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Gyôzelmi jelentés
Kedves Tagtársaim!
Kedves Segítôink!
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyûlési választásokon Magyarország népe több mint 2,7 millió szavazattal támogatta a Fidesszel közösen állított jelöltjeinket, listáinkat!
Ez a hatalmas siker egyrészt visszaigazolta, hogy jól politizáltunk az elmúlt években, hogy mi fogalmazzuk meg a legpontosabban, amit a magyarok többsége gondol az ország vezetésérôl.
Másrészt pontosan tudjuk, hogy ez a megtisztelôen nagy támogatás nem öltött
volna testet szavazatokban kedves Tagtársaink, Segítôink áldozatos munkája, tisztelt Választóink aktív bizalomnyilvánítása nélkül.
Sikerünk számszerûsíthetô: 23 tagú országgyûlési frakciónk a következô ciklusban 36 fôsre bôvül, ami több mint 56 százalékos növekedés! Ilyen fényes sikert a
kereszténydemokrata politika nem ért el még soha, amióta kommunisták szétverték a magyar parlamentarizmust.
Csak annyi mondhatok:
Köszönjük, köszönjük, köszönjük!
Dr. Semjén Zsolt
a KDNP elnöke

Öt nemzeti ügyről
kezdődnek
konzultációk
A magyarországi választások
megerôsítették hazánk európai uniós elkötelezôdését is
– fogalmazott a gyôztes pártszövetség kormányfôjelöltje.
Emlékeztetett: az egyetlen
EU-ellenes erô alig 12 százalékot ért el. Ennek a pártnak
a szimpatizánsai érthetôen
elkeseredettek, hiszen hazánk nem tudott élni az
uniós elônyökkel, az embereknek mégis elsöprô többsége erôsítette meg az
elkötelezôdést a döntés helyzetében. Orbán kijelentette:
Európát ezzel az eredménnyel a „legjobb énjére próbáltuk emlékeztetni”, hozzátéve, a Fidesz és a KDNP
vasárnap este világraszóló
sikert aratott.”
3–4. oldal

Harrach Péter
vezeti
a KDNP-frakciót
„Kijelentette: pártja a keresztényszociális gondolatot kívánja képviselni az új parlamentben és a kormányban.
A politikus kinyilatkoztatta:
a KDNP szövetségben mûködik a Fideszszel, hiszen
közös a feladat és a felelôsség. Ugyan akkor – mint
mondta – a KDNP az egyetlen világ né zeti párt ként, s a parlament legrégebbi történelmi pártjaként
sajátos elemeket is visz a
frakciószövetségen belüli
együttmûködésbe.”
5. oldal

Politikai realizmus és prófétai jel
– interjú Semjén Zsolttal
A KDNP az egyetlen történelmi párt a magyar politika színpadán – mutatott
rá az idei választáson kimondott történelmi népítéletre Semjén Zsolt, a KDNP
elnöke. Az elsöprő erejű győzelemről szólva kifejtette: demokratikus választásokon hasonló mandátumtöbbség megszerzésére nemcsak Magyarországon,
de az Európai Unióban sem volt példa, a történelem fényesen igazolta a
Fidesz és a KDNP között köttetett szövetség sikerességét. A létrejött politikai
konstrukció lényege: a Fidesz, a nagy gyűjtőpárt biztosítja a tömegtámogatást, a KDNP, a világnézeti párt a politikafilozófiai forrásvidéket, a szellemi
fundamentumot és erkölcsi iránytűt. Semjén Zsolt a két párt közötti szövetség
külön erényeként tüntette fel, hogy a KDNP úgy válhatott a társadalmat
érdemben alakító politikai erővé, hogy közben nem kényszerült szellemi önfeladásra, a keresztény tanítás kiüresítésére.
– Történelmi gyôzelmet arattak!
– Deo gratias! Isten a történelem ura!
– Gratulálunk Önnek a fölényes elsô
fordulós egyéni gyôzelméhez Kalocsán.
– Az elismerés és köszönet elsôsorban a
választókerületben élôket illeti bölcsességükért és az aktivistáinkat nagyszerû
munkájukért.
– És gratulálunk a Fidesz-KDNP elsöprô – több mint kétharmados – gyôzelméhez. Ilyen mandátumtöbbség soha nem volt Magyarországon, amióta
demokratikus választások vannak!
– Sôt ilyenre az EU történetében sem
volt példa. Azt a politikai konstrukciót
– és politikai irányt –, amit Orbán Viktorral megalkottunk, a választópolgárok
magukénak fogadták el, és a történelem
igazolta.
– A KDNP megerôsödve került ki a
küzdelembôl, miközben két rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ – erkölcsileg és politikailag is – megsemmisült, és kiesett a parlamentbôl. Hogy
látja pártja helyzetét?
– Mi maradtunk az egyetlen történelmi párt a magyar politika színpadán.
Harminchat képviselôvel a rendszerváltoztatás óta ez lesz a legnagyobb parlamenti frakciónk és a legerôsebb kormányzati pozícióink lesznek.
– Ez különösen akkor imponáló, ha
visszaemlékszünk rá, hogy alig egy évtizede, a Giczy-idôszakban a KDNP megsemmisült.
– Varga Lászlónak – aki politikai testamentumában rám bízta a Barankovicspárt vezetését – a halála elôtt megígértem, hogy nem hagyom a Kereszténydemokrata Néppártot kiesni a történelembôl. 2003-ban újraépítettük a
pártot, 2006-ban parlamenti, 2010-ben
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pedig kormánypárt lettünk. Megcselekedtem, amit megígértem neki.
– Többször nyilatkozta, hogy a
KDNP nemcsak az egyetlen történelmi
párt, hanem az egyetlen világnézeti párt
is. Ez különbözteti meg Önöket a Fidesztôl? Egyáltalán mit értenek azon,
hogy világnézeti párt?
– Egy keresztény indíttatású párt elôtt
két lehetôség van: az egyik az, hogy komolyan veszi az Egyház társadalmi tanítását,
tehát tartja magát egyfajta „ideológiai
ortodoxiához”, de ekkor – a társadalom
beállítottságából, közvélekedésébôl következôen, amely láthatóan nem kedvez a
keresztény értékeknek – le kell mondania
arról, hogy a társadalmat érdemben
alakító politikai erô legyen. Vagy pedig
azért, hogy kormányra kerülve társadalomformáló erô legyen, mintegy
„engedményeket” kell tennie a közvéleménynek, ami – akárhogy csûrjük-csavarjuk – valamiféle szellemi önfeladás, a
keresztény tanítás kiüresítése. Én ilyen
tinglitangli kereszténységet nem csiná-
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lok. Ugyanakkor az sem inspirál, hogy a
katakombából, kvázi „politikai gettóból” mondjak igazságokat, tudván tudva azt, hogy nem lesz belôle társadalmi
valóság.
A megoldás egy gyûjtôpárt és egy világnézeti párt szövetsége: ez a Fidesz–
KDNP. A gyûjtôpárt biztosítja a tömegtámogatást, a világnézeti párt a politikafilozófiai forrásvidéket, a szellemi
fundamentumot és erkölcsi iránytût.
Szerintem Barankovics is valami
ilyesmire gondolhatott, amikor 1945-ben
megállapodott a kisgazdákkal. Hogy ez
akkor nem vált be, az nem a kereszténydemokrata képviselôkön, például Bálint
Sándoron, hanem egyfelôl a világtörténelmi helyzeten, a szovjet megszálláson,
másfelôl az FKGP-vezetôk egy részének
alkalmatlanságán múlott. Ma, hála Istennek, minden szempontból más a
helyzet! Az is megér egy reflexiót, hogy
nem a KDNP változott, mi ugyanazt
mondjuk immár 66 éve, hanem – nagyon
helyesen – a Fidesz fejlôdött egy
szabadelvû pártból egy a kereszténydemokráciára nyitott néppárttá. Ez kifejezôdik abban is, hogy az európai politika
szintjén is átjöttek az Európai Liberális
Pártból az Európai Néppártba – ahol mi is
vagyunk –, és aminek Orbán Viktor
immár emblematikus alelnöke.
Mindezen megfontolások alapján
kereszténydemokrata ars poeticám az,
hogy: politikai realizmus és prófétai jel.
– Az újságokban napvilágot látott
cikkek szerint Ön nemzetpolitikai miniszterelnök-helyettes lesz. Mondana
néhány konkrétumot, hogy mit szeretnének elérni ebben az új ciklusban?
– Az említett nemzetpolitika vonatkozásában a határon túli magyaroknak
a magyar állampolgárság megadását, és
ebben az értelemben a nemzet szellemi
és közjogi egyesítését; a KDNP elnökeként a családok számára biztosítani a
családi adózás választásának a lehetôségét; egyházpolitikusként az egyházak szabadságának teljes biztosítását,
beleértve az egyházi fenntartású közfeladatot vállaló intézményeknek az állami-önkormányzati
intézményekkel
egyenlô finanszírozásának visszaállítását. És mindezt még ebben az évben!
Kárpáti Katalin
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Öt nagy nemzeti ügyről kezdődnek
konzultációk
A nap is másképp süt – kezdte nemzetközi sajtótájékoztatóját a történelmi
gyôzelem után Orbán Viktor a Képviselôi Irodaházban. A Fidesz–KDNPszövetség miniszterelnök-jelöltje kiemelte: az új kormány gondolataiban a
legelsô a gazdaság és a közbiztonság,
utána jöhet minden más. Kijelentette:
elsôdleges feladatának tartja „meghonosítani a nemzeti együttmûködés
kultúráját”, ennek érdekében öt nemzeti ügy mentén nemzeti konzultációsorozat indul majd. Orbán Viktor
szerint adóforradalomra van szükség, de
idén még a családi elem nem épülhet be
a rendszerbe, erre legkorábban jövô év
januárjától lehet számítani. A politikai
ellenfelek aggályaira válaszolva Orbán
Viktor leszögezte: Bátorság, elvtársak és
elvtársnôk, Magyarországon demokrácia van, az emberek azt mondták, hogy
a kormány menjen, a demokrácia maradjon.
A Fidesz elnöke beszámolt arról,
hogy elsô lépésként Navracsics Tibor
levelet intézett Bajnaihoz, amelyben
törvényjavaslatot fogalmazott meg a
kormányzati átvételrôl és átadásról.
Mint Orbán Viktor kifejtette, a kormányzati átadás-átvétel Magyarországon politikai szokásokon alapszik,
amin mindenképpen változtatni szeretnének. Az a céljuk, hogy az események követhetôek legyenek a választópolgárok számára.
Majd a vasárnapi elsöprô gyôzelemrôl szólva elmondta: a 68 százalékos
gyôzelem a demokrácia megerôsítése.
Tönkretették, lerontották és megalázták az országot, a Fidesz ez ellen
alkotmányos kereteken belül próbált
tenni, ilyen volt a népszavazás.

Ez nem csak egy választás volt
A magyarországi választások megerôsítették hazánk európai uniós elkötelezôdését is – fogalmazott a gyôztes
pártszövetség kormányfôjelöltje. Emlékeztetett: az egyetlen EU-ellenes erô
alig 12 százalékot ért el. Ennek a pártnak a szimpatizánsai érthetôen elkeseredettek, hiszen hazánk nem tudott
élni az uniós elônyökkel, az embe-

reknek mégis elsöprô többsége erôsítette meg az elkötelezôdést a döntés
helyzetében. Orbán kijelentette: Európát ezzel az eredménnyel a „legjobb
énjére próbáltuk emlékeztetni”, hozzátéve, a Fidesz és a KDNP vasárnap
este világraszóló sikert aratott. Ez –
mint leszögezte – nem csupán a hatodik
választás volt a rendszerváltozás óta,
hanem „levontuk húsz év tanulságát”,
az emberek nem akarnak tovább
bizonytalanságban élni, a rendszerváltozás pedig egy olyan dologgá vált az
emberekben, „amit se kiköpni, se
lenyelni nem tudtak”. Politikai rendszert váltani nem lehet – ismételte meg
a választások éjszakáján elhangzott
kijelentését Orbán Viktor, aki szerint
„elég volt a bizonytalanságból”.
Meglátása szerint „ha egy rendszer
rossz, meg kell buktatni, meg kell dönteni”, ezek után pedig az a feladat, hogy
az alapok lerakása után fel kell építeni
az új rendszert. „A mi dolgunk, hogy ezt
az új rendszert tartalommal töltsük
meg” – jelentette ki nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor.

Az oligarchák rendszerébe
torkollott az átmenet
Kínos és keserves átmeneti korszak
volt, mely az oligarchák rendszerébe
torkollott. Ez nálunk azt jelenti, hogy a
politikát a befolyása alá vonta egy
gazdag csoport, és csak a magánérdekük
vezette ôket. „Ez tönkretesz és elrohaszt” – tette hozzá a Fidesz elnöke. A
nemzeti együttmûködés rendszerérôl
elmondta, ebben tilos lesz a politikának
a magánról szólnia, a mérce a közösség
– ami nekik jó, azt támogatni fogják,
ami árt, az ellen keményen fellépnek. A
határon túli magyarság is benne van
ebben a rendszerben, de hangsúlyozta,
még tárgyalni kell a határon túli magyar
szervezetekkel.
Orbán kiemelte: az új kormány gondolataiban a legelsô a gazdaság és a
közbiztonság, utána jöhet minden más.
A törvény és a jog helyreállítása a fô
feladat. Kifejtette: folytatni fogják a
nemzeti konzultációs rendszert, törekszenek majd személyes kapcsolattartás-

ra, hogy a magyar néppel ne csak a kormányzati hivatalrendszerben találkozhassanak. A nemzeti ügyek politikájának témáihoz kapcsolódva nagyszabású
rendezvényekkel lépnek a nép elé. Úgy
fogalmazott: a nép általi nagyarányú felhatalmazás azt is jelenti, hogy másképp
kell mûködnie a politikának.

„Szakítani kell a szocialista átokkal”
Szakítani kell a szocialista átokkal és a
perverz léttel – reagált Orbán Viktor arra az újságírói kérdésre, miszerint a
Fidesz-kormány tárgyal-e az IMF-fel, és
ez milyen nehéz lépéseket jelent majd a
polgároknak. A Fidesz elnöke szerint
lehetetlen dolog, hogy úgy élünk, mintha nem ért volna véget a szocializmus.
Nem lehet úgy élni és gondolkodni,
hogy társadalmi csoportok fordulnak
szembe egymással – tette hozzá. Mint
mondta, lehetôségeket kell nyitni, nagyobb „kenyeret” kell biztosítani, hogy
mindenkinek jó legyen. A pénzügyi
kérdés nem a legfontosabb kérdés, a
legsürgetôbb az adórendszer és a
bürokrácia kérdése – hangsúlyozta a
politikus. Szakítani kell a szocialista
átokkal, miszerint ha valaki boldogul,
feltétlenül szükséges, hogy másnak
rossz legyen.
Amíg a köztársasági elnök nem kéri fel
a Fideszt a kormányzásra, addig nem
vagyok olyan helyzetben, hogy a leendô
kormány szerkezetérôl és összetételérôl
beszéljek – szögezte le Orbán Viktor. Nem
lenne elegáns a köztársasági elnököt félretolni, mivel jelen esetben ô a fôszereplô.
Szükség van arra, hogy bizonyos formákat
betartsunk, mert ez a tisztelet és a stabilitás követelménye – hangsúlyozta.

Öt nemzeti ügy
Kérdésre válaszolva elmondta azt is, elsôdlegesnek tartja „meghonosítani a
nemzeti együttmûködés kultúráját”, öt
nemzeti ügy mentén nemzeti konzultációsorozat indul majd – ígérte Orbán
Viktor. Arra a kérdésre, hogy melyek
lesznek az elsô törvényjavaslatok, rámutatott: már meg is történt az elsô, a
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Folytatás a 3. oldalról

Navracsics Tibor által a kormányfônek
írt levél a kormányzás átadás-átvételérôl ennek tekinthetô. „Benyújtottuk, hogy tudják, mi a nullapont” –
jelentette ki a politikus. Elmondta azt
is, hogy továbbra is mûködni fog a
Varga Mihály által vezetett gazdasági
tényfeltáró bizottság, amelynek heteken
belül egy jelentést kell készítenie. Ezt
követôen – mint elhangzott – az adórendszerrôl, a bürokráciáról és az önkormányzatokkal való együttmûködésrôl
nyújtanak be törvényjavaslatokat, de
„különösen kiemelt terület, és nem tûr
halasztást a közbiztonság kérdésének
rendezése”. Orbán Viktor kijelentette,
„oda fogunk menni Észak-Magyarországra”.

„Söralátét nagyságúnak kell lennie
egy bevallásnak”

ôket gúzsba” – fogalmazott. Orbán véleménye szerint nem jó év közben
adótörvényt módosítani, de Magyarország rákényszerül. „Ez nem az ideális,
hanem amire sürgôsen szükség van.”
Orbán Viktor szerint adóforradalomra van szükség, de idén még a családi
elem nem épülhet be a rendszerbe, erre
legkorábban jövô év januárjától lehet
számítani. A Fidesz elnöke azt mondta:
hozzányúlnak év közben az adórendszerhez, de még nem az ideális rendszer jön létre. Leszögezte: idén az adórendszerben azokat az elemeket lehet
meglépni, amelyekre sürgôsen, a pénzügyi helyzet megoldása, az adóelkerülés
lehetôségének szûkítése miatt van
szükség, de ez majd együtt jár az adócsökkentéssel is.

Magyar termôföld magyar gazdáknak

A Fidesz elnöke úgy vélte, a mai adórendszer mellett a gazdaság megfullad,
és most már akár adóforradalomról is

A földvásárlási moratóriumra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: arról tárgyalni fognak majd Brüsszellel, mert a
moratórium könnyebbé teszi az életet,

dos, de még a feles ügyekben is egyeztetnek majd a parlamenti pártokkal. A
politikai ellenfelek aggályaira válaszolva
Orbán Viktor leszögezte: Bátorság,
elvtársak és elvtársnôk, Magyarországon
demokrácia van, az emberek azt
mondták, hogy a kormány menjen, a
demokrácia maradjon. Hozzátette:
másik világban keltünk fel, mától minden másképp lesz, a hivatásos rettegôk,
a húsz-huszonöt éve az egypártrendszert
szolgálók véleménye sajnos kevesebbet
nyom ma reggeltôl kezdve a latba, mert
megváltozik a gondolkodásmód is.
Nem nevetséges – kérdezte a Fidesz
elnöke –, hogy akiket huszonöt éve nem
zavart, hogy Magyarországon egypártrendszer volt, ahol nem volt egyeztetés,
ellenzék sem volt, nagyon jól éltek
abban a világban, részt vettek a politikai
életben, azok most elkezdenek rettegni a
Fidesz demokratikus úton, a választópolgárok által biztosított kétharmados
többségétôl? Ideje ilyen értelemben is az
elmúlt húsz év átmeneti korszakán túllépni, mert az álszentség megrontja a
politikát – szögezte le.
A közbiztonság kérdésérôl elmondta,
új filozófia lép életbe, mely szerint a kis
bûn is bûn, a tyúklopást is fel kell
deríteni. Úgy vélte, eddig az dívott,
hogy a kis halak horogra akadtak, a
nagyok pedig elúsztak. Ezen is változtatni akarnak. „A védelemhez való jog
mindenkit megillet” – fogalmazott.

Nem fogunk viszontdiktátumokat
végighallgatni

beszélhetünk, mert ezt meg kell változtatni. Hangsúlyozta: nem maradhat,
hogy egy adóbevalláshoz adótanácsadókat kell fogadni, mert nem érthetô
az embereknek, és így kiszolgáltatottá
is válnak. „Söralátét nagyságúnak kell
lennie egy bevallásnak” – tette hozzá.
Úgy értékelte, lemaradtunk a gazdasági
versenyben, sôt be sem neveztünk.
Ennek egyik módja, ha átalakítják az
adórendszert. „Megnyugvásra van szüksége az országnak, most nincs részük az
embereknek a mindennapi szabadságban, mert érthetetlen szabályok kötik
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de bármi lesz is a tárgyalások eredménye, a kormány kialakít egy speciális, az osztrák vagy a francia rendszerhez hasonlót, amelyben a Magyarországon élô magyar gazdák számára
teszik lehetôvé a termôföld megvásárlását.

Bátorság, elvtársak és elvtársnôk!
Orbán Viktor számít az ellenzék parlamenti együttmûködésére, amelynek
elegáns alkotmányjogi elbánásban lesz
része. Úgy vélekedett, hogy a kétharma-

Hazánk

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz–KDNP
kétharmados gyôzelme nagyobb tárgyalási potenciált jelent-e az EU-val és
az IMF-fel szemben a magyar költségvetési hiánycél esetleges lazításakor,
úgy válaszolt: „az IMF és az EU nem
fônökünk, ha ez így lenne, akkor az
Európai Uniót ellenzôknek lenne
igazuk”. Magyarországot az oligarchikus berendezkedés tönkretette,
viszont tárgyalni kell azokkal, akik az
ország finanszírozását vállalják. Nem
fogunk viszont diktátumokat végighallgatni – fejtegette Orbán Viktor, hozzátéve, ez egy izgalmas és szép közgazdasági vita lesz. Összefoglalóan kijelentette: a Fidesz számára a legjobb hiány
a nulla hiány, ehhez viszont egy több
éves tervet kell létrehozni, amivel kezelhetôvé válik hazánk államadóssága.
Forrás: MNO, orbanviktor.hu
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Harrach Péter vezeti a KDNP-frakciót
A választások második fordulóját követően Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke Harrach Pétert kérte fel az új összetételű parlamentben a KDNP-frakció vezetésére.
A 62 éves Harrach Péter 2002
óta az Országgyűlés alelnöke,
előtte 1998 és 2002 között az
Orbán-kormány szociális és családügyi miniszteri posztját töltötte
be. Az új törvényhozásban az
eddigieknél mintegy harmadával
nagyobb KDNP-frakció alakulhat
meg. A 2006–2010-es ciklusban
23 tagú volt a frakció, amelyet
Május 5-én a KDNP frakció alakuló
ülésén a képviselôcsoport tagjai egyhangúan mondtak igent a jelölésre,
amikor is Harrach Pétert választották
meg a frakció vezetôjének. A Fidesz képviselôi frakciójuk élére Lázár Jánost
választották.
Fidesz és a KDNP új parlamenti képviselôi együttes zárt ülésükön az Országgyûlés elnöki posztjára Schmitt Pált
jelölték.

Harrach Péter, a KDNP frissen megválasztott frakcióvezetôje a parlamenti
sajtótájékoztatón kijelentette: pártja a
keresztény-szociális gondolatot kívánja
képviselni az új parlamentben és a kormányban.
A politikus kinyilatkoztatta: a KDNP
szövetségben mûködik a Fidesszel, hiszen közös a feladat és a felelôsség.
Ugyanakkor – mint mondta – a KDNP
az egyetlen világnézeti pártként, s a parlament legrégebbi történelmi pártjaként
sajátos elemeket is visz a frakciószövetségen belüli együttmûködésbe. Harrach
Péter példaként a keresztényszociális
gondolat képviseletét emelte ki.
Hangsúlyozta: az egészséges társadalom felépítéséért kívánnak dolgozni.
Kifejtette: számos kezdeményezésük
volt, ami ezt szolgálta, ezek közül a családi adózásról, a családok csôdvédelmérôl, és a nyugdíjrendszerrôl szóló indítványokat nevesítette. Hozzáfûzte: ezen
javaslatokat továbbra is képviselik.

Harrach Péter úgy fogalmazott: szándékaik szerint a nagy társadalmi felhatalmazás birtokában nemcsak frakció- és pártszövetségen belül valósítják
meg az együttmûködést, hanem a parlament frakciói között is erre törekednek
majd.
A határozott és a felhatalmazásból
következô egyértelmû cselekvés jegyében szeretnénk a ciklust végigszolgálni – mondta végezetül Harrach Péter.

A kétharmados többséget a választópolgárok legitimálták
A Fidesz–KDNP-szövetség kétharmados többségét a választópolgárok akarták és akarják, ezt a többséget ôk legitimálták – hangsúlyozta
Semjén Zsolt a Fidesz és a KDNP
parlamenti képviselôcsoportjának
alakuló ülésén az Országházban.
A KDNP elnöke kiemelte: az MSZP–
SZDSZ kétharmados többségére korábban senki nem szavazott, az nem a
választópolgárok akaratából, hanem két
párt politikai paktumaként jött létre.
Ezzel szemben a Fidesz–KDNP-szövetség kétharmada mögött a választópolgárok egyértelmû akarata áll. Hozzátette: szövetségük értékalapú együttmûködés, és azt a magyar társadalom legitimálta.
Semjén Zsolt a frakciószövetség nagy
létszámáról szólva úgy fogalmazott: „ez
a karéj, ami körülfog”, lelki értelemben
is nagyon szép kárpótlás azért, amit az
elmúlt években az MSZP–SZDSZ bukott képviselôitôl kaptak.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kijelentette: nem csak annyian vannak, mint ahányan a teremben ülnek,
„van felettünk egy égi frakció” – Varga
László, Isépy Tamás vagy az 1947-es parlamentbôl Barankovics István – sorolta a
neveket. Mint mondta: e frakció tagjai
ugyan fizikailag nem lehetnek jelen, de
lelkileg igen, s ez különleges erôt ad mindannyiuknak
Felidézte, hogy egykor Varga László, aki
2002 és 2003 között volt a párt elnöke,
arra a kérdésre, hogy van-e értelme újraszervezni a KDNP-t, három igennel válaszolt. Mint mondta, egy európai ország,
így Magyarország politikai palettája csonka lenne, ha nem lenne egy olyan politikai
erô, amely tételesen vállalja a történelmi
keresztény egyházak társadalmi tanításának politikai képviseletét. A második igen
arra vonatkozott, hogy ne lehessen még
egyszer egy olyan „szélhámos társaság”,
amely ezen név alatt, megtévesztve
szavazókat visz el a jobbközéprôl valami
egészen más irányba.

Végül a harmadik igen létjogosultságát
a jelen történései igazolják, a KDNP
újraszervezésével és a Fidesszel való
szövetség megkötésével ugyanis egy olyan
politikai konstrukciót tudtak létrehozni,
ami a magyar történelemben és az
Európai Unió történetében is példátlan. E
szövetség, mely stabilan az abszolút többség feletti támogatást tud maga mögött,
létrehozta azt a politikai csodát, hogy több
mint kétharmaddal lehetnek jelen az
Országgyûlésben – mondta a pártelnök.
Semjén Zsolt kifejtette: a Fidesz biztosítja gyûjtôpártként a széles támogatottságot, a KDNP pedig azt az évezredes
értékrendet, ami a politikai „forrásvidékét” jelenti az egész polgári-konzervatív-keresztény-nemzeti oldalnak.
A KDNP elnöke az Országház felsôházi termében tartott ülésen hangsúlyozta: elkötelezettek ezen szövetség és „a
bajtársi hûség” mellett, a KDNP készen
áll arra, hogy ma is betöltsék azt a történelmi küldetést, amire 66 év kereszténydemokráciája kötelezi.

Hazánk
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Orbán Viktor bemutatta
a nemzeti ügyek kormányának minisztereit
Hivatalosan is bemutatta kormányának minisztereit Orbán Viktor leendô miniszterelnök hétfôn a Parlamentben. A második Orbán-kormányban nyolc minisztérium lesz.
Orbán Viktor rövid beszédében hangsúlyozta, a választópolgárok döntése nem
egyszerûen egy kormány megalakításáról szólt, hanem a kétharmados parlamenti eredménnyel megalapítottak
egy új gazdasági, és politikai rendszert.
Ennek része a kormány, amelynek feladata a nemzeti ügyek képviselete, illetve megvalósítása.
Kifejtette, hogy Magyarországnak
olyan kormánytagokra van szüksége,
akik meg tudnak felelni, a már említett
új politikai és gazdasági rendszer megalapításának, követelményeinek. Hozzátette ezek az emberek megfelelô kvalitásokkal és jártassággal rendelkeznek,
tapasztalt vezetôk. Készen állnak arra,
hogy politikai vezetôként viselkedjenek,
azaz döntéseket hozzanak, és azokért
vállalják a felelôsséget.
Orbán Viktor ezt követôen személy
szerint is megnevezte leendô kormányának tagjait. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot Navracsics
Tibor, a Nemzeti Erôforrás Minisztériumot Réthelyi Miklós, a Vidékfejlesztési Minisztériumot Fazekas Sándor, a
Külügyminisztériumot Martonyi János,
a Nemzetgazdasági Minisztériumot
Matolcsy György, a Belügyminisztériumot Pintér Sándor, a Honvédelmi Minisztériumot Hende Csaba, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot pedig Fellegi
Tamás vezeti majd.
Navracsics Tibor és Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettesek lesznek,
Varga Mihály pedig a Miniszterelnökséget vezeti majd államtitkárként.
Orbán Viktor a Nemzetgazdasági
Minisztérium megalakítására és vezetésére Matolcsy Györgyöt kérte fel.
Mint mondta, tôle azt várják az emberek, hogy Magyarország sereghajtóból éllovassá válhasson, és talpra állítsa a gazdaságot, Széchenyi országépítô
politikájának szellemében vezetve a
számára kijelölt területet. Matolcsy
György munkát vállalt az Antall-kormányban, illetve az Orbán-kormány-
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ban is komoly szerepet játszó miniszter
volt.
A külügyi munka irányítására
Martonyi János kapott felkérést. Mint
a pártszövetség miniszterelnök-jelöltje
megfogalmazta, tôle azt várja Magyarország, hogy szerezze vissza hazánk
nemzetközi tekintélyét, vezényelje le a
januártól esedékes európai uniós
elnökségi munkát, valamint tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy a
közép-európai együttmûködés fölépülhessen.
Pintér Sándor a Belügyminisztériumot vezeti majd. Orbán Viktor megjegyezte, itt egy tapasztalt rendôri vezetôre van szükség, „aki úgy ismeri ezt a
területet, mint a saját tenyerét”. Hozzátette, a belügyi tárca leendô vezetôjének
a munkája a legnehezebb, mert „nincs
vesztegetni való idô”. A választópolgárok a közrend és a közbiztonság
helyreállítását várják tôle.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot Fellegi Tamás irányítja a jövôben, akitôl Magyarország azt várja,
hogy védje meg a „közvagyont az oligarchákkal szemben”, és vegye fel velük
a küzdelmet. Orbán Viktor reményei
szerint a jelölt be fogja bizonyítani,
hogy az állam lehet jó gazda, továbbá lehetséges az állami fejlesztések gyors és
hatékony lebonyolítása. Fellegi Tamás
az, aki rendelkezik a munka ellátásához
szükséges megfelelô politikai, tudományos és üzleti tapasztalattal – tette
hozzá.

Réthelyi Miklóstól, a Nemzeti Erôforrás Minisztériumának jövôbeni vezetôjétôl az emberek a magyar egészségügy megmentését, a szociális biztonság újraépítését várják, illetve hogy
megteremtse a „jövô kibontakozásának
lehetôségét a fiatal nemzedékek számára”. Orbán Viktor elmondta, Réthelyi a
leendô kormány legtapasztaltabb tagja.
Dolgozott az Antall-kormány népjóléti
tárcájánál, a SOTE rektora volt, valamint a KDNP egészségpolitikai mûhelyének is több mint húsz éve tagja.
Orbán Viktor Fazekas Sándort vidékfejlesztési miniszterként jelölte meg,
akinek feladata a magyar vidék talpra
állítása, bebizonyítása annak, hogy a
vidék, a falu és a mezôgazdaság nem a
múlthoz tartozik, hanem a jövô egyik
erôforrása. Fazekas 1990 óta Karcag
polgármestere, és társelnöke a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének is.
A Honvédelmi Minisztérium vezetôje Hende Csaba lesz, akivel szemben
külön elvárás, hogy „vessen gátat annak, hogy a honvédség a bûnügyi krónikák folyamatos fôszereplôje legyen”.
Hende Csaba feladata, hogy megtalálja
a honvédség, a honvédelem helyét a 21.
századi nemzetközi együttmûködésben.
Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a
kijelölt tárcavezetô 1998 és 2002 között
az Igazságügyi Minisztérium államtitkára volt, illetve az Antall-kormány idején már dolgozott a Honvédelmi Minisztérium igazgatási fôosztályán.
Forrás: HírTV, fidesz.hu, orbanviktor.hu
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A 2004. december 5-ei csorba
kiköszörülése erkölcsi kötelesség
A kettôs állampolgárság határon túli magyarok számára történô
megadását említette az egyik legfontosabb célkitûzéseként újságíróknak
Semjén Zsolt, aki az Orbán-kormányban általános miniszterelnök-helyettesi posztot tölthet majd be. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke megtiszteltetésnek tartja a felkérést, amit örömmel vállalt el.
A kereszténydemokrata politikus az
Orbán-kormány majdani minisztereit
bemutató budapesti sajtóeseményt
követôen az MTI kérdésére azt mondta,
hogy általános miniszterelnök-helyettesként széles feladatkörrel bírhat majd.
Hozzátette: az általános miniszterelnök-helyettes munkájába várhatóan

„minden politikai jellegû feladat” beletartozik majd. Megerôsítette, hogy lesz a
Fidesz és a KDNP között egy szerzôdés
az együttmûködés rendjérôl, és ebben
mindent részletesen rögzítenek majd.
Megbízatását illetôen Semjén Zsolt
annyit mondott: „mindig is foglalkoztam nemzetpolitikai ügyekkel és a

jövôben is szívesen teszem ezt”. Mint
mondta: bizonyos egyházpolitikai kérdésekkel is örömmel foglakozna majd,
hiszen az egyházak ügyének képviseletét kereszténydemokrata politikusként kiemelt feladatának tartja.
Újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, a határon túli magyarok számára a kettôs állampolgárság biztosítása
erkölcsi kötelesség, különösen 2004.
december 5-ike, a kettôs állampolgárságról szóló népszavazás óta.
kdnp.hu
Forrás: MTI

„Egy magyar nemzet van,
egy magyar állampolgárság lesz”
A kormány megalakulása után
létrejöhet egy a határon túli magyarokkal foglalkozó hivatal – mondta
Semjén Zsolt a Magyar Televízió
Este címû mûsorában. A KDNP
elnöke általános nemzetstratégiai
kérdésnek nevezte a határon túli
magyarok állampolgárságának lehetôvé tételét.
Semjén Zsolt kijelentette: biztosítani
fogják, hogy ha valaki a határon túliak
közül kéri a magyar állampolgárságot,
és a feltételeknek megfelel, akkor ezt
gyorsított eljárással megkaphassa.
Arra a kérdésre, hogy ezzel együtt
jár-e majd a szavazati jog is, azt mondta, hogy ez bonyolult kérdés, s részszabályozást igényel. Példaként említette, ha valaki az Egyesült Államokban él magyar állampolgárként, akkor
tud szavazati jogával élni, ha van
Magyarországon bejelentett lakcíme.
Semjén Zsolt azt mondta, az elfogadhatatlan, amit a szocialisták akartak,
hogy legyenek magyar állampolgárok,
akiknek bizonyos jogaik vannak, és
kvázi „B kategóriás” állampolgárok –
mindenféle korlátozással. „Egy magyar
nemzet van, egy magyar állampolgárság
lesz” – szögezte le. Az egészségügyi
ellátásról szólva azt mondta, hogy az
mindenkit ott illet meg, ahol a társadalombiztosítási járulékát fizeti.
A KDNP elnöke kiemelte: arra is törekednek majd, hogy minden minisz-

térium külön foglalkozzon a határon
túli magyarokkal azon a szakterületen,
amely hozzá tartozik. Kérdésre megerôsítette: lesz egy határon túli magyarokkal foglalkozó hivatal. Arra a felvetésre, hogy ez hozzá fog-e tartozni,
úgy válaszolt: „nyilván ebben különleges szerepe lesz”, de amíg formálisan
nincsenek kinevezve és beiktatva,
tisztességtelen lenne arról beszélni,
hogy egy hivatalnak ki lesz a vezetôje.
A feladatmegosztásra vonatkozó
kérdésre válaszolva azt mondta, hogy

Navracsics Tibor feladata lesz a miniszterek munkájának összehangolása,
de a két miniszterelnök-helyettes között nem lesz alá- vagy fölérendeltségi
viszony. Semjén Zsolt saját leendô megbízatásáról szólva azt jegyezte meg,
hogy az egy korlátozás nélküli, általános miniszterelnök-helyettesi poszt
lesz. Amilyen ügyeket az élet hoz, és
amilyenekkel a miniszterelnök megbízza, azokkal a kérdésekkel foglakozik
majd – mondta a KDNP elnöke.

Hazánk
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Trianon és a jövôbe tekintés
Amíg mi a választási gyôzelmet, a végre
megtörtént rendszerváltozást (rendszerdöntést), és az MSZP–SZDSZ soha
nem látott bukását ünnepeljük, a külföldi sajtó már most is a „rasszista-antiszemita” szélsôjobboldalról cikkez. Elég
rossz entrée lenne, ha hagynánk, hogy
az új országgyûlés megalakulása után
egy hónappal a radikális jobboldal
parádézna az utcákon és minden az
irredentizmusról szólna.
A mostani helyzetben nagyon fontos
figyelni a nemzetközi tekintélyünkre is.
A nyugat sosem értette igazán a magyar
történelmet, nem értette, hogy a több
évszázados hányattatások és szenvedések (különösen a XX. századiak)
milyen mély sebet hagytak a nemzet
kollektív öntudatában. Nem értik azt
sem, hogy hogyan szerezhet egy pártszövetség 68 százalékot a választásokon
(náluk ilyen mért nincsen?), érthetô, ha
egy kis szkepticizmussal és kivárással

tekintenek az új kormányzat felé. Éppen
ezért nagy a felelôsségünk.
Soha nem adatott ekkora lehetôség,
hogy Trianon emlékét végre, 90 év
után, higgadtan és józanul feldolgozhassuk. Hiába vártuk ezt a kommunistáktól, akik benne „a burzsoá monarchia jogos büntetését” látták, vagy a
balliberális kormányoktól, akik számára „23 millió román munkavállalót”
jelentettek a külföldre szakadt magyarok. Most nem hagyhatjuk, hogy a
radikális jobboldal legyen ebben az
élenjáró. Bár gyönyörû dolog lenne, ha
minden magyar egy országban élhetne
ezeréves határainkon belül, de gondolkozzunk reálisan: a XXI. század elején,
az Unió és NATO tagságunkkal,
Magyarország jelenlegi kül- és belpolitikai helyzetében a „mindent vissza!”
csak egy reménytelen és dacos kiáltás,
amit a Nyugat könnyen félreértelmezhet, benne nem nemzeti sorsunk

iránt érzett fájdalmunkat, hanem nacionalista-soviniszta csatakiáltást hallhat.
Trianon megfelelô feldolgozása már
csak azért is szükséges, hogy továbbléphessünk. Fájó emlék, Mohácshoz
és Aradhoz hasonlóan történelmünk
fekete eseménye marad, következményeit viseljük és viselnünk is kell,
ahogy a zsidó vallású emberek sem feledik a holokausztot. Felelôsségünk
van a határon túli több millió nemzettársunkért, nemzeti kultúránk, nyelvünk, történelmi tudatunk megôrzéséért. Viszont nem kesereghetünk folyton a múlton. Magyarországnak meg
kell találnia új helyét, új identitását
ebben az új évszázadban, új környezetben, az európai nemzetek közösségében.
Erre most példátlan lehetôségünk
akadt! Ne felejtsünk el élni vele!
Baranyai Zsolt

A miniszterek legfôbb feladataikról nyilatkoztak
Az állami vagyongazdálkodás, a közbeszerzések és az infokommunikáció irányítása, felügyelete lesz a feladata Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszternek.
Elsô lépésben felülvizsgálják az állam
vagyongazdálkodásának eddigi módját,
elsôsorban a privatizációs döntéseket,
valamint a magánszektor és az állam
együttmûködésében magvalósuló úgynevezett ppp-beruházásokat. Ahol lehet,
visszaállítják a kistelepülési postahivatalokat.
Réthelyi Mikós elsô feladatai között az
egészségügyben a rezidensek helyzetének
rendezése és a kórházi finanszírozás
megoldása, az oktatásban a közoktatási
törvény kisebb módosítása és a romokban
heverô szakképzési rendszer átalakítása, a
szociális területen pedig a családpolitika
javítása szerepel. A Nemzeti Erôforrás
Minisztériumának vezetôje szinte azonnali 65 milliárd forintot kér az egészségügyi intézmények mûködôképességének
fenntartása érdekében.
Egyszerre kell ragaszkodni a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez, a stratégiai reformokhoz és a
gazdaság növekedéséhez, valamint a
foglalkoztatás bôvítéséhez – mondta a
leendô nemzetgazdasági miniszter, Matolcsy György. Szavaiból az is egyértel-
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mûvé vált, hogy jelenleg nem látnak
lehetôséget a még hatályos idei 3,8 százalékos deficitcél tartására, de a következô
3 évre szigorú költségvetési politikát
ígért. Azt is elmondta, hogy szükség lesz
viszont évközi adócsökkentésre, késôbb
pedig „adóforradalomra”, valamint fordulatra a foglalkoztatásban, a kisvállalkozások támogatására uniós pénzbôl, az EUösszegek „átkottázására” és új Széchenyi
tervre.
A jelenleginél több rendôrre lesz szükség a közbiztonság megerôsítéséhez és a
közrend visszaállításához – mondta
Pintér Sándor leendô belügyminiszter.
Hozzátette: beiktatását követôen két
héten belül már érdemi eredményeket
lehet elérni, elsôsorban a már meglévô
rendôri állomány átvezénylésével és az
utcai szolgálat megerôsítésével. Azt
ugyanakkor a leendô tárcavezetô nem
tudta megmondani, hogy pontosan mennyi új rendôrre lenne szükség, és azok
mikorra tudnak szolgálatba állni.
Martonyi János szerint elôször az
ország hitelét, önbizalmát kell helyreállítani, ezzel párhuzamosan kell markáns,
határozott kül- és Európa-politikát folytatni. A kettôs állampolgárságról azt
mondta: nincs arról szó, hogy egy törvénnyel automatikusan több százezer vagy

több millió szomszédos országban élô magyar állampolgárságot kap.
Fazekas Sándor leendô vidékfejlesztési
miniszter szerint a legfontosabb cél az,
hogy a magyar vidék legyen versenyképes
a nagyvárosokkal életnívóban, környezetvédelemben, munkalehetôségek tekintetében és a lakosság megélhetésének biztosításában. Megerôsítette, hogy a vidékfejlesztési tárcához tartozik majd az
agrárium és a vidékfejlesztés mellett a
vízgazdálkodás, a természet- és környezetvédelem is.
A honvédelmi tárca várományosa
szerint a honvédelem egész rendszerét át
kell tekinteni, aminek csak egy része a
Honvédelmi Minisztérium és a honvédség. Hende Csaba elmondta, hogy a minisztériumon, a honvédségen túl fontosak az olyan kérdések is, mint a társadalom, vagy a gazdaság szereplôinek viszonya a honvédséggel. A részterületekre
vonatkozó döntéseket azonban egyazon
rendszerbe ágyazva kell meghozni – fûzte
hozzá. A honvédelmi tárcát érintô korrupciós ügyekkel kapcsolatban azt mondta: „elhatározott szándékom, hogy a rendet és a fegyelmet minden eszközzel
helyre fogom állítani a Honvédelmi
Minisztériumban és a honvédségben is.”
Forrás: mho.hu
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Erdô Péter levélben gratulált
a példátlan választási sikerhez
Erdô Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye
érseke levélben gratulált Semjén Zsoltnak, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökének a választáskor elért „példátlanul nagy sikerhez”. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke – a gratuláción túl –
hangot ad azon meggyôzôdésének, hogy „az eredmény népünk
vágyát fejezi ki az igazi közjó keresésére és szolgálatára, a reális és
mindenkit tiszteletben tartó önbecsülésre, azoknak az értékeknek a
támogatására, amelyek hitünk szerint a legfontosabbak az emberi
közösség életében”.
Dr. Semjén Zsolt úrnak
a Kereszténydemokrata Néppárt Elnöke
Széchenyi rkpt. 19
Budapest
1358
Budapest, 2010. április 25.
Igen tisztelt, kedves Elnök Úr!
„Fordítsd meg hát, Urunk, sorsunkat,
ahogy Délen a patakokat változtatod.
Akik könnyek között vetnek, majd
ujjongva aratnak" (Zsolt 126, 4-5).

– Ezek a szentírási szavak jutottak
eszébe sok hívô embernek a választás
eredményének kihirdetésekor. Az elért,
példátlanul nagy sikerhez Elnök úrnak
és munkatársainak a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia és a magam nevében szívbôl gratulálok. Meggyôzôdésem, hogy az eredmény népünk vágyát fejezi ki az igazi közjó keresésére és
szolgálatára, a reális és mindenkit
tiszteletben tartó önbecsülésre, azoknak
az értékeknek a támogatására, amelyek
hitünk szerint a legfontosabbak az

emberi közösség életében. Ilyenek az
élet méltóságának és a családnak a tisztelete, az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság.
Elnök úrnak és minden munkatársának, segítôjének Istentôl sok erôt,
világosságot és áldást kívánok nehéz
feladataik megoldásához – Egyházunk
társadalmi tanításának fényében. Kérem Istent, hogy a népünktôl kapott
megbízatásuk teljesítésével hiteles tanúságot tudjanak tenni keresztény hitünkrôl.
Bízom benne, hogy a Magyarok Nagyasszonya nem vette le kezét hazánkról
és népünkrôl, hanem támogató szeretetével kíséri sorsunkat.
Ôszinte nagyrabecsüléssel és szeretettel
+ Erdô Péter
bíboros, prímás, érsek
az MKPK elnöke

Fellélegezhet Magyarország
Az új kormányzatnak pozitív jövôképet kell felmutatnia, és nemzetépítô
stratégiát kell adnia, ám a kilábalás csak teljes körû összefogással, a
közösségek megerôsítésével képzelhetô el – állítják egyházi személyiségek
a választási eredmények kapcsán. Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke a Magyar Hírlapnak azt mondta, fontos a
nemzeti egység az elcsatolt részeken élô magyarsággal is. „Sok ember
számára a fellélegzés idôszaka kezdôdik, még akkor is, ha tudjuk, hogy a
beszorítottság és a megkötöttség leszûkíti a mozgásteret” – hangsúlyozta
Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi
elnöke.
„Bízni kell a nemzetben lévô tehetségben, megfelelô körülmények között
ugyanis nagy dolgokra képes” – mondta
Osztie Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke (KÉSZ), aki
szerint hiába szerzett kétharmados parlamenti többséget és ezzel soha nem látott
támogatást a választásokon a Fidesz–
KDNP-szövetség, az ország jelenlegi,
katasztrofális helyzetébôl csakis teljes
körû összefogással lehet kilábalni.
Kijelentette: üdvözlendô, hogy nyilatkozata alapján Orbán Viktor az elcsatolt
területek magyarságával közösségben
képzeli el a nemzeti egységet. Osztie
Zoltán szerint a választási eredmény

megmutatta: mégsem vagyunk következmények nélküli ország, és ez erkölcsi
szempontból fontos. Mint mondta,
vasárnap „lemostuk a gyalázatot”, s megvan rá az esély, hogy a „magyar név
megint szép lesz”. Ehhez pozitív jövôkép,
nemzetépítô stratégia is kell. A KÉSZ
elnöke szerint alapvetô, egyben üdvözlendô Orbán Viktor Fidesz-elnök üzenete,
amikor a Miatyánkból idézve, azt mondta,
„Gyôzedelmeskedjék a te akaratod!”. Ez a
felfogás ugyanis teljes mértékben ellentétes a mára egyébként eltûnt SZDSZ
korábbi választási plakátján megjelent
önzô, liberális alapvetéssel, miszerint:
„Legyen meg az én akaratom!”

„Sok ember számára a fellélegzés
idôszaka kezdôdik, még akkor is, ha
tudjuk, hogy a beszorítottság és a megkötöttség leszûkíti a mozgásteret” –
hangsúlyozta Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a választási eredmények kapcsán. A kormány és az egyházak kapcsolatáról a püspök elmondta, hogy az utóbbi években átélt „dilettantizmus és rosszindulat” után csak
jobb korszak jöhet. Le kell ülni tárgyalni azoknak, akik egymást stratégiai
partnernek tekintik, hiszen vannak
olyan ügyek, amelyekben az egyházak
eddig is vállaltak feladatokat – tette
hozzá. Egy olyan kabinettel másként
lehet tárgyalni, amely ezt elfogadja.
Bölcskei Gusztáv az Európa Rádiónak
azt mondta, az elôzô kormány legnagyobb
hibája az volt, hogy gyengítette a
közösségeket. „Ezek után a legfontosabb,
hogy a fejekben és a szívekben rend legyen,
és a közösségek megerôsödjenek, mert
vannak olyan nehézségek, amelyeken csak
együtt lehet túljutni” – jelentette ki.
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Bábel Balázs: Ideje volt már a változásnak!
A kalocsa-kecskeméti érsek örül a jobboldal választási győzelmének, mert
„igazságosabb és szociálisan érzékenyebb korszak köszönt ránk”. Bábel
Balázs a Nemzeti Fórum lakiteleki találkozóján a Magyar Hírlapnak úgy nyilatkozott: ezentúl a jó és a rossz tetteknek következményük lesz. Mert eddig
ez egy következmények nélküli ország volt. Kifejtette: az egyháznak nincs
pártja, de a Fidesz–KDNP mellett a Nemzeti Fórum Egyesület áll a legközelebb az egyház által képviselt evangéliumi üzenethez és tanításához.
– Hogyan értékeli a jobboldali választási
gyôzelem jelentôségét?
– Örömmel tölt el, mert ideje volt a
változásnak. Minden vonatkozásban
agonizált ez a társadalom: gazdaságilag
és politikailag egyaránt. Deprimált
légkör uralkodott az emberek között.
Tudjuk, hogy egy ilyen fordulat nem
hozza el a Kánaánt, pláne nem hozza el
az üdvösséget, de jobbá tudja tenni a
világot. Igazságosabb és szociálisan
érzékenyebb korszak köszönt ránk,
amely a nemzeti gondolat fundamentumára épül. Ez a nép nem tud talpon
maradni, ha nem tér vissza gyökereihez
és identitásához. Ha megtagadja
azonosságtudatát, s annak részeként a
keresztény értékeit, nem képes komoly
erôkifejtésre. Ezek a hagyományos
nemzeti ideák elôrelendítik a körülöttünk lévô valóságot az élet minden
területén.
– Hogyan összegezné az elmúlt nyolc
év egyházpolitikáját?

– Kiszolgáltatott helyzetben voltak a
keresztény egyházak a szocialistaliberális kormányok mûködése idején.
Egyszerûen nem vettek bennünket
komolyan. A kabinet részérôl olyan
emberek jöttek a tárgyalásokra, akiknek
nem volt illetékességük. Tessék-lássék
fórumok voltak, ahol nem jutottunk
elôre a fontos társadalmi ügyekben.
Nem kapták meg az egyházak, ami
nekik jár: hol többet, hol kevesebbet
vetettek nekünk.
– Említene erre példát?
– Évek óta pályáztunk mind a kalocsai székesegyház, mind az érsekség
mûemlékeinek felújítására, s egyetlen
forintot sem nyertünk. Pedig BácsKiskun megye török hódoltság óta
épült legjelentôsebb épületeirôl van
szó. A fagerendákat már szét lehetett
morzsolni, olyan rossz állapotba kerültek az évek során. A templom és az
érsekség nem a katolikus egyházé,
hanem a közé, hiszen világhírû könyv-

tárat mondhat magáénak. Néhány éve
besorolták a világ legszebb tizenkét
könyvtára közé: gyönyörû levéltára,
állománya mégsem kapott állami támogatást. Pedig ez össznemzeti kincs,
felekezettôl független mûvészi értéket
képvisel.
– Néha a rabságban könnyebb élni,
mint szabadságban – idézte Szent Ágoston szavait a rendezvényen, a kormányzati munka jövendô nehézségeire
utalva. Keresztény szempontból milyen
közös pontokat talál a lakitelki szellemiséggel?
– Az egyháznak nincs pártja, de a
Fidesz és a KDNP mellett a Nemzeti
Fórum Egyesület áll legközelebb az egyház által képviselt evangéliumi üzenethez és társadalmi tanításához. Lezsák
Sándor a Lakiteleki Népfôiskolán is a
legszélesebb spektrumban foglalkozik a
nemzetet érintô keresztény kérdésekkel.
– Milyen változásokat szeretne tapasztalni a jövôben?
– Én már annak is örülök majd, ha
törvénytisztelet lesz ebben az ország.
Örülnék, ha a jó és rossz cselekedeteknek következményük lenne, mert
eddig ez egy következmények nélküli
ország volt.
Forrás: Vass Krisztián – Magyar Hírlap

Az európai vezetôk üdvözölték
a Fidesz–KDNP-szövetség gyôzelmét
„A Fidesz elsöprô gyôzelme elhozza a
siker idôszakát az országnak” – hangsúlyozta Joseph Daul, az Európai Parlament néppárti frakciójának vezetôje.
Daul szerint az elmúlt nyolc év szocialista kormányzása komoly gazdasági,
szociális és morális károkat okozott
Magyarországnak. „A hazugság, korrupció és sikertelenség korszakának
véget kellett érnie. A választási eredmények egyértelmûen megmutatják,
hogy a magyar polgárok szakítani akarnak ezzel a korszakkal, és tisztességes,
sikeres, erôs kormányt akarnak” –
fogalmazott a jobbközép, kereszténydemokrata irányzatú néppárti EP-frakciónak – az Európai Parlament legnagyobb létszámú képviselôcsoportjának
elnöke.
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Nicolas Sarkozy francia elnök
„szívbôl gratulált”, „A Fidesz vá lasztási eredményei különleges felelôsséget ruháznak a pártra éppen
azelôtt, hogy Magyarország – több
mint hatéves uniós tagság után –
2011 elsô félévében átveszi az
Európai Unió soros elnökségét” – írta
Orbán Viktornak címzett levelében a
francia elnök.
Szívbôl jövô jókívánságait fejezte ki
Orbán Viktornak hétfôn Angela Merkel német kancellár is, aki levelében
sok erôt és sikert kívánt a választások
után Orbán Viktor elôtt álló nagy
politikai és gazdasági feladatok teljesítéséhez.
Az Egyesült Államok budapesti
nagykövete személyesen adta át Barack

Hazánk

Obama gratuláló levelét, amelyben az
amerikai elnök azt írta: az Egyesült
Államok elkötelezett a Magyarországgal
való szoros, közös munkában, „mégpedig annak érdekében, hogy a biztonságunk és a fejlôdésünk, növekedésünk
elôtt álló kihívásokra megfelelô válasz
szülessen”.
Vlagyimir Putyin levélben gra tulált. Az orosz miniszterelnök – egyben az Egységes Oroszország Párt elnöke – azt írta: megerôsíti készségét
az Egységes Oroszország Párt és a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség közötti „konstruktív és tartalmas
párbeszéd folytatására”, amely egyébként – meggyôzôdése szerint – hozzá
fog járulni az orosz–magyar kapcsolatok megerôsítéséhez.
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Már a második gyermektôl járjon
nagyobb támogatás!
Több ponton is változtatás várható a
családpolitikában az új kormányzat
alatt – erôsítette meg a Duna Televízió reggeli háttérmûsorában Soltész Miklós kereszténydemokrata
politikus, a Fidesz–KDNP népjóléti
kabinetjének vezetôje.
A családi életre nevelés fontos terepe
lesz az iskola – jelentette ki a Duna Televízió Hattól nyolcig címû reggeli
mûsorában Soltész Miklós kereszténydemokrata politikus, a Fidesz–KDNPpártszövetség népjóléti kabinetjének
vezetôje. A fiatalokat – túl az eddigi
„szexuális felvilágosításon” – sokkal
komplexebb módon, a családi élet
örömeire és kihívásaira is próbálják
majd felkészíteni.
A jövôre bevezetendô családi adózás
fô üzenete, hogy a gyermekvállalás nem
azonos a szegénység vállalásával, ám
további jelképes mondanivalója is lesz
az új rendszernek: a gyermeket vállaló
fiatalok a társadalom megbecsült tagjai.
„Franciaországban, a Benelux államokban vagy a skandináv országokban talán
ennek a szemléletnek az elterjesztésével

sikerült elérni, hogy a középosztály
körében a három-négy gyermek vállalása úgymond divattá lett” – vázolta a
lehetséges példákat a szakember.
Arra a kérdésre, hogy bevezethetô-e
itthon a francia példa, miszerint a háromgyermekes családok adómentességet
kapnak? Soltész Miklós úgy reagált: a
gyermekvállalás esetén az adókedvezményt jövôre már szeretnék viszontlátni
az adórendszerben, a konkrét mértékekrôl azonban még nem szívesen nyilatkoznak. Azt viszont elárulta: szeretné
elérni, hogy most a második gyermek
megszületése után is nagyobb támogatást
kapjanak a családok.
Az elôzô Orbán-kormány a harmadik és az a feletti gyermekszámra
helyezte a hangsúlyt, noha a második
gyermek vállalása az a „lélektani határ”,
amit nehezen lépnek meg a fiatal párok.
Ha ezen túljutottak, sokkal kisebb
ugrás a harmadik-negyedik gyermek
vállalása – érvelt a szakpolitikus. Az
anyák részmunkaidôs foglalkoztatása és
a szociális bérlakás-építési program is a
családpolitika része lesz – fûzte hozzá.
Azokban az országokban pedig, ahol

megugrott a nôk gyermekvállalási kedve, láthatóan sokkal magasabb arányban foglalkoztatják részmunkaidôben
az édesanyákat, mint például nálunk –
vázolt egy másik lehetséges intézkedést
a politikus.
A családok kilakoltatása kapcsán
leszögezte: a jövôben mindenképpen
meg kell különböztetni a rendszeres,
magas és kimutatható jövedelemmel
rendelkezôk otthonteremtési támogatását, hitelezését azokétól, akik csak
alacsony, avagy semmilyen jövedelemmel nem bírnak. A biztonság azonban fô
szempont lesz a jövôben – erôsítette
meg. „Nem mehet így tovább, hogy
egyes pénzügyi szervezetek kiszúrják
egy-egy család lakását, otthonát, és
néhány hetes vagy hónapos tartozás
miatt el akarják azt venni a fejük fölül.
Ez azt a biztonságot veri szét, ami a
családalapításhoz is nélkülözhetetlen.
Ráadásul a táradalomnak is sokkal
többe fog kerülni, ha nem védjük meg
ezeket a bajba jutott embereket” –
mondta a kereszténydemokrata politikus.
Forrás: mno.hu, dunatv.hu

A valódi kétharmadért
A fényes kétharmados gyôzelem fényébe nézve az ember hajlandó elvakulni. Nem látni meg fontos dolgokat. Az
eredménynek természetesen örvendünk. Miért ne tennénk? A választóknak köszönet, az Úristennek hála jár
érte. Nekünk meg marad a feladat, hogy
ne csak a képviselôk, hanem a választók
kétharmada is támogassa, vagy legalább
helyeselje, amit az új kormány tesz.
Többször hallom, hogy eljött a második rendszerváltás ideje. Orbán Viktor nyomán méltán beszélhetünk
szavazófülke-forradalomról. Korábbi
forradalmainktól eltérôen, végre arra
van lehetôségünk, hogy végigvigyünk
egy forradalmat: azaz ne torkolljék,
mint 1848-ban és 1956-ban, szabadságharcba és ne szenvedjen vereséget a
korábban gyôztes forradalom.
Feladataink számba vevésekor reálisan kell látni helyzetünket. Valamivel
több mint kétmillió-hétszázezer listás

szavazatot kaptunk. Ez a magyar
választók egyharmada. A rendszerváltó
MDF a választópolgárok 15 százalékától kapta a felhatalmazást. Az
Orbán–Semjén duó megbízatása tehát
kétszer olyan nagy, mint Antall Józsefé
volt. Az, hogy a polgárok egyharmada
kétharmados parlamenti erôt tudott
biztosítani, az önmagában nem baj.
Gond abból keletkezik, ha a gyôztes
nincs tisztában azzal, hogy valójában
mekkora erô áll mögötte. A 15 százalékos MDF úgy viselkedett, mintha százszázalékos támogatása lenne. ‘94-es
bukásuk oka ebben keresendô. Az egyharmad szavazóra gondolva kell értelmezni Orbán Viktornak az alázatról
mondott szavait.
Ez az egyharmadnyi tábor a választások elôtt azt élte meg, hogy barátai,
rokonai, ismerôsei körében állandóan
a Fidesz–KDNP elutasításával szembesült. Persze: kétszer annyian voltak

a táborunkon kívül. Hány levelet kaptam magam is, amelyek a várható
vereséget jelezték! Mit kezdjünk most
ezekkel a gondolatokkal? Minôsítsük
károgásnak, kicsinyhitûségnek? Oktassam ki a levélírókat, hogy ne a
maguk békaperspektívájából nézzék a
világot, hanem emelkedjenek Gyürk
András kampányfônöki magasságaiba? Oda is lenne az alázat azonmód.
Ezek a jelzések a tökéletesre törekvés
példái. Mert messze nem voltunk
tökéletesek. Ha már a kampánnyal
nem sikerült, próbáljuk meg a kormányzással megszerezni a tényleges
kétharmados támogatást. Ehhez jó
kormányzati munka kell, eredmények, emelkedô nemzet. Kell
továbbá, hogy azok a hibák eltûnjenek, vagy legalábbis kisebbedjenek,
amelyek olyannyira borzolták a kedélyünket.

Hazánk
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Törékenynek
bizonyult a gazdasági
rendszer
Az „állami beavatkozás” mellett szállt
síkra XVI. Benedek pápa a piacok logikájával szemben, azt ecsetelve, mennyire törékenynek bizonyult a jelenlegi
gazdasági rendszer és annak intézményei.
A katolikus egyházfô fogadta a Pápai Társadalomtudományi Akadémia
XVI. plenáris ülésének résztvevôit. „A
pénzügyi világválság megmutatta a
jelenlegi gazdasági rendszer és a hozzá
kapcsolódó intézmények törékeny ségét” – mondta a pápa a velük folytatott beszélgetés során. Álláspontja
szerint a válság rávilágított annak a
gondolatmenetnek a hibájára, miszerint a piac képes az önszabályozásra,
nincs szükség állami beavatkozásra és
nemzetközi erkölcsi ajánlásokra.
Ez az eszme – a Szentatya meglátása
szerint – azon a leegyszerûsítô koncepción alapul, amely a gazdasági életet az
egyéni érdekek és profitszerzés által hajtott önszabályozó mechanizmusként
fogja fel. Mint ilyen pedig, figyelmen
kívül hagyja a gazdaság etikai vetületét
– tette hozzá.
Forrás: MTI

Elkerülnék az elszámoltatást?
Rétvári Bence elfogadhatatlannak tartja, hogy a házszabályban rögzített határidôig a szociális tárca nem tudta felmutatni az ifjúsági törvény elôkészítésekor tanácsadásra költött összegekrôl szóló szerzôdéseket, teljesítési
igazolásokat; a politikus szerint felmerül, hogy az elszámoltatást próbálják
így megakadályozni.
A kereszténydemokrata politikus, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
elnöke március 30-án fordult írásbeli
kérdéssel Herczog László szociális és
munkaügyi miniszterhez. A tárca által
nem cáfolt sajtóértesülésekre hivatkozva –
amelyek szerint az ifjúsági törvény
elôkészítésére 300 millió forintnál is többet költött a kormány az elmúlt nyolc
évben – arra várt választ, hogy pontosan
mennyit költött a minisztérium külsô
megbízásokra, milyen munkáért kaptak
díjazást a megbízottak, mekkora összegrôl
szóltak az egyes szerzôdések, kik igazolták
a teljesítést. Kérte, hogy a szerzôdések és
leadott tanulmányok másolatait küldjék
el neki. A tárca válaszából az derült ki,
hogy léteznek ilyen szerzôdések, csak
„nem találják” ôket – mondta az IKSZ
elnöke. Rétvári Bence megjegyezte: bármi
van is az anyagokban, az állam számára

haszontalanná váltak, hiszen egy civil
javaslat került végül a parlament elé. Nem
szólva arról, hogy az ifjúsági törvény teljes
szövege már készen volt 2002 legelején –
fûzte hozzá.
A KDNP-s politikus hangsúlyozta: a
következô kormány számára az elszámoltatást teszi lehetetlenné, ha hetek
alatt sem lelhetôk fel százmilliós
szerzôdések. Az átadás-átvétel után az
átvilágítások eredményessége kerül
veszélybe, ha nem lesznek meg a
szerzôdések.
Forrás: MTI

Az MSZP–SZDSZ egyik utolsó bosszúja
A KDNP közleményben szólította
fel az Országos Rádió és Televízió
Testületet, illetve annak soros elnökét, hogy semmiképp se kössön
szerzôdést a Klubrádióval, amelynek törvénysértôen ítélte oda azt a
frekvenciát, amelyre a Magyar Katolikus Rádió is pályázott.
Halász Zsuzsa, a KDNP szóvivôje pártja
nevében kiadott közleményében szánalmasnak nevezte Lendvai Ildikó MSZP
elnök vízióját a jobboldali médiaterrorról, miközben a Gyurcsány–Bajnai-féle
kormányzati rombolás hû médiatámogatójaként elhíresült Klubrádió megkettôzheti médiaerejét, míg a több mint 6
millió katolikus magyar embernek szóló
mûsorok hangja elhalkul.
„A Kereszténydemokrata Néppárt
felszólítja az Országos Rádió és Televízió Testületet, illetve annak soros el-
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nökét, hogy semmiképp se kössön
szerzôdést a Klubrádióval, amelynek a
mai napon törvénysértôen odaítélte azt
a frekvenciát, amelyre a Magyar
Katolikus Rádió is pályázott. Ezzel a
szavazással ugyanis a Klubrádiónak két
frekvenciája lett, a Katolikus Rádiót
pedig elnémították a testület azon tagjai, nevezetesen Tímár János (SZDSZ),
Gyuricza Péter és Ladvánszky György
(MSZP), akik ezt a döntést meghozták”.
Mindez nem csak morálisan elfogadhatatlan, hanem több szempontból is
törvénysértô – hangsúlyozta a párt
álláspontját Halász Zsuzsa.
„Törvénysértô, mert olyan tag távollétében szavaztak, aki jelenleg külföldön kórházban fekszik, éppen ezért
kérte a döntés elnapolását. Tör vénysértô továbbá azért is, mert az általa benyújtott módosító javaslatot nem
tekintették módosító javaslatnak.

Hazánk

A döntés morálisan is elfogadhatatlan, mert a határozathozók
egyike, Tímár János egy olyan párt
delegáltja, amely a következô országgyûlésnek már nem lesz tagja, ennek
ellenére veszi a bátorságot, hogy
hosszú távra szóló döntésekbe
avatkozzon bele. Mindez nem vet jó
fényt a szocialista delegáltakra sem,
nem jár messze az igazságtól az, aki a
választási vereség miatti bosszújukat
véli fölfedezni a történtekben. Az
utolsó napokban is hûek maradnak az
elmúlt nyolc év kormányzati stílusához, ahol módjuk nyílik, és addig,
amíg lehet, rombolnak.
A fentiek miatt a KDNP bírósághoz
fordul és minden törvényes eszközzel
meg fogja akadályozni, hogy ez a demokráciát megcsúfoló döntés valósággá
váljon”– zárul a kommüniké.
Forrás: kdnp.hu
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Új programokkal a felzárkóztatásért
Az Európai Parlament Költségvetési
Bizottsága 2010. április 28-án a Közös
Agrárpolitika kiadásainak vizsgálatával
folytatta a 2010. évi európai költségvetés végrehajtásának ellenôrzését.
Az ülésen elnöklô Surján László, a
Fidesz–KDNP-szövetség európai parlamenti képviselôje kiemelte, hogy az
Európai Parlament elkötelezett a közös
uniós agrárpolitika folytatása mellett. A
néppárti politikus ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a 2004 után csatlakozott tagállamok részére a felzárkózás
lehetôségét további programokkal kell
biztosítani.
A 2010-es uniós költségvetésben a
mezôgazdasági kiadások körében a
képviselôk külön figyelmet fordítottak több sikeres kezdeményezésre, így
az iskolatej és iskolagyümölcs programok támogatására. Ez a két program egyszerre szolgálja a vidéki gazdálkodók érdekeit és az új nemzedék
egészséges táplálkozásának elôse gítését. Surján László szerint fontos,
hogy az iskolatej és iskolagyümölcs
programokhoz hasonló kezdemé nyezések folytatódjanak, és növekvô
támogatásban részesüljenek. A néppárti politikus felhívta a figyelmet,
hogy a szállítási utak rövidítése és így
a környezetterhelés csökkentése
érdekében az iskolákat környékbeli
termelôk lássák el tejjel és gyümölccsel.

A bizottsági ülésen szó esett az
uniós mezôgazdasági támogatások jövôjérôl is. Surján László kiemelte: „az
Európai Parlament, amely a Lisszaboni Szerzôdésnek köszönhetôen az
idei évtôl egyenlô jogokkal rendelkezik a Tanáccsal, elkötelezett a
közös agrárpolitika további folytatása
mellett”. A néppárti politikus emlékeztetett arra, hogy a 2004-ben és
azután csatlakozott tagállamok gazdálkodói 2013-ig versenyhátrányba
kerültek, mert ebben az idôszakban
kevesebb támogatásban részesülnek,
mint a régi tagállamok termelôi.
„Ezen okokból a 2004 után csatlakozott tagállamok részére a felzárkózás
lehetôségét további programokkal kell
biztosítani” – hang súlyozta Surján
László kereszténydemokrata európai
parlamenti képviselô.
Surján Lászlónak, a 2010-es uniós
költségvetés jelentéstevôjének a tavalyi
költségvetési tárgyalások során sikerült
kiharcolnia, hogy az idei uniós költségvetésbe a tejágazatban dolgozó gazdákat megsegíteni hivatott 300 millió
eurós tejalap is bekerüljön.

Európa számára a legfontosabb
a gazdasági növekedés
és a munkahelyteremtés
A magyar gazdaságpolitika várható új
irányának megfelelô uniós költségvetési

tervezetet fogadhat el az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága. Janusz
Lewandowski költségvetési ügyekért
felelôs európai biztos az Európai Parlament Költségvetési Bizottságában bemutatta az Unió 2011. évi költségvetésének tervezetét. A javaslat a kötelezettségvállalások területén 142,6 milliárd euróval számol, ami 2010-hez képest 3,1 milliárd eurós, azaz 2,2 százalékos emelkedést jelent. A kifizetések
terén 130,1 milliárd euróval tervez az
Európai Bizottság, ez 2010-hez viszonyítva 7,1 milliárd eurós, azaz 5,5
százalékos növekedés.
Az emelkedések legnagyobb része a
már a 2010-es uniós költségvetésben is
meghirdetett prioritásokat szolgálja:
munkahelyteremtéssel és gazdasági
növekedéssel a válságból való kilábalásért. Így a legnagyobb emelkedés a
kohéziós politika programjai terén
várható.
Surján László néppárti képviselô
elmondta: az Európai Bizottság jól
megfogalmazott célokat mutatott be,
a munkahelyteremtés és a gazdasági
növekedés erôsítését helyezte a központba. Ha az európai támogatásokat
jól használjuk fel, eredményei a gazdasági válságból való kilábalást segítik.
Forrás: Magyar Néppárti Képviselôcsoport,
Európai Parlament,
EPP-HungarianPress

Kitépett nyelvû nemzetek
Csáky Pál Hullámvasúton címû
kötetét Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke ajánlotta az olvasók figyelmébe.
Semjén Zsolt egy régi bölcs prédikációjára utalva azt mondta, hogy az
emberiséget „a munkanélküli jólét, az
elv nélküli politika, a tudatosság
nélküli hit és az emlékezés nélküli fejlôdés” semmisítheti meg. Hozzátette:
a történészek úgy tartják, a nemzetek
pusztulását soha nem fizikai sorvadás,
hanem mindig kulturális, kollektív
felejtés elôzi meg. Csáky Pál kötete
nem köntörfalaz, nyíltan beszél arról a
küzdelemrôl, amely az elmúlt évtize-

dek során és ma is a felvidéki magyarság lelkéért, emlé ke zetéért és
nyelvéért folyik – mutatott rá a KDNP
elnöke. Csáky Pál nem rejti véka alá:
„a kitépett nyelvû nemzetek” egyik
napról a másikra a feledés homályába
vesznek – tette hozzá.
Csáky Pál úgy fogalmazott: a kötetben benne vannak a meciari idôk,
amikor jogaikért álltak ki, a remény
idôszaka, amikor kétszer kormányon
voltak, és az a fájdalmas „hátra szaltó”, ami 2006 óta tart, vagyis a
visszarendezôdés idôszaka. Reményének adott hangot – a közelgô választásokra célozva –, hogy a „szerencsétlen, nacionalista-populista tobzódás”

befejezhetô, és el lehet indulni egy új
úton.
A kötet a Méry Ratio Kiadó gondozásában jelent meg a Kisebbségekért –
Pro Minoritate Alapítvány támogatásával. A bemutatókon mások mellett
részt vett Esterházy János lánya, Aliz, a
lengyel nagykövet, Glatz Ferenc, az
MTA volt elnöke, valamint Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke. A rendezvényen a résztvevôk egyperces néma
felállással emlékeztek a közelmúltbeli
lengyel repülôgép-szerencsétlenség áldozataira, arra a tragédiára, amelyben
életét vesztette a lengyel köztársasági
elnök is.

Hazánk
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Nyolc törvényjavaslattal indít a Fidesz–KDNP
A Fidesz–KDNP képviselôi indítványként terjesztik a parlament elé az alkotmány módosítását.
A tervek szerint két pontban változtatnának az alaptörvényen: rögzítenék,
hogy kisebb létszámú a parlament,
illetve azt, hogy a kormány miniszterelnökbôl, miniszterekbôl és miniszterelnök-helyettesekbôl áll.
A kisebb parlament kialakításához
egyelôre egy „kerettörvényt” nyújtanak
be, amely rögzíti a számokat, de a

2014-tôl mûködô új rendszerhez szükséges választójogi törvénymódosítás
csak hosszabb egyeztetések után kerülne a Ház elé.
A kezdôcsomagban nyújtanák be az
Országgyûlésnek a kettôs állampolgárságról, a kisebb önkormányzatokról,
valamint a három csapásról szóló elôterjesztést. Emellett javasolják, hogy a
családi pótlék csak azoknak járjon, akik
iskolaköteles gyermekeiket járatják is
iskolába; valamint indítványozzák, hogy

a tanárokkal szembeni erôszakot súlyosabban büntesse a törvény.
A kormányzati struktúráról szóló
tör vénytervezet része lenne – nem
pedig önálló jogszabály – az átadásátvétel törvényi szabályozásáról szóló
elôterjesztés is.
A tervek szerint – ha az alakuló ülés
idôpontja május 14-e, péntek – már
május 17-én, hétfôn a parlament elé kerülhetnek a frakciószövetség képviseForrás: MTI
lôinek indítványai.

Nem lehet a jog
és az emberek ellen
kormányozni

Meg kell erôsíteni a házasság
és a család intézményét

Nem lehet a jog és az emberek ellen kormányozni – így értékelte a Kereszténydemokrata Néppárt nevében Rétvári
Bence országgyûlési képviselô az Alkotmánybíróság (AB) azon döntését, mellyel
alkotmányellenessé nyilvánította az új
Polgári törvénykönyv (Ptk) hatályba léptetésérôl szóló jogszabály egyes rendelkezéseit.

„Szeretnénk megvédeni és megerôsíteni a házasság és a család
intézményét” – nyilatkozta a Népszabadságnak Harrach Péter, a
Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, s ezzel nyilvánvalóvá is tette:
visszavonják a nemrégiben elfogadott új Ptk-t.

Az AB az új Ptk két lépcsôben – ez év május
1-jén, illetve jövô január 1-jén – történô
hatálybaléptetését a jogbiztonság sérelme
miatt minôsítette alkotmányellenesnek. Az
alapvetô magánjogi kódex május 1-jén életbe
lépô elsô két könyvének az alkalmazására
való felkészüléshez a törvényhozó által biztosított hatvannapos idôtartam kirívóan
rövid – állapították meg.
A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: várható volt az Alkotmánybíróság
döntése, szinte minden jelentôs szakmai kör
ezt jósolta. A részleges hatályba léptetés,
amivel az MSZP–SZDSZ próbálkozott,
„fából vaskarika” – összegezte pártja álláspontját.
Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Ptk
gyors bevezetése ellen nemcsak a jogalkalmazók és a szakma képviselôi, hanem még
az elôkészítéssel foglalkozó jogtudósok is tiltakoztak.
Mint mondta: a jog és az emberek ellen
nem lehet kormányozni. Kijelentette: a
következô idôszakban sokkal szélesebb
konszenzus és egység alapján születnek
majd meg az ilyen nagy horderejû döntések.
Forrás: kdnp.hu, MTI
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A KDNP és a Fidesz a család intézményét szeretné erôsíteni azzal, hogy visszavonná a nemrégiben a szocialisták és a szabad demokraták által elfogadott
Polgári törvénykönyvet (Ptk), s helyette új kódexet alkotnának. Harrach Péter, a
parlament kereszténydemokrata alelnöke a kormányközeli napilapnak úgy nyilatkozott: valóban szeretnék megvédeni és megerôsíteni a házasság és a család
intézményét, de nem akarják a társadalomra erôltetni a kereszténydemokrata
modellt. A tervezett módosításokat a politikus szerint a demográfiai mutatók
indokolják, s az, hogy „a házasság intézménye nagy válságban van”.
A KDNP és a Fidesz a melegeket érintô, a bejegyzett élettársi kapcsolatról
szóló paragrafusok elhagyását indítványozta a Ptk elfogadása elôtti vita során,
sôt a döntés után az Alkotmánybírósághoz fordultak. „Az azonos nemûek
párkapcsolatának házasság szintjére történô emelése, amelyet a törvényjavaslat
gyakorlatilag a magáévá tesz, elfogadhatatlan és egyben alkotmányellenes” –
írták. Arra a felvetésre, hogy a Fidesz és a KDNP ezt a passzust a jövôben is
határozottan elutasítaná-e, Harrach Péter azt válaszolta: „értelmezésünk
szerint a házasság definíciója egy férfi és egy nô tartós kizárólagos kapcsolata”.
A politikus hozzátette, hogy az egynemûek együttélését is nyilván szabályozni
kell, de nem a házasság intézményével összefüggésben.
Arra, hogy az Orbán-kormány idején volt olyan elképzelés, amely szerint
az egyházi esküvô legyen egyenrangú a polgári házassággal, Harrach Péter –
aki akkor szociális és családügyi miniszter volt – kijelentette: ez nem kormányjavaslat volt, hanem egy személy felvetése, amely amerikai és izraeli
példán alapult. Most ez a kérdés nincs napirenden – tette hozzá.
A Ptk parlamenti tárgyalásakor a kereszténydemokrata Salamon László –
fideszes képviselôkkel közösen – számos módosító indítványt jegyzett. Balsai
István, a Fidesz elnöki stábjának jogi igazgatója az origo. hu-nak azt mondta: a
vita során felvetett javaslataikat szeretnék viszontlátni az új kódexben. Ellenzéki
politikusok akkor számos, a hagyományos család szerepét hangsúlyozó
indítványt tettek. A családi kapcsolatok védelme helyett a házasság és a család
védelmét látnák szívesen a Ptk-ban, s a házastársak együttmûködési kötelezettsége mellett a hûséget is törvénybe iktatnák. A jobboldal megtartaná azt a
jelenlegi szabályt, amely szerint házasságot csak harmincnapos várakozási idô –
és felkészítés – után lehet kötni.
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Történelmi gyôzelem Sopronban
„Sopronban és környékén történelmi
tettet hajtottunk végre: a rendszerváltozás utáni választások történetében
most elsô alkalommal sikerült az elsô
fordulóban betölteni a választókerület
egyéni képviselôi helyét a Magyar Országgyûlésben.
Köszönjük, Magyarország! Köszönjük, Sopron! Köszönjük Ágfalva! Köszönjük, Fertôrákos! Köszönjük, Harka!
Köszönjük, Kópháza!”
Ezekkel a szavakkal kezdte Firtl
Mátyás beszédét azon az eseményen,
amelyet abból az alkalomból tartott,
hogy Sopronban és környékén a Fidesz–KDNP-szövetség, Firtl Mátyás,
továbbá dr. Molnár Ágnes képviselô
kaptak felhatalmazást a soproniak és
Sopron környékiek képviseletére a
Magyar Országgyûlésben.
Ez a felhatalmazás és megtisztelô
megbízatás az eszköze annak a közös
munkának, amely törekvéseik és elszántságuk szerint Magyarország felemel-

kedését és megerôsödését hivatott szolgálni – hangsúlyozta Firtl Mátyás.
Rámutatott: a Fidesz–KDNP- szövetség soha nem látott, erôs felhatalmazást
kapott arra, hogy megalakíthassa a
nemzeti összefogás kormányát, hogy
újjáépítse az országot.

A hûség és a szabadság városához méltóan, Sopronban és környékén történelmi
tettet hajtottunk végre: a rendszerváltozás
utáni választások történetében most elsô
alkalommal sikerült az elsô fordulóban
betölteni a választókerület egyéni képviselôi helyét a Magyar Országgyûlésben.
A soproniak és Sopron környékiek
bebizonyították, hogy felelôsen gondolkoznak a jövôrôl.
Firtl Mátyás megköszönte azt a
felhatalmazást, amelyet a Fidesz–
KDNP kapott, és rámutatott arra,
hogy ennek a felhatalmazásnak a fe lelôsségével a Fidesz–KDNP- frakció,
Orbán Viktor és a megalakuló kormány mindent meg fog tenni azért,
hogy a rendszerváltás értékeit meg ôrizve a nemzeti együtt mû ködés
rend szerét, elvét és értékeit követô
új politikai és gazdasági rendszer jöj jön létre Magyarországon a követ kezô évek munkájának eredmé nye képpen.

Móring József Attila
köszönôlevele

Eljött az idô!
Hargitai János üzenete

Kedves Barátaim!
A tavasznak sem mondhatjuk: „Remélem, hogy
hamar jössz, és sokáig maradsz.” Csak azt mondhatjuk: „Gyere, ajándékozz meg a reménnyel, és
maradj, ameddig tudsz.”
Az országgyûlési választások Magyarországra az
egész nemzetnek hozta meg a reményt. Sokáig vártunk rá, rengeteget dolgoztunk érte.
Köszönöm, hogy ennek a munkának veletek
együtt részese lehettem!
Köszönöm a segítségeteket, a biztatást, az ötleteket (és a kritikát), amely nélkül nem érhettünk
volna el ilyen szép sikert.
Hiszem és vallom: a választási gyôzelem nem
lehet végcél, hanem csupán eszköz annak érdekében, hogy megvalósíthassuk azokat az elképzeléseket, amelyeket az emberek életének jobbítása céljából magunk elé tûztünk.
Az elkövetkezendô idôk munkájában is számítok Rátok és természetesen Ti is számíthattok
rám!
Gratulálok mindannyiunknak és még egyszer
köszönöm a segítséget!
„Szolgálatára embernek, világnak,
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak.”
Barátsággal

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm mindazok bizalmát, akik rám szavaztak, és ismét lehetôséget adtak arra, hogy a Parlamentben Önöket képviseljem.
A változás elkezdôdött, és minden erômmel azon leszek, hogy céljainkat megvalósítsuk.
Köszönöm a kampányban résztvevôk munkáját – együtt értük el ezt
a nagyszerû eredményt. Segítségükre a jövôben is szükségem lesz, hiszen a jobb irányba vezetô úton együtt kell végigmennünk.

Móring József Attila

dr. Hargitai János
országgyûlési képviselô, Fidesz–KDNP-szövetség

Vatikáni lap tudósítása
a Fidesz–KDNP-szövetség gyôzelmérôl
Az Osservatore Romano április 26–27-i kettôs száma fényképet is közöl
a gyôzelmüket ünneplô választókról, akik „Köszönjük Magyarország”,
illetve „Változás” feliratokat emelnek a magasba. A budapesti tudósítás
történelminek nevezi a parlamenti választások második fordulójának
eredményét, aminek következtében Magyarország határozottan jobbra
fordult nyolcévi szocialista kormányzás után. A cikk emlékeztet rá,
hogy Orbán Viktor már betöltötte a miniszterelnöki tisztséget 1998 és
2002 között. „Demokratikus forradalomról van szó, megdöntöttünk egy
rendszert” – idézi a gyôztes politikus szavait az Osservatore Romano,
„karizmatikus” jelzôvel illetve a leendô miniszterelnököt. A húsz évvel
ezelôtti demokratikus fordulat egyik fôszereplôje most elsöprô többség
élén kerül ismét az ország élére – írja a vatikáni napilap.
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„Április 25-étől Magyarországon
a magyar emberek érdeke az első!”
„A mai napon a magyarok bebizonyították, hogy van értelme a demokráciának”, mert „demokratikus keretek között olyan nagy horderejû változást tudunk véghezvinni, amelyet régen csak a
forradalmak tudtak” – hangsúlyozta
Orbán Viktor április 25-én este a
Vörösmarty téren. Miként fogalmazott,
„ma forradalom történt a szavazófülkékben”.
„Örömmel jelentem, hogy a mai,
oxigénpalack nélküli csúcstámadás sikerült”, a Fidesz és a KDNP a mandátumok 68 százalékát szerezte meg –
kezdte beszédét Orbán Viktor április
25-én este a Vörösmarty téren. A pártszövetség miniszterelnök-jelöltje elsôként köszönetet mondott mindenkinek,
amiért Magyarország ma megerôsítette
demokrácia melletti elkötelezettségét,
helyét Európában és az Európai
Unióban. Hozzátette, különösen azoknak fejezi ki köszönetét, akik nyolc
éven keresztül kitartottak a Fidesz, a
KDNP és a polgári körök mozgalma
mellett. Mint fogalmazott, a csúcsra
Magyarország ért fel, minden polgárával, de a nyolc éve kitartók mentek elöl.
Orbán Viktor hangsúlyozta: húsz év
tanulsága, a rendszerváltás tanulsága
teljesedett be, miszerint rendszert váltani nem lehet, csak megbuktatni,

illetve megdönteni, és újat alapítani
helyette.
A Fidesz–KDNP-szövetség miniszterelnök-jelöltje kijelentette: „mától
Magyarország politikai és gazdasági
rendszerét, nemzeti együttmûködés
rendszerének hívják”. Ebben a „rendszerben egymást fogjuk segíteni, egymást fogjuk biztatni, hogy merjünk
nagy célokat kitûzni és azokért közösen
dolgozni” – tette hozzá.
A Fidesz elnöke aláhúzta, mától a
magyar emberek érdeke az elsô, mindennek a nemzeti együttmûködés lesz a
mércéje. A nemzeti együttmûködés
rendszere mindenki számára lehetôség

Semjén Zsolt: ez a legstabilabb
és legsikeresebb pártszövetség
Semjén Zsolt szerint Európa politikai történetének legstabilabb és
legsikeresebb pártszövetsége a
Fidesz–KDNP-é.
A kereszténydemokraták elnöke a Fidesz választási központja
elôtt felállított színpadon azt
mondta: 2010-tôl a KDNP e
pártszövetség segítségével erôs
kormányzópárt lett.
A politikus úgy fogalmazott,
hogy a KDNP Orbán Viktorral
annak idején bajtársi szövetséget
kötött, amelynek hatására 2006ban visszakerült a parlamentbe,
most pedig a kormányzásra készül.

és mindenki felé elvárás, amelynek teljes
jogú részesei a határon túli magyarok is.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a
„gyôztesnek nem igaza van, hanem
feladata”. Kifejtette, feladatuk abban áll,
hogy a gyôzelem lendületével folytassák
a megkezdett együttmûködést, a romok
eltakarítását, a felelôsség megállapítását, valamint az újjáépítést.
„Szerényen és alázattal azt üzenjük
Magyarország polgárainak, hogy megértettük és diadalra vittük a magyarok
történelmi álmát”, „gyôzedelmeskedjék
a te akaratod” – zárta beszédét Orbán
Viktor.
Forrás: orbanviktor.hu
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