), Medgyasszay László (KDNP),
Mráz Ágoston (Nézõpont Intézet)
Október 28-áán, szerdán este 6 órától
Solymáron az Apáczai Csere János Mûvelõdési Házban (Templom tér 25.)
Meghívott vendégek: Matolcsy György
(Fidesz), Szászfalvi László (KDNP), GiróSzász András (Századvég Alapítvány)
A kerekasztal-beszélgetéseket Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri örökös tiszteletbeli elnöke, a KDNP parlamenti frakciójának tagja vezeti.
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