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Politikai demagógia
fogságában a nyugdíjasok
Nem meglepõ, hogy a szocialisták a választások közeledtével mind nemtelenebb eszközökkel operálnak, ám gátlástalanságuk mértéke mégis megdöbbentõ. Hetek óta uralja a médiát az a Fidesz–KDNP szövetség ellen indított – Gyurcsány Ferenc udvari szerzõjének tollba mondott recept alapján
zajló – hazugságkampány, mellyel a nyugdíjasokat riogatják. A rémisztgetéshez az MSZP rendre a Kereszténydemokrata Néppárt Országgyûléshez
benyújtott nyugdíjreform-tervezetének meghamisításával gyárt újabb és
újabb muníciót.

A Kereszténydemokrata Néppárt
mély megrendüléssel tudatja, hogy
január20-án,ötvenéveskorábanelhunyt Kuzma László, a KDNP országgyûlésiképviselõje.KuzmaLászlót a barcsi temetõben helyezték
öröknyugalomra,családtagok,barátok, kollégák kísérték utolsó útjára,
ravatalánál búcsúbeszédet mondott
politikustársa, Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke,
a Fidesz–KDNP frakciószövetség
társelnöke.
Emlékezés a 8. oldalon

Magyar
kereszténydemokrácia
2010
Mészáros József, a Barankovics István
Alapítvány kuratóriumának elnöke, a
KDNPalelnökevalamennyilehetséges
fórumoncáfoltaarágalmakat,egyúttal
felhívta a szocialisták figyelmét arra,
hogyfelelõsközéletiszereplõnemkorbácsol félelmet valótlan állításokkal
politikaihaszonszerzésmiatt.Hangsúlyozta:nagyonsokolyanügyvan,amit
nemszabadaválasztásikampánymocsarába lerántani, a nyugdíjak kérdése
isilyen.
A tudatos megtévesztõ szándékról
rántjalealeplet,hogyanyugdíjvitában
megszólalókormánytagok,MSZP-sképviselõkésakormányközelisajtómunkatársaiaKDNPnyugdíjreform-tervezeté-

rõl folyamatosan „birtokukba jutott”
dokumentumként beszélnek. Holott a
javaslat két és fél éve bárki számára
mindenféle különösebb erõfeszítés nélkülelérhetõ.ABarankovicsIstvánAlapítványahatástanulmányokkal,háttérszámításokkal együtt a kodifikált törvényszöveget kétezer példányban kinyomtatta,aKDNPajavaslatotsajtótájékoztatókon ismertette, szakmai konferenciákon bocsátotta vitára, a frakció
pedig benyújtotta az Országgyûlésbe,
így az több mint két esztendeje már
nemcsak a Barankovics Alapítvány, de
az Országgyûlés honlapján is szabadon
olvasható.
Folytatás a 2. oldalon

„Szavazói és szimpatizánsai
lelkilegéserkölcsilegéltékés
élikmegpolitikaiönkifejezõdésüket.Következésképpena
KDNP, mint a hazai pártpalettaegyetlenvilágnézetipártja,ajövõrevanítélve.Irányítói, képviselõi és barátai ugyanis a keresztény erkölcs
fundamentumáról indítják a
politizálást”
6. oldal

Nyugdíjvita,
és ami mögötte van

Politikai demagógia
fogságában
a nyugdíjasok
Folytatás az 1. oldalról

A kereszténydemokrata politikus, (aki
amúgykorábbanaNyugdíjbiztosításiFõigazgatóságfõigazgatóiposztjátisbetöltötte) ugyanakkor elmondta: a Kereszténydemokrata Néppárt javaslata az
idõskori szegénység megakadályozására
tesz konkrét indítványt. Minden ellenkezõ állítással szemben a tervezet szerintazöregséginyugdíjáltalánoskorhatára62évlenneabiztosítottakszámára.
Az indítványban valóban olvasható a
szocialisták propagandájában szereplõ
70év,deeznemanyugdíjkorhatárfelemelésére,hanemegyújellátásiforma,
azúgynevezettnulladikpillérlétrehozásáravonatkozik.Ahatályosnyugdíjtörvények szerint ugyanis, akik nem szereznek nyugdíjjogosultságot, azok idõskorukra gyakorlatilag teljesen ellátatlanok maradnak. A KDNP számukra vezetné be 70 éves kortól folyósítandó
öregségialapnyugdíjat.
AKereszténydemokrataNéppártnem
ilyen-olyanmodellre,hanemegyMagyarországon megvalósítható nyugdíjrendszerretettjavaslatot,amirendkívülszofisztikált,vanöregségi,rokkantsági,hátramaradottiésdemográfiaiágais.
AtervezetkidolgozásávalaKDNPfõ
céljaazvolt,hogyméltányos,kiszámítható és önjáró nyugdíjrendszer jöjjön
létre.Olyan,amelybenanyugdíjakalakulásátnemapolitikaiszéljárás,aszavazatvásárlásiszándékrángatja,hanem
egyátlátható–ésnehezenváltoztatható–számításimódszerhatározzameg.
Olyan, amely a jelenleg kiszolgáltatott
idõsembereketkiszabadítjaanapipolitikademagógiaésígérgetésfogságából–
derültkiaKDNPalelnökéneknyilatkozataiból.
MészárosJózsefemlékezetettarrais,
hogy az elmúlt 12 évben a nyugdíjkorhatárt (elõször 1997-ben, majd 2009ben)kétszocialistakormányemeltefel
tíz évvel, hogy a Gyurcsány-kormány
2008-bananyugdíjakmegállapításához
szolgáló összeget nyolc százalékkal
csökkentette,shogyazMSZP-stöbbség
által hozott hatályos nyugdíjtörvény
szerint2013-tólanyugdíjakadóköteleseklesznek,sugyancsak2013-tólmegszûnikanyugdíjminimumis.
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A2010-esesztendõmárelindultválasztásikampányánakegyikelsõtémájaegy
esetlegesnyugdíjreform,azidõsekhelyzeténekkérdése,azaznémileegyszerûsítéssel„anyugdíj”.
Érdemes ezt a vitát messzebbrõl is
körbejárni. Az elmúlt esztendõkben
számos tanulmány, publikáció születettarendszerváltozáskifulladásáról,a
magyar társadalom betegségérõl, a demokráciaválságáról,amagyardemokrácia patologikus voltáról. E tanulmányok nagyfokú leegyszerûsítéssel élve
aztfogalmaztákmeg,hogyhazánkdemokr at ikus ber end ezked és e, int ézményrendszere, választói és a közélet
szereplõiegyönmagáterõsítõrosszfolyamatbakerültek,amikorisaközélet
szereplõi az intézmények lerombolásán keresztül igyekeznek a választók
számára–tájékozatlanságukatkihasználva–megtévesztõígéretekkelpolitikaitõkétkovácsolni.Aválasztókjelentõsrészekellõismeret,szakképzettség
híján a hétköznapibb nehézségeknek
kiszolgáltatva partnerré válik ebben a
folyamatban.
A modern demokrácia az intézmények,aprocedúrákuralmátjelenti.Mûködéséhez olyan intézményekre van
szükség, melyek jól átláthatóak, egyértelmû eredményeket produkálnak és a
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bennük zajló eljárások nehezen manipulálhatóak.
Mielõtt a vitával foglalkoznánk, érdemesnéhányszóbanösszefoglalnihazánkjelenleginyugdíjrendszerénekmûködését, amelyik lényegében a harmadikjobbágyság–amitszokásvolt,létezõ szocializmusnak hívni – hagyatéka,
bár a részletszabályok az utóbbi húsz
esztendõben idõszakosan, jelentõsen
változtak,deeváltozásokönellentmondásosak, nem egységes koncepció szerinttörténtek.
Hazánk nyugdíjrendszere úgynevezettfelosztó-kirovó,azazamindenkori
aktívak befizetései teremtik meg a forrásátazidõskoriellátásoknak.Azilyen
típusú rendszerek szerte Európában a
másodikvilágháborúutánalakultakki,
amikor számos országban a háború elpusztítottaanyugdíjrendszervagyonát,
tartalékait.Azidõseketnemlehetettellátásnélkülhagyni,ígyazakkoriaktív
korosztályok befizetéseit közvetlenül
irányítottákátanyugdíjaskorosztályok
ellátásánakfedezetéül.
A rendszerváltozás idején a munkaerõpiac összeomlása eredményeképpen,
tartósan munkanélkülivé vált tömegek
számáraatársadalombiztosításnyújtottaamentõövet.Drámaiannõttanyugdíjasok,ésarokkantnyugdíjasokszáma.
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Az önkéntes pénztári és a biztosítási
rendszer kialakítása lehetõvé tette az
öngondoskodást, de elszegényedõ társadalombancsakkevesenéltekelehetõséggel.Az1997-es,aHorn-kormány
idején született nyugdíjreform nemhogy tisztázta volna, de még bonyolítottaisahelyzetet;legfontosabbintézkedései a korhatáremelés és a 2013ban bekövetkezõ megállapítási szabályváltozások: nyugdíjminimum eltörlése,anyugdíjakadókötelesséválásaésajár ulékokjáradékraváltásikulcsánakváltoztatása.Anyugdíjvárományokatjelentõsmértékbenleértékelte,
azaz a fiatalabb aktív korosztályok
helyzetén rontott radikálisan. A kötelezõ magán-nyugdíjpénztári rendszer
bevezetése körüli hangzavar elfödte a
társadalomelõlezeketalényegiintézkedéseket. A magán-nyugdíjpénztári
rendszer bevezetése sem volt kellõen
átgondolt.Ezekazintézményekjelenlegnemnyugdíjpénztárak,hanembefektetésiszövetkezetek,melyekhátterébenjelentõspénzügyibefektetõkállnak.Anyugdíjpénztáritörvényalkotói
nemtisztáztákvilágosan,hogyapénztárak milyen szolgáltatást és hogyan
fognaknyújtaniajár ulékfizetõknek.E
törvények mindmáig hiányoznak, a
meglévõ joganyag zavaros. A magányugdíjpénztári rendszer és „az állami” rendszer kapcsolódása nem megoldottsemazellátások,semajár ulékok fel ett i oszt ozkod ás ter ül et én.
1997-benajogalkotóknemtisztázták,
hogytisztánöregségirendszertkívánnak a magánnyugdíjpénztári rendszer
keretei között mûködtetni, vagy rokkantsági, özvegyi, árvaellátásokat is
kívánnak nyújtani a biztosítottaknak.
Azutóbbikétévbentovábbiintézkedések is érintették a nyugdíjrendszert.
Elõbb 2008-tól megváltozott a nyugdíjszámításalapjátszámítónettójövedelem (8 százalékkal csökkent), majd
aBajnai-csomagrészekéntmegszûnta
13. havi nyugdíj, a nyugdíj-indexálási
szabályok megváltoztak, és ismételt
korhatár-emelkedés következett be. E
két intézkedés egy átlagos középkorú
férf i nyugdíjvárományát minte gy a
harmadávalcsökkentette.
Hazánk nyugdíjrendszere, mint az
elõzõekbõl világossá válhatott, igen
kuszaésgyakortaváltozik.Egyáltalán
nemjellemezhetõakiszámítható,stabil mûködéssel, ezért a racionálisan
gondolkodóegyénekszámáraazacél-

szerûen követendõ magatartás, hogy
lehetõség szerint minél gyorsabban
nyugd íjb a von ulj an ak, jár ul ékfiz et õ
kor ukbanpedigminimalizáljákbefizetéseiket.
2007-ben a KDNP pártalapítványának, a Barankovics István Alapítványnak a szakmai mûhelye elkészített egy
nyugdíjreform-javaslatot, amely az alkotókmeggyõzõdéseszerintazelõzõcélokatszolgálja.Világos,egyszerûszabályok mentén, az egyéni erõfeszítéseket
ösztönözve teremt olyan nyugdíjrendszert, melynek szabályai nehezen, rövidtávon pedig egyáltalán nem változtathatóak.
Javaslatunk az idõskori biztonság
intézményrendszer ét kívánja újraalkotni.
Olyan rendszerre tettünk javaslatot,amelyarendszerszabályozásátkiveszi a napi politika döntései alól, a
rendszertnemesetlegespolitikaidöntések,hanemszabályoktartjákegyensúlyi pályán, a közösség érdekében
erõfeszítést tevõket jutalmazza; mind
azokat, akik befizetéseikkel, mind
azokat, akik gondos gyermeknevelésseltámogatjákarendszerfennmaradását.Amagukrólgondoskodniképtelen
rászor ulókat, ha már képtelenek az
egyén i telj es ítm ényr e tám og atj a, a
magánnyugdíjpénztárirendszerhiányzó szabályait megalkotja, és új értelmes felelõsségi rendszert és tulajdonviszonyokatteremt.Olyanjár ulék-és
ellátási szabályokat alkot, amelyek a
rendszer rövid, közép és hosszú távú
egyensúlyát szolgálják. A generációk
köz ött i mélt án yos teh erm ego szt ás
szabályait megalkotja és a rendszert
eszerintmûködteti.
Hazánkban hárommillió nyugdíjban
ésnyugdíjszerûellátásbanrészesülõállampolgárvan.Õkanyolcmillióválasztópolgár40százaléka.Mintazazidevonatkozókutatásokbólközismert,azidõsebb korosztályokban magasabb a választásokonvalórészvételihajlandóság,
így a tényleges választó polgároknak
majdnem fele nyugdíjas vagy nyugdíjszerûellátásbanrészesül.Aválasztások
idejénezértennekarétegnekamegnyerésedöntõfontosságú.Stabildemokráciák egyértelmû, hosszú távon stabil
nyugdíj-megállapításiésindexálásiszabályokatalkalmaznak.Hazánkszabályrendszere azonban, láthatóan, nem
ilyen, így tág tere nyílik a politikai demagógiának.

Nézzük meg mi történt az utóbbi
napokban!2010.január7-énaFigyelõben megjelenik Varga Mihály interjúja, mely interjú ismerteti az egyéni
számlásnyugdíjrendszeralapvonásait,
és higgadtan rámutat arra, hogy a
nyugdíjrendszert ki kell emelni a választásidemagógiából.Ebbeazinterjúba kapaszkodva megindult a gépezet.
Jan uá r 8-án Mesterházy Att il a, az
MSZP frakcióvezetõje nyugdíjkatasztrófáról beszél. Korózs Lajos, a Szociális Minisztérium államtitkára január
9-én állítja, a KDNP javaslata 10–20
százalékkal csökkentené a nyugdíjakat, 70 évre emelné a nyugdíjkorhatárt.Aszocialistaközelisajtóahétvégi számaiban ezeket az „állításokat”
felerõsítve közli. Január 11-én Korózs
Lajossvédmodellrõlbeszéléskatasztrófát vázol fel. A szocialista párthoz
közeli nyugdíjasszervezetek az IdõsügyiTanácsösszehívásátkérik.Január
13-ánakormányszóvivõmegerõsítiaz
MSZP korábbi „állításait” és a Fidesz
politikusaitzavarosállításokkalvádolja.BajnaiGordon január21-éreösszehívjaazIdõsügyiTanácsot.Január17énLendvaiIldikó nyilatkozik,ésakorábbi„állításokat”ismétli.Január20án a Népszavában bemutatják az Orbán-kormány 2001-es nyugdíjjal kapcsolatos kormányhatározatát. Január
20-ánMesterházyAttilabemutatjaaz
MSZP nyugd íjt erv ét. Jan uá r 21-én
összeülazIdõsügyiTanács,aholakormány elõterjesztésére az Idõsügyi TanácselfogadjaazMSZPjavaslatait.Itt
tartunkmost.
A kronológiából könynyen nyomon
követhetõ, hogy megírt forgatókönyv
szerinthaladnakazesemények.Epolitikai erõ szavazatvásárlás szándékával
másokat valótlanságokkal rágalmaz, és
ellehetetlenítianyugodtközbeszédetjelentõstársadalmiintézményekmegváltoztatásáról.
Akérdésleegyszerûsítveaz,hogytovábbraisapolitikajárszalagjánakarjuk
tartaniembertársainkat,nehézhelyzetbehozvánõket,majdnémipénztígérve
szavazataikatigyekszünkelnyerni,vagy
társadalmunkat polgárosítani akarjuk
önálló, független, felelõs polgári létét
elõmozdítva.
Hier stehen wir, wir können nicht
anders.Gotthelfeuns!Ittállunk,mást
nemtehetünk.Isten,segíts!
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MészárosJózsef
Forrás: Nagyítás
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Április 11-én lesznek
az országgyûlési választások
A Köztársasági Elnöki Hivatal január 22-én bejelentette, hogy Sólyom
László, köztársasági elnök április 11-ére írta ki az országgyûlési képviselõk
választásának elsõ fordulóját. A választások második fordulóját április 25én tartják. A választás kitûzésével hivatalosan is megkezdõdött az április 9én éjfélig tartó választási kampány.
A Kereszténydemokrata Néppárt üdvözli,hogyazállamfõ–azelõzetesvárakozásoknak megfelelõen – a lehetõ
legkorábbiidõpontratûztekiavoksolás
idõpontját. A KDNP, ahogy eddig, ezutánismindentmegteszazemberekért
ésaváltozásért–tolmácsoltaapártálláspontjátHalászZsuzsa, szóvivõ.
Amintegy8millióválasztójogosultnakfebruár8.és12.közöttkellkézhez
kapnia a névjegyzékbe való felvételrõl
szóló értesítést (a kopogtatócédulát) és
azajánlószelvényt.Akiezidõalattnem

kapja meg ezeket, az forduljon a helyi
választásiirodavezetõjéhez(általábana
jegyzõhöz). Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint
legalább750,aválasztókerületbenlakó
választópolgárajánlásaszükséges,ajelöltekmárcius19-iggyûjthetikazajánlószelvényeket. Területi listát az a párt
állíthat,amelyazadottterületiválasztókerületben az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább két
egyéni választókerületben jelöltet állított. Országos listát az a párt állíthat,

„Itt az idõ” – önkénteseket toboroz
a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt

amely legalább hét területi választókerületbenállítottlistát.
AválasztásnapjánkülföldöntartózkodóválasztópolgárokaMagyarKöztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi
jegyzõnélmárcius19-éigjelentkezteka
külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseletekenáprilis4-én,húsvétvasárnap
lesz a voksolás. A külképviseleteken a
második fordulót már a magyarországi
szavazással egy idõben tartják. Aki a
szavazásnapjánnemtartózkodiklakóhelyén,deMagyarországegymásiktelepülésén élni kíván a választójogával,
április9-éigkérhetigazolástalakóhelye
szerintijegyzõtõl.
A választópolgárok az országgyûlési
választás elsõ fordulójában két szavazattal rendelkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni
választókerületükben (ebbõl 176 van)
képviselõnek, másrészt arról dönthetnek,hogyaterületilistárólmelyikpártottámogatják(összesen20területilista van). A területi listákról összesen
152 mandátumot osztanak ki. Az országoslistánkiadható58mandátumot
pedig a mandátumot nem eredményezõ, úgynevezett töredékszavazatok összesítésealapjánosztjákki.
+

Az embereknek alapvetõen arról kell dönteniük az idei országgyûlési választáson,
hogyleakarják-ezárniaGyurcsány-korszakotvagysem–jelentetteki NyitraiZsolt,
aFideszországgyûlésiképviselõjeatoborzásiakciótmeghirdetõsajtótájékoztatón.
Arészletekrõlszólvaalegnagyobbellenzékipártoperatívigazgatójaelmondta:aFideszésaKDNPcsapatábavármindenolyanembert,akitenniakaraváltozásért,aki„pontotakartenniaGyurcsány-korszakvégére”.JelentkezniaFideszhonlapján,telefononésapártválasztókerületiirodáibanislehet.
A politikus tájékoztója szerint a Fidesz–KDNP szövetség hivatalos kampányátazönkéntestoborzásés–aválasztásokkiírásaután–azajánlószelvények
gyûjtésefogjamegelõzni.
Arraakérdésre,hogyhányönkéntesreszámítanak, NyitraiZsoltúgyreagált:
nemszeretneszámháborúba,tippelgetésekbebelemenni.Kijelentette:mindenkitvárnak,akitenniakarakormányváltásért.
AFidesz–KDNPszövetségarraszámít,hogyaválasztásikampányidõszakábannagyonsokolyanemberfogcsatlakoznihozzájuk,akieddigapolitikában
nemvettrészt,vagytevõlegesennemdolgozottválasztásikampányban.
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Elindult az Országos Választási Iroda
(OVI) új, az áprilisi országgyûlési választásra készített világhálós oldala, a
www.valasztas.huoldal.
Január25-ikétõlmárhívható,február1-jétõlpedigszemélyesenisfelkereshetõazOrszágosVálasztásiIroda(OVI)
választásiinformációsszolgálata(visz).
A tájékoztató szolgálat a 06-40-200717-es, vagy a 06-1-441-16-16-os számonérhetõelválasztásiügyekben.
Az Önkormányzati Minisztérium
Roosevelttériépületébenfebruár1-jétõl
aszolgálatmunkatársaitszemélyesenis
megkereshetik azok, akiknek kérdésük
vanaválasztássalkapcsolatban.AzOrszágosVálasztásiIroda(OVI)választási
információsszolgálatatovábbáelektronikus leveleket is fogad a visz@otm.
gov.hue-mail-címen.
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Az új kormány megszünteti
az egyházi iskolák hátrányos megkülönböztetését
Õszintén kell beszélni az emberekkel arról, hogy milyen állapotba juttatta
az országot a szocialisták és a szabad demokraták kormányzása – jelentette ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a Magyar Távirati irodának adott interjújában.
Semjén Zsolt egyetértett a Fidesz pártigazgatójának álláspontjával, miszerint
reális ambíció, hogy a frakciószövetség
mind a 176 egyéni körzetben nyerjen.
Mintmondta:aFideszésaKereszténydemokrata Néppárt szövetsége a rendszerváltozásutánimagyarésazEurópai
Uniópolitikatörténeténeklegsikeresebb
konstrukciója. Megjegyezte: az Unió
történetében nem volt még precedens
arra, hogy egy pártpolitikai szövetség
stabilan az abszolút többség feletti támogatásttudjonmagamögött.
SemjénZsoltszerintaszocialistákáltalmoráliscsõdbetaszítottországszempontjából „nagy áldás lenne”, ha a Fidesz–KDNP frakciószövetség kétharmados támogatottságot kapna, mert a korrupciósügyekbenérintettképviselõknem
bújhatnánakmentelmijogukmögé,ésa
szigorútörvényességalapjánelindíthatók
lennénekaszükségeselszámoltatások.
AKDNPelnökenemtartjaakétharmad megszerzését elérhetetlennek,
ugyanakkor–mivelamandátumoktöbbségét nem egyéni körzetekben, hanem
listákonosztjákki–óvatosságraintett.

Az MSZP példátlan mértékû
korrupcióba fullasztotta hazánkat
Apártelnökarraszámít,hogyaFidesz–
KDNP szövetség, az MSZP és egy kisebbpártkerülbeaparlamentbe.AKereszténydemokrata Néppártnak húsz
egyénijelöltjevan,alistáshelyekrõlkésõbb döntenek. Kérdésre válaszolva kifejtette: a KDNP ismét önálló frakció
alapítására készül az új parlamentben.
A frakciószövetség konstrukciója tökéletesenbevált,shavalamibevált,azon
nemkellváltoztatni–jegyeztemeg.
Semjén Zsolt bár szeretné, ha tárgyszerûésrövidkampánylenne,deajelekbõlarrakövetkeztet,hogyazelmúlthúsz
évlegdurvábbkorteskedésevárható.Eltekintve az MSZP gyûlöletkeltõ „hagyományaitól” ez részben azzal magyarázható, hogy az MSZP–SZDSZ-kormányok „olyan mértékû korrupcióba ful-

születik több gyermek, akkor egy emberöltõmúlvaaszülõképesnõkaránya
olyanalacsonylesz,hogyanemzetnem
lesz képes reprodukálni önmagát. Ennek az lehet a következménye, hogy a
most középkorúak nyugdíját nem lesz,
akimegtermeli–jelentetteki.
A kereszténydemokraták elsõ embere az új kormány erkölcsi kötelességének nevezte a határon túli magyarok
kettõs állampolgársága lehetõségének
megteremtését,jóvátévea2004.december5-énesettszégyent.

A Fidesz és a KDNP
õszinte beszédre készül

lasztották az országot”, amire nem volt
még precedens, s most kétségbeesetten
küzdenekmindenegyesszavazatért.

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

„Életcél” az igazságos adórendszer
megvalósítása
SemjénZsoltapártprogramjárólszólva
„életcélnak”nevezteacsaládiadózáslehetõvétételét.AKDNPjavaslata–franciamintaalapján–arrólszól,hogymindenkiszabadoneldöntheti,személyijövedelemadótakar-efizetni,vagyélacsaládi adózás lehetõségével, amelynek lényege,hogyösszeadjákacsaládbankeresõkjövedelmétéselosztvaacsaládtagok
számávalfizetnénekadót–fûztehozzá.
Ma Magyarország a demográfiai katasztrófaszéléntántorog,hamostnem

AköltségvetésrõlszólvaaKDNPelnöke
kifejtette:abüdzsészámaiabevételiés
akiadásioldalonegyarántfiktívek,ahiány7–8százalékosislehet.Mintmondta: az új kabinetnek õszintén kell beszélnieazembereknekazországhelyzetérõl,nyilvánosságrakellhozniakülönbözõprivatizációsügyletekésmultinacionális cégekkel kötött szerzõdések és
azok záradékainak pénzügyi következményeit, és elfogadhatatlan ezek titkosítása. Emlékeztetett rá, hogy a kormányafelvetthitelekjelentõshányadát
külfölditulajdonúbankokbapumpálta,
amelyekszabotáljákahitelezést,és„talicskávaltoltákki”apénztazországból.
Minden magyar állampolgárra több
mint kétmillió forintnyi tartozás jut, a
GDPtöbbmint80százalékaazállamadósság. Az új kormány nem nulláról,
hanem„brutálismínuszról”kezdimajd.
Az adósság kezeléséhez be kell indítani
azországgazdaságinövekedését.Agazdaságibajokonúrrálehetlenni,azerkölcsirombolástsokkalnehezebbleszhelyrehozni–mondtaSemjénZsolt.
Szavai szerint az MSZP–SZDSZ kormányok mélypontra juttatták az egyházakésazállamkapcsolatátis,másodrendû állampolgárrá alacsonyítva diszkrimináltákavallásosembereketazáltal,hogy
minden egyházi iskolába járó diáktól
évente átlagban kétszázezer forintot vettek el, s számos támogatási formából és
pályázatilehetõségbõlkizártákazegyházi
iskolákat.SemjénZsoltegyértelmûvétette:azújkabinetfelszámoljaahátrányos
megkülönböztetést.Forrás: MTI
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Magyar kereszténydemokrácia 2010-tõl
AKDNP-nektörténelmikorszakaivannak, ugyanis Magyarország egyetlen
fennmaradt történelmi pártja. A történelmi és politikai viharok túlélését az
biztosította,hogyapártvezetõi,tagsága, szavazói és szimpatizánsai lelkileg
éserkölcsilegéltékésélikmegpolitikai
önkifejezõdésüket.Következésképpena
KDNP, mint a hazai pártpaletta egyetlenvilágnézetipártja,ajövõrevanítélve. Irányítói, képviselõi és barátai
ugyanis a keresztény erkölcs fundamentumárólindítjákapolitizálást,ésa
politikai morál relatív kategóriájával
szembenaTermészetésKrisztustörvénye alapján kérlelhetetlenek. Ezért az
elvtelen politizálásba belebukott egyéb
pártokhelyénakövetkezõévtizedbena
KDNP-nekvanalegnagyobbesélyearra, hogy az átalakuló magyar politikai
térképen további bástyákat foglaljon
magának és/vagy újabb (keresztény)
szociális õrhelyeket építsen a társadalom hagyományos, illetve az európai
kereszténység örökös védelmezése érdekében.

A történelmi pártok rövid története
A hazai pártszerkezet a politikai rendszerváltásóta,majdagazdasági-szociális
átmenetfolyamatasorán2009-benment
át mindeddig a legjelentõsebb változáson.Aneoliberálisésaszélsõségesszabadelvûpolitikánakamagyartársadalmi
átalakulásszociáliskudarcaimiattsokáig nem lesz szerepe Magyarországon,
mégakkorsem,haazSZDSZvoltszellemi korifeusai nem akarják elveszíteni
befolyásolási képességüket. A liberális
szellemembereiapolitizáláslehetõségét
mostéppenaszûk„nemzeti”balliberális
ösvényencsörtetõMDFirányábakacsingatnak.Ennekellenére,vagyéppenezért
lehet, hogy a két nagy „rendszerváltó”
pártraezekbenapercekbenmérikiatörténelemajogerõsítéletet.
A történelmi pártok eltûnésének
okai abban keresendõk, hogy ezek a
politikai formációk (kisgazdapártok,
szocdemek,különfélenéppártok)nem
tudtáka–jólcsengõésapolitikaipiaconbevezetett–márkanévadtakereteket önálló, korszerû politikai tartalommalmegtölteni.Akeretekgyakorta szolg ált ak narcisztikus hajl am ú
pártvezetõk vagy megélhetési „politi-
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kus ok” tel ev én yek ént. Röv id táv ú
anyagi és egyéni érdekek vezérelték
holdu dv ar uk és (ált al áb an sov ány)
szakértõi hátterük tagjait, akik nemegyszertörvénytelenésszabálytalan
módoncselekedtek,ill.elvtelenegyezség eket köt ött ek. Amenn yib en a
MIÉP-et–hatörténelmipártnaknem
islehettekinteni–aszélsõvagyradikálishazaijobboldalhagyományaipolitikai folytatásának vesszük, az kivételafentiekalól.Éppenezértnõhetett
ki belõle egy szélsõjobboldali párt, a
Jobbik.(Sorsátazdöntimajdel,hogy
politikailagcselekvõképeslesz-e.)
Atörténelmipártokeltûnésemellett
mégis kivételes jelenség a történelmi
baloldal,benneazMSZP.Aszocialisták
ugyanmindenkorimélypontjukraértek
2009-ben, mégsem fognak felszívódni.
Bár minden imént említett jellemzõ
igaz a kommunista utódpártra (korszerû baloldali tartalom helyett neoliberális piaci dogmák, exhibicionista vezérek, mérhetetlenül és mértéktelenül
korruptpárt-ésahhozkapcsolódógazdasági elit), várható, hogy ismét megerõsödik. Társadalmi beágyazottsága
még kevéssé erodálódott, inkább csak
közönyös, gazdasági potenciálja mûködik, politikai tõkéje még mindig több
választói csoportnál szavazatra váltható. A kármentés kommunikálására készülnek, a veszteségek minimalizálásáraésaleghamarabbirevánsra.
Mostazonbanapártpolitikaijátéktéren három nagy szereplõ látható. Egy
hatalmas klasszikus jobboldali gyûjtõpártaKDNP-vel,ésaztabalésajobbszélrõl– olykorszélsõségesen– támadó
(sokszoregymásvitorlájábólaszeletkifogó, másszor éppen abba szelet fújó)
JobbikésaSzocialistaPárt.Ezenaporondon az egész társadalmat érintõ
nagyügyekéspolitikaitémákfelkarolásatágíthatjaaKDNPmozgásterét.Elsõsorban a szocialisták által cserbenhagyott több milliós bázis egy része, másodsorban a keresztény Magyarország
radikálisabbjai,anemzetiérzelmûkiábrándultak, harmadikként a Parlamentben kevés képviselethez jutó „zöld”
ügyek barátai képezhetnének egy jóval
szélesebb társadalmi alépítményt a kereszténydemokrácia számára. Ezzel azt
iskimondjuk,hogyaKDNPcéljaajövõben a modern keresztény világnézet
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politikai kifejezésének kiterjesztése a
magyartársadalomban.

A negyedik felvonás: néppárti szerep
SemjénZsolt, aKDNPelnökeszemlélteti úgy a párt fölépítését, hogy az háromfelvonásbanzajlik.AzelsõaKDNP
törvényes jogállásának helyreállítása
volt, itthon és a nemzetközi szervezetekben. A második szakaszban a párt
közjogiszerepétkellettvisszaállítani,a
KDNP mint parlamenti párt rendelkezik saját alapítvánnyal, képviselõkkel,
kurátorokkal stb. A harmadik felvonás
reális forgatókönyve szerint 2010-tõl a
KDNPkormányzópártlesz.Megvalósíthatjaprogramját(ill.annakegyrészét):
családi adózás, földtörvény, nyugdíjreform, szabad vasárnap stb. A KDNP
távlatitörténelmiküldetésemindemellettaz,hogyapárthosszútávúprogramotkínáljonamagyarválasztókminél
nagyobbtömegénekahhoz,hogyerkölcsi világnézetüket és életszemléletüket
együtttudjákkifejezniésmegélniapolitikai kultúra demokráciának nevezett
formái között. Ez a KDNP építkezésének újabb szakasza, a negyedik felvonás.Apárttársadalmiszerepénekviszszaszerzése.
AlakilagaKDNPtársadalmiterjeszkedése a politikai szövetségi rendszer
kereteiközötttöbbfélemódonképzelhetõel,alényegazonbannemez,hanem
az, hogy miként tud a KDNP hatékonyabbgazdasági,társadalmi,mûvészeti
és tudományos aktivitást indukálni.
Ehhez pedig az szükségeltetik, hogy a
pártképviselõi,szakértõi,támogatóiés
médiapiacikövetei(marketingarcai)alkalmasságuknak megfelelõ pozíciókat
és jogosultságokat kapjanak a Fidesz
mellett.EzértaKDNPigazoljonlehiteles és ismert személyeket politikai
munkára és elvei társadalmi képviseletére is. Részben formai kérdés még,
hogyapárttársadalmiholdudvarábanis
szükségvanafolyamatosgenerációváltásra. Amodernnyugatikereszténypártok„nemzedékigondoskodásának”mintájára a politikusok és a vezetõ arcok
fogjákmegazutánukkövetkezõkorosztálykezét,éskeressékamegfelelõutódokat a háttéremberek csoportjában
is.Apárt társadalmiszerepénekviszszaszerzésetehátóhatatlan ésállandó,
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ezek,amikoraszociáldemokráciavilágszerte identitásproblémákkal küzd, ill.
amikor a neoliberális gazdaságpolitika
szocialista köntösben ingatta meg az
európai társadalmak – s egyben saját
szavazói–szociálisbiztonságát.

Új KDNP: szociális
és ökológiai válasz

mégisfokozatosésóvatosfiatalítással
járjon együtt, nem megfeledkezve a
NagyGenerációméltóelismer ésérõl.

A IV. felvonás rövid tartalma
OrbánViktor egyikszéphasonlataszerintaKDNPolyanaFideszvezetteSzövetségben, mint egy horgony: az örök
értékekhezkötiahaladó,vagyapolitikaiviharokbanhánykolódóhajót.Ami
hasonlatunk szerint a Szövetségben a
Fidesz a terített asztal az ebédhez, a
KDNPakeresztafalon,aNemzetiFórumpedigakenyérhozzá.Ezjólszemlélteti,hogyazalkotóelemek,amelyeka
Szövetségben együtt vannak külön-különisértékek,deegyüttjóvalerõsebbek
éshatékonyabbak,egyújminõségetteremtenek.Ebbõllátszik,hogyaKDNP
néppárti szerepe hasonlatos a Fideszéhez. Hiszen keresztényi alap üzenete
mind a mai napig a legtágabb emberi
közösséget szólítja meg, mindannyiunkat. Fõ törekvése a szociális igazságosság, hangja a szeretet és a szolidaritás.
Arratörekszik,hogyakeresztényértékrenddelösszhangbanlévõválaszokattaláljonatársadalomproblémáira.Aközjó elõmozdítását és az emberek teljesebbkibontakozásátszolgálja.
Mindenneka21.századipolitikaileképezõdése a keresztény szellemiségre
és a szociális igazságosságra építõ ökonomikuspiacgazdaság.Ezapolitikaáltalábanvévenemagazdaságiválságokraválaszulszületett,hanematermészetierõforrásokésazemberiségtesti,szellemi és lelki energiáinak mértéktelen
kizsákmányolásáthivatottmegszüntetni.Szociálistérenatömegesszegénység

éséhezés,azországokonbelülésazországokközöttisegyrenövekvõjövedelmi egyenlõtlenségek váltak aggasztóvá.
Ahhoz, hogy megakadályozzuk széles
társadalmi rétegek lecsúszását, egyenlõbbé kell tenni az elosztás rendszerét,
aminek finanszírozásából minden teherbírórétegnekkikellvenniearészét.
A természeti erõforrások túlzott használataegyrefenyegetõbbkörnyezetiválságot eredményez. A modern kereszténydemokrata programok tehát a Természet és az Ember kizsákmányolásávalszembeaszociálisésazöldválaszt
állítják.

A 21. századi keresztény
pártok ideológiája
A modern politikai kereszténység egybegyûjtiajobbés/vagybaloldaliszociá-
lis és társadalmi-kulturális értékeket, s
egyben relativizálja az ideológiai pólusokközöttifeszültséget,különbségeket.
Magyarországon az új többség létrehozásának ez a jelenség az egyik legfõbb
ereje.Bevonjaajobbközépbalszélérea
kiábrándult a baloldali szavazókat, alternatívát jelent a politikai centrumban, növeli a közép súlyát. Történelmi
megalakulásukkor a keresztényszocialistákszámos,korábbancsakabaloldalnaktulajdonítottértéketsikeresenhoztakösszhangbaakeresztényeszmeiséggel. A baloldalnak pedig azt üzenték,
hogyamarxista-leninistavilágnézetateista követelményének feladásából korántsemkövetkezikavilágnézetisemlegesség liberális felfogásának egyeduralma.Idõszerû,aneoliberálisideológialeáldozásautánalegaktuálisabbüzenetek

A globális válság és a posztkapitalista
termelési szisztéma csapdái lehetõségetkínálnakarra,hogyaKDNPújgazdaságpolitikaiérvkészletethelyezzenel
adiszkusszióstérben.AKDNPszociá-
lisan és ökológiailag is érzékeny párt
legyen, vagyis a hagyományosan egyszerû és a bonyolultabb korszerû kérdésekre is legyen válasza. A Kereszténydemokrata Néppárt erõteljes szociálisprogramjaésazöldügyekképviselete az ideológiai elõzményekkel is
koherens relációt, vállalható és következetes folytonosságot mutat (GiessweinésProhászka:keresztényvilágnézet az állami, társadalmi és gazdasági
rendben; a tulajdon felhasználását erkölcsi és szociális kötelezettségek irányítsákanemzetésaközösségjavára;
a tõke semmiféle elõjoggal nem bír a
munkafelett,ajavakközülelsõbbséget
élvezaközjóstb.)Olyanösszecsengés
hangzikkiaProhászka-féleprogramés
a KDNP 21. századi iránya között,
amelyet érdemes erõteljesen kommunikálni. A szociális válasz most különösenaktuális(növekvõmunkanélküliség, szociális kurtítások, lakossági
eladósodottság), az ökológiai felvetés
pedigajövõbenadhatgazdagabbarculatotapártnak.Ezzelapolitikaipalettánmárjóelõrelefoglaljaazöldpártok
helyét(ReálisZöldek,LehetMásaPolitika, Élõlánc Magyarországért stb.),
megú jítj a saj át mag át, ráa dás ul a
Barankovics-féle demokratikus hagyományokat tovább fejlesztve szélesíti a
pártideológiaialapjait.
Összefoglalva:aKereszténydemokrata Néppárt a következõ évtizedben
olyan széles társadalmi talapzaton álló
párttáválhat,amelyõrzitörténelmivilágnézeti hagyományait, a kereszténységgel egyidõs erkölcsi értékekre építve
hangsúlyozza a szociális igazságosság
elvét,illetvea21.századtermészetiés
gazdaságiproblémáiraválaszulprogresszív ökológiai programot képvisel az
emberiségközöstudásáraalapozva.
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Kuzma László emlékére
Mindenkit mélyen megrendített a hír,
hogy váratlanul elhunyt országgyûlési
képviselõnk,KuzmaLászló.
Kuzma László márciusban lett volnaötvenéves.Nagykanizsánszületett,
aztánízig-vérigsomogyiemberrévált.
Ott élt, ott volt a családja, Somogyért
dobogottaszíve.
Aztmondják,aszívazérzelmekfészke. Aki ismerte, tudta: Kuzma László
nagyszívû,mélyenszeretõember.Építõmérnök volt, aki mérnöktanárként
találta meg hivatását. Mint a szeretet
követét,hitvallókatolikustarendszerváltozás elõtt többször érte hátrány a
pedagógusi pályán, de õ nem tántorodott el az ifjúság szolgálatától. Idõvel
környezetvédelmi szakképzési tantervet és tankönyvet is írt, és megtalálta
õt a civil társadalom is, a Green PannóniaAlapítvány,valamintaBarcsVárosKözbiztonságáértAlapítvány.
Tehetségeéstenniakarásaademokratikus rendszerben közéleti pályára
vezette. Helytállt választott tisztségeiben elõbb Barcson, aztán a Somogy
Megyei Közgyûlésben, s 2002-tõl az
Országgyûlésben is. A törvényhozásbanszakértelmévelvállalttöbbletet:az
Oktatásiéstudományosbizottságtagjavolt.

Aszakképzésteréngyûjtötttapasztalataira nagyon számított a keresztény, konzervatív politikai közösség;
úgykészültLaciis,hogyeztastratégiaifontosságúszférátképviseliegyleendõpolgárikormányban.
Halálával ûrt hagyott maga után
képviselõtársai,politikaiközösségeiés
mindenekelõttcsaládjakörében.Emlékét örökre megõrizzük, amit tõle tanultunk,nemfelejtjük.
KDNPfrakció

+
KuzmaLászló1960-banszületettNagykanizsán. 1978-ban a barcsi Vízépítési
és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában
érettségizett.1984-benaBudapestiMûszakiEgyetemÉpítõmérnökiKaránszerzettoklevelet.EztkövetõenabarcsiErdészetiésVízügyiSzakközépiskolatanáraként dolgozott, és 1990-ben másoddiplomátszerzettmérnöktanáriszakon.
Társszerzõje volt a környezetvédelmitechnikustantervnekésaKörnyezetvédelem II. tankönyvnek. 1993-tól
aGreenPannóniaAlapítványkuratóriumi tagja és 1999-tõl a Barcs Város
Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumielnökifeladatokatisellátta.

1998-tól 2002-ig a Somogy Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének tagja,
valamint az Oktatási, közmûvelõdési
éstudományosbizottságelnökevolt.A
2002. évi országgyûlési választásokon
szerzett parlamenti mandátumot a
Fidesz–MDF jelöltjeként, az Oktatási
és tudományos állandó bizottságban
tevékenykedett.TagjavoltaGreenPann
 ónia Alapítvány kuratóriumának.
2006-banaSomogymegyeiterületilistárólkerültbeazországgyûlésbe.

Megtalálták Pozsonyban Pázmány Péter sírját
Szenzációs bejelentést tett hét végi szentmiséjén Stanislav
Zvolenský pozsonyiérsek.Megtalálták PázmányPéter jezsuita
hittudós,bíboros,esztergomiérsekföldimaradványaitapozsonyiSzentMárton-dómszentélyealatt.AzegykorimagyarkoronázófõvárosbanésazegészKárpát-medencébenmindenmagyar
emberszámárarendkívüli,döntõjelentõségûezafelfedezés.Az
1570-tõl1637-igélttudós,filozófus,teológus,bíborosamellett,
hogykoránakegyiklegjelentõsebbgondolkodója,akorabelimagyar irodalomnak is kiemelkedõ képviselõje volt, pallérozott,
csillogóstílusaamaiemberszámáraisélvezetesolvasmány.
PázmányPéterNagyváradonprotestánsköznemesicsaládbanszületett,ámakatolikusegyetemességeszményeiránti
rajongástetteakatolikusmegújulás,amagyarjezsuitatudományésirodalomjelesévé,akiszámosmagyarnemesicsaládottérítettkatolikushitre.Belépettajezsuitarendbe,abécsi
papnevelõ intézetben tanult, megalapította a híres
Nagyszombati egyetemet és Pozsonyban a jezsuita kollégiumot alapított. Mesterével, Forgách Ferenc esztergomi érsekkel a katolikus megújulás vezéralakja lett. Legfontosabb
munkájaazIsteniigazságravezérlõkalauz,amelyhitettesz
akatolicizmusmellett.AzegykorimagyarfõvárosSzentMár-

8

Hazánk

ton-dómjahamarosanamagyarkatolicizmusvezéralakjának
emlékhelyeésszentélyelesz.
Forrás:mno.hu

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2010. január

Az MSZP-kormány ellehetetleníti a családokat,
külföldi kézre játszaná az emberek nyugdíját
A szocialisták szétverik a bölcsõdei ellátást, további terheket rónak a családokra, amivel a gyermekvállalási kedvet csökkentik – jelentette ki sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, az Országgyûlés ifjúsági, szociális és családügyi
bizottságának kereszténydemokrata alelnöke. A magánnyugdíjpénztárak
privatizációjával a kormány el akarta lopni az emberek befektetéseit, nyugdíját – mondta a politikus arra a hírre reagálva, hogy Sólyom László államfõ az Alkotmánybírósághoz fordult a magánnyugdíjról szóló törvény miatt.
Soltész Miklós szerint teljes a káosz, a
szocialisták újabb terhekkel sújtják a
kisgyermekes családokat. A Fidesz–
KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjénekvezetõjeemlékeztetettrá,hogy
a szocialisták a gyes és a gyed két évre
való csökkentésekor a bölcsõdei férõhelyek számának növelését ígérték, ám
elõrevivõ intézkedések helyett a finanszírozáscsökkentésévelameglévõintézmények létét is veszélybe sodorják.
2007-benmég574ezerforintvoltazegy
fõrejutótámogatás,2008-ban540ezer,
tavalypedigmárcsak494ezerforint–
soroltaabeszédesszámokataképviselõ.
Jelenlegbölcsõdébe33500gyermek
jár, ami 130 százalékos kihasználtságot eredményez, ám a gyes és a gyed

kétévrevalócsökkenésévelminimum
tízezer új gyermekkel kell számolni –
hangsúlyozta a kereszténydemokrata
politikus.Kifejtette:aférõhelyekmegemelésehelyettazMSZP-sekszakmailag elfogadhatatlan, gyermekellenes
döntésekethoztak.Aszocialistákszétverik a bölcsõdei ellátást, további terheketrónakacsaládokra,amivelakatasztrofálisdemográfiaihelyzetellenéretovábbcsökkentikagyermekvállalásikedvet.
Ismeretes,SólyomLászlóköztársasági elnök megküldte az Alkotmánybíróságnakvéleményezésreamagánnyugdíjrólésintézményeirõlszólótörvényt.Az
államfõ leszögezi: a magánnyugdíjpénztártagjainakjogaiazalkotmányértelmé-

bentulajdonnaktekintendõk.Atulajdon
alkotmányosankorlátozható,decsakakkor, ha a korlátozás arányban áll az azt
szükségessé tevõ közérdekkel. Sólyom
László szerint a magánnyugdíjrendszer
hosszú távon fenntartható, átlátható
mûködése közérdek, azonban lehetõségetkelladniakötelezõtársadalombiztosításba való visszalépésre. Miután ezt a
törvény nem biztosítja, az államfõ szerintsértiatulajdonhozvalójogot.
SoltészMiklósazeseményrereagálva
arra hívta fel a figyelmet, a Fidesz–
KDNPfrakciószövetségmárkorábbanis
figyelmeztetett arra, a szocialisták el
akarják lopni az emberek nyugdíját, a
magyar emberek nyugdíjjárulék-befizetéseitkülföldibefektetõkkezéreakarják
játszani. Ha ez megvalósulna – figyelmeztetettapolitikus–,akkorgenerációk
maradnánaknyugdíjnélkül,semlékeztetett arra is, hogy a 2009-es esztendõ
megmutatta,egygazdaságiválságidején
mitörténhetapénzügyibefektetésekkel.
kdnp.hu
Forrás:fidesz.hu,MTI

Egy újabb hazugság:
a kórházak nem kaptak többletpénzt
Nemtöbbletpénz,hanemegyelõrehozottkifizetésaStratégiaiSzövetségaMagyarKórházakértEgyesületszerintazEgészségügyiMinisztériumésaKórháziRendelõintézetiSzövetségektavalyoktóberimegállapodásábankikötött,ésidénjanuárbankifizetett39,5milliárdforint.CsibaGábor,azegyesület
elnöke,egybenaKDNPországoselnökségénektagjaközleményébenúgyfogalmaz:apénzmegérkezettazintézetekhez,azt
akórházakaszámlatartozásaikkiegyenlítésérehasználtákfel.
Januárbankétszerkapnakazelvégzettmunkájukértjuttatástakórházak,deezazévvalamelyikhónapjábólhiányozni
fog.Aszövetségaztisleszögezi,hogyezenkívülmégpontosan egy hónapnyi finanszírozási összeg hiányzik. A kórházi
tartozások2010.április–májustólnövekednifognak.
A szövetség szerint a megállapodásban nem szerepelt egy
nemvárttöbbletfeladat,melyszerint2010.április3-igkétrészletben98ezerforintosbérkiegészítéstfizetnekcsakaközalkalmazottaknak.Ennekforrásaa2010-esévköltségvetésénekEAlapjábanelkülönített10milliárdforintoscélelõirányzat.Azelkülönítésmiatt3,5százalékkalcsökkentvalamennyikórházez
évibetegellátásilehetõsége.Adolgozókapénztmegérdemlik,de
aszervezettiltakozikazellen,hogyabetegektõlpénztvegyenek
elazért,hogyagyógyítókbérkiegészítésétkifizessék.
Aközleményszerintaszövetségcinikusnaktartjaamegcsonkított,összezavartésanyagilagkivéreztetettellátórendszerszá-

máraazÉvKórházaDíjkiírását,hiszenebbenahelyzetbenaz
intézményeklétesembiztos.Ezértarrakériazkórházakat,hogy
demonstratívlépéskéntnevegyenekrésztezenapályázaton.
Forrás:MTI
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Jönnie kell egy államférfinak,
aki kitalálja Európát
Az Európai Unió kiüresedett, hiányzik az az eszme, ami a tizenéves gyerektõl az aggastyánig minden európait egyesít – mondta a Magyar Hírlapnak
Brüsszelben adott interjújában Surján László, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, az Európai Parlament néppárti képviselõje. Beszélt arról is,
hogy Bajnai Gordonék a fejlesztéseket szolgáló uniós támogatási keretünk
nagy részét képtelenek voltak lehívni, de még nincs veszve a pénz, bár embert próbáló feladat lesz a hátralévõ idõben megszerezni a hat és fél milliárd eurót.
– Ön volt az Európai Parlament idei
költségvetésitörvényénekelõadója,ami
olyan súlyú feladat, mintha az unió
egyébkéntnemlétezõpénzügyminiszterekéntjártvolnael.Havalaki,akkorön
tehátpontosantudja,hogyBajnaiGordon kormánya mennyi pénzt hagyott
felhasználatlanulazuniókasszájában.
–Eztazérttudom,merttavalyazok
közé tartoztam, akik kezdeményezték,
hogy a költségvetési bizottság minden
hónapbankapjontájékoztatástazEurópaiBizottságtólakifizetésekrõl.Eznekünk nyilván belpolitikai szempontból
isfontos,denemcsakerrõlvanszó,hanem arról is, hogy a költségvetésben a
fölzárkóztatásra szánt keret a legnagyobbtétel,nemsokkalutánakövetkezik a mezõgazdasági politika. Mindenki, aki valami újat akar, ezt a kettõt
akarja lenyomni. Ha az egyes tagállamok nem képesek lehívni a pénzt, akkorakritikusoknaknagyonkönnyûérvelniük a csökkentés mellett. Én meg
aztgondolom,haezeketatámogatásokat elveszik a kevésbé fejlett államoktól,akkorazuniómárnemleszaz,ami,
hiszenkiveszikbelõleaszolidaritás.
–Nemarrólvanszóinkább,hogyez
a szolidaritás jár nekünk, amiért megnyitottuk a magyar piacot a Nyugat
elõtt?
–Apiacnyitásnyerteseiamagáncégek voltak, most viszont az unió kormányainakpénzérõlbeszélünk.Mifelelõsséggel tartozunk az európai adófizetõknek.Ezaztjelenti,hogyapénztütemesen és jó célra kell felhasználnunk.
Beszédes,hogy2007.január1.és2009.
október 1. között kilenc és fél milliárd
euró támogatás folyhatott volna Magyarországra. Ebbõl nem egészen hárommilliárdot sikerült a magyar kormánynaklehívnia,ráadásulapénznagy
része csak elõleg, amit csak azért kaptunk meg, mert az Európai Parlament

10

arra késztette az Európai Bizottságot,
hogyagazdaságiválságratekintettelnöveljemegazelõlegeket.Ezenkívülaparlament az én javaslatomra elfogadott
egy határozatot, amelyben felszólítottukatagállamokat,hogyakrízisidején
alakítsák át az úgynevezett operációs
programjaikat. Ne avval foglalkozzanak,hogykifestikapolgármesterihivatalhomlokzatát,vagyhogymegújuljon
a ravatalozó a faluban, hanem avval,
hogylegyentöbbállás,éstermelõberuházások induljanak. Ha egy termelõ
vállalkozásbeindul,ésadótfizet,akkor
leszpénzaravatalozóraésabölcsõdére.
–Szintehetentejutegy-egyunióspályázattalkapcsolatosbotrányaMagyar
Hírlapcímlapjára.
–Ezeketazügyeketvégigkellvinni.
AzEU-banlétezikcsalásellenihivatal,
ésaparlamentbenottaköltségvetésiellenõrzõ bizottság is. A csalás elleni hivatalhozkonkrétbeadványokatkellbenyújtani, az ellenõrzõ bizottság pedig
idõrõlidõremegvizsgáljaazegyestagállamok tevékenységét. Mi itt a költségvetési bizottságban azt mondjuk, hogy
értéketkérünkapénzünkért.Sajnosaz
egészunióbannagyabaj.Hányfölöslegestanulmánytírattakbaráticégekkel,
hányfölöslegesképzésselpróbáltakvájárokból ápolónõket képezni, persze
képletesenszólva.
–Elégcsakadrégelypalánkikutyafitneszcentrumragondolni.
–Ismertemegybelgyógyászprofeszszort,akiagörögmondástátalakította:
minden változik, csak a buli örök. A
rendszerváltáskor, ha egyáltalán volt
olyan, ezt nem sikerült megoldani.
Amíg ilyen bulizó világ van Magyarországon,addigamagyarpolgárnemfogja érezni, hogy az unióból milliárdok
áramlanak felé. Hadd mondjak egy jó
hírtis:ezekapénzekazértnemvesztek
el.Gúnyospillanataimbanhajlamosva-
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gyok azt mondani, köszönjük Bajnai
Gordonnak,amiértmegteremtetteazúj
kormánynakakitöréslehetõségét.
–Egy-kétévalattbelehetpótolniaz
eddigimulasztásokat?
– Hat és fél milliárd eurót kell még
lehívniazuniókasszájából.Embertpróbáló,nehézfeladatlesz,deaborzalmas
eladósodottságunk ismeretében ez az
egyetlen lehetõségünk. Hadd említsek
mégegybotrányt:azunióalapszabálya
az,hogyegymegpályázotteuróhozegy
másikeurótkellagazdaságitársaságoknak letenniük. Ám éppen az új tagállamoknyomásárakétkivételszületett.
Haelmaradtrégióbólpályáznak–aközepétleszámítvaidetartozikegészMagyarország–,azplusztízszázalékotjelent. Ha kis- és közepes vállalkozó pályázik,amigyakorlatilagazösszesmagyarvállalkozó,akkorazújabbtízszázalék. Tehát, amikor meghirdetik az
összeget,akkoregytízmilliósprojektbõl
hármat kellene a pályázónak megfizetnie, és hetet kapna. Ezzel szemben
BajnaiGordon,amikormégõvoltatémafelelõseakormányban,úgyírtakia
pályázatokat, hogy hetven százalékot
kellaszerencsétlentõkeszegénymagyar
vállalkozónakkifizetnie.
–Otthonalegtöbbszóazelszámoltatásrólesik.Önszerintmennyirelesz
majd határozott és keménykezû az új
kormány?
–Énjobbanszeretném,haeztnema
politikaipártok,hanemmagukakárosultakintéznék.
–Jó,deMarinéninemtudbeadványokat készíteni, azután pedig felkészültenésgyorsankivizsgálniagazemberségeket.
– Azt kell támogatni, hogy legyen
olyanszervezet,amelyMarinéninevében megírja a beadványt. Azt szeretném, ha olyan országban élhetnénk,
aholatisztességetnemapártoknakkell
megvédeniük, hanem a civil szférának
ésasajtónak.
– Ehhez sok-sok elkötelezett jogász
kellene.
A 2006-os szemkilövetések és verésekutánmármûködöttilyenjogászcsoportMagyarországon.Azállamnakjoga
vanrá,hogyaköltségvetésbõlsegítseaz
ilyencivileket.
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Hozzáteszem,hogyeztatámogatást
akkorismegkelladni,haolykorakormánykritikusaikéntlépnekfel,mertez
demokrácia. Egyébként nem hiszem,
hogyazajópolgárisajtó,amelyikcsak
hízelegni tud, és az a jó interjú, ahol
alákérdeznekariportalanynak.
Akkorleszhitelesasajtóbóljövõtámogatás, ha a rosszra is felhívják a figyelmet, és politikusként azt szeretném,haengemegyúgymondmérvadó
lapmegkritizál,akkorneaztmondjam
magamban,hogyacsudavigyeel,még
ezek is bántanak, hanem üljek le, és
gondoljammeg,hogymitrontottamel,
ésköszönjemmegakritikát.
Ehhezasajtónakisésapolitikának
is változnia kell. Ma az a helyzet, ha
egy lapot kinyitok, pontosan tudom,
hogy csak azért bántanak, mert nem
szeretnek. Ez tarthatatlan. Nem egyedülapolitikusokosztjákmeganemzetet,hanemazamagatartás,amelyszerint„hakinyitodaszádat,megtámadlak”.Kikellvégretörniebbõlakörforgásból. Mi itt, az Európai Parlamentben ezt tanuljuk. Képzeljék el, hogy a
költségvetés elõkészítésekor nyolcvannyolcszázalékostámogatástkaptama
képviselõktõl.
–Otthonegészenmásahelyzet…
–Eztkülönkellválasztani.Azzalteljesenegyetértek,hogyakiktudatlanságbólvagygazemberségbõlkifosztottákaz

országot, azok bûncselekményt követtek el. Nem egy-egy párt a bûncselekmények végrehajtója, hanem személyek,ésazigazságügyiszerveknektudniukkelladolgukat.
– Tehát fognak még politikai bûnözõketbilincselniMagyarországon.
– Nagyon remélem, hogy igen, de
semmiképpen sem azért, mert õ tette,
hanem azért, amit tett. Ez az egyetlen
jogállami megoldás. Érthetõ módon leegyszerûsítik az emberek a gondolatot:
ha ott dolgozol, biztos, hogy gazember
vagy.Pedigcsakistényekéstettekalapjánszabadeljárni.Nefelejtsükel,hogy
a meglévõ törvényeink szerint például
azértékaránytalanszerzõdéstsemmissé
lehet nyilvánítani. Nem szabad azt
mondani,hogyezahajóelúszott.Lehet
segítenieztafolyamatotabíróságésaz
ügyészségmegerõsítésével.
Az lehetetlen állapot, hogy az
MSZP-sek vecsési számlagyára, amely
2002elõttbukottle,csakmostjutottel
az ítéletig, miközben egy gyors ítélet
legalábba2006-osválasztásokelõttvilágos üzenetet mondott volna: van
olyanpárt,amelyikösszefonódottabûnözéssel.
–Azuniókeletivégeinminthafelhígulnának a közösséget összetartó nagy
eszmék.Példáulaközösségiirányelvek
a vasút fejlesztését írják elõ, miközben
az EU bankja csak akkor ad hitelt a

MÁV-nak,habezárjaakérdésesvasútvonalakat.
–Akritikajogos.Nemhiszem,hogy
az unió bármely szervének joga lenne
eldönteni, hogy milyen közlekedési és
gazdaságpolitikát folytasson egy tagállam.Nagykérdéspersze,hogyhaapályázómaganemkínálfelalternatív,de
ésszerû megoldást, akkor valóban a
bankot kell-e hibáztatni. Mindez sokkalnagyobbgondokravilágítrá.Énúgy
látom, hogy az Európai Unió kiüresedett.Ennekazuniónakkétnagyonfontos célja volt, amikor létrejött. Egyrészt,hogyEurópábólháborútöbbetne
indulhasson ki, másrészt Európa ne
éhezzen.Azunióeztakétcéltszázszázalékban teljesítette. Akkor mi lehet a
célja ma? Mi az az eszme, amely a tizenéves gyerektõl az aggastyánig mindenkit egyesít, hogy mi ezért vagyunk
európaipolgárok,merteztvagyaztmeg
akarjuk valósítani? Jönnie kell egy
olyan nagy államférfinak, mint amilyenutoljáraHelmutKohlvolt,akikitalálja,hogymiaz,amiminketeurópaivátesz.
Példáulnekünkmagyaroknakkulcskérdés,hogymindeneurópaipolgárnak
azonosjogailegyenek.Ezoldanámega
Kárpát-medenceösszesszenvedését.Én
abban a lelki állapotban vagyok, hogy
azt mondom, mint Rákóczi – bár méltatlan a hasonlat –: kiújultak a nemes
magyar nemzet sebei. Elrontottuk a
rendszerváltást, nem mentek elõre a
dolgoksemazanyaországban,semkint.
MiBrüsszelben,demagyarkéntgondolkodva, próbálunk tenni valamit, talán
ezazértelmeazénköltségvetésimunkámnakis.Azemberijogokérvényesítéseisnagylehetõség,demégmegkell
változtatni azoknak a gondolatvilágát,
akiknekcsakazegynemûpárokörökbefogadási ügye emberi jogi kérdés. SzámunkraMalinaHedvigrõlvanszó,vagy
aMarosvásárhelyen,illetveaVajdaságbanösszevertemberekrõl.
Izgalmas,nagyonnehézfeladatokállnak elõttünk. Mi úgy vagyunk euroszkeptikusok,hogyhiszünkabban,hogy
azuniómegjavulhat,ésvisszajutazalapítóatyákszellemiségéhez,ésezértpróbálunkösszefogniatöbbiígygondolkodó emberrel. És meg akarjuk tanítani
nekik,hogyabarnamegavörösdiktatúra ugyanaz. Mert õk még mindig azt
hiszik,hogyavörösjobb,hiszensegített
nekiklegyõzniabarnát.
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„Az önbecsülésünket, a hi tünket,
az opti mizmusun kat, a lel kün ket akarták megtör ni”
Weöres Sándor Öröknaptár címû versében azt írja az új évrõl: „Arcát
csuklyája rej ti el, nem lát ni, zord-e vagy mosolygós, nem tudni, mit
hoz most és sohatöbbé, nem vél ni, mit visz mindörökre”. Az év el sõ
hó napjának hát ratekintünk. Lapunk a Kereszténydemokrata Néppárt
két országgyûlé si képvi selõ jét 2009 rö vid értéke lésére, s az idei évvel
szembe ni várako zásaik össze foglalására kérte fel.
Ígylátomén.A2009-esévrövid
összefoglalója:ahazaieseményekrõl;a
kormányzatiintézkedésekrõl.

de a gazdaság mûködése mélyponton
áll. A válságkezelés terheit a kormányzataszélestömegekrehárította.

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

Mittarta2009-esesztendõ
legbotrányosabbügyének?
PuskásTivad ar: Azt,amikorabetegellátástól elvonják a pénzt, amikor a
várólisták miatt szenvednek és halnakmegazemberek,miközbenszázmilliókatfizetnekkivégkielégítéscíménérdemtelenül!
Sal amon Lászl ó: – A 2009-es esztend õ legb otr án yos abb belp ol it ik ai
ügyénekaBKV-náltörténtvégkielégítésekettartom.

Amostanihozhasonlóvilágméretû
pénzügyi-gazdaságiválságmiképpen
kerülhetõelajövõben?

ót igyekezett eljuttatni a hivatalos sajtó.
Azönbecsülésünket,ahitünket,azoptimizmusunkat, a lelkünket akarták és
akarják megtörni. Ez a Hatalom egyik
legnagyobbbûne!
SalamonLászló, aKDNPfrakcióvezetõ-helyettese:–2009agazdaságiválságésapolitikaikrízis,majdpangásjegyébenteltel.Márciuselejénkishíján
összeomlott a forint, megmenekülése
az uniós tagság nyújtotta védelemnek
és a külföldi kölcsönök mentõövének
voltköszönhetõ.Aválságazegészévre
rányomtabélyegét;továbbnövekedetta
munkanélküliség, növekedtek az árak,
bizonytalanság és apátia uralta a közhangulatot.Márciusmásodikfelébena
„miniszterelnökkerestetik”címûtragikomikusszínjátékjelentetteaközvélemény számára a politikai „élményt”.
Felejthetetlen volt. Utána pedig máig
tartó vegetálás következett. A Bajnaikormány válságkezelése mellett a gazdasági összeomlást elkerültük ugyan,
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PuskásTivadar:–Azügyeskedés,aspekulációhelyettavalódiértékekteremtésévellehessenboldogulniavilágban.
Salamon László: – Az európai és az
észak-amerikai földrészen alapvetõ gondolkodás-ésszemléletváltásravanszükség. A fogyasztás megfelelõ fedezet nélküli növelése nem tartható tovább, és
nem is lehet értelmes életcél. Az állam
nemlehetpasszívszemlélõjeagazdasági
folyamatoknak,azokütõerénkezétrajta

Hazánk

kelltartania.Idejébenbekellavatkoznia,
illetvemegfelelõgazdaságpolitikaistratégia kialakításával meg kell elõznie hasonlóválságokkialakulását.Ebbenazállamokegyüttmûködéseelengedhetetlen.

Hogyanítélimeg
aszocialistákválságkezelését?
Pusk ás Tiv ad ar: – Megs zor ít ás ok
vannak, s nehéz az élet. Szegénység
vanésnyomorítjákalelketis.Éskijutottunkaválságból?Nem!Tehátez
nemajóirány!
Salamon László: – A szocialisták
válságkezelése kimerül a Bajnai-kormány válságkezelésének támogatásában.Ezpedigolyanintézkedésekenés
költségvetési politikán alapul, melyek
ell eh et etl en ít ik az önkorm ányz ato k
mûködését, megnyomorítják az egészségügyet,válságoshelyzetbesodorjáka
közlekedés mûködését, és általában a
válságkezelés terheit a széles tömegek
vállárahelyezik.Eválságkezelésiprogramnemmutatkiutathelyzetünkbõl.

Magyarországválaszútelõtt.
Mitvára2010-esesztendõtõl
apolitika,aközéletszínterén?
Puskás Tivadar: – Remélem, 2010-ben
elkezdõdikaközéletmegtisztulása,befejezõdik az emberek félrevezetése. Értékeleszismétamunkánakésabecsületnek. Ezek megvalósulásához pedig a
választásongyõzniekellahasonlógondolkodásúembereknek!
Sal am on László: – 2010-tõl tehát az
országnak jólétet és gyarapodást, az
embereknek bizakodást, õszinte beszédetésboldogságotkívánok!
Amagyarnépaválasztásokonvárhatóanlefogjaváltaniamostanikormányzatot.Egyúj,hiteles,alapvetõenmásszemléletû politika jó eséllyel láthat hozzá a
helyzetünket pontosan tisztázó leltár elkészítéséhezésazországemelkedõpályára helyezésének munkájához. Bízom abban, hogy sikerül a válság következményeit orvosolni úgy, hogy maradandó
károskövetkezményeknélküljussunktúl
avilágválságnehézkorszakán.Nincsmás
politikai ambícióm, mint hogy ennek a
munkánakrészeselehessek.
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Ha békére törekszel,
védd a teremtett világot!
Az új év kezdetén szeretnék szívbõl
békét kívánni minden keresztény
közösségnek, a nemzetek vezetõinek és minden jóakaratú embernek
az egész világon – írta üzenetében
XVI. Benedek pápa.
A béke 43. világnapjának témája: Ha
békéretörekszel,véddateremtettvilágot!ASzentatyaüzenetébenarrafigyelmeztet,hogyateremtettvilágtiszteletben tartásának nagy jelentõsége van
azértis,mert„ateremtésIstenminden
mûvének kezdete és alapja”, megóvása
napjainkbanlényegbevágóazemberiség
békés együttélése szempontjából. Az
emberek egymás iránti kegyetlensége
miattabékétésavalódi,teljesemberi
fejlõdést számos veszély fenyegeti (háborúk, nemzetközi és helyi konfliktusok, terrorcselekmények, az emberi jogok megsértése). Ugyanakkor nem kevésbé aggasztóak a hanyagságból – ha
nem egyenesen visszaélésbõl – fakadó
tényezõk, amelyek földünket és az Istentõlkapottbõségestermészetijavakat
fenyegetik. Ezért elengedhetetlen, hogy
az emberiség megújítsa és megerõsítse

„az ember és környezete közötti összhangot, amely Isten teremtõ szereteténektükrekell,hogylegyen:ebbõlaszeretetbõlszármazunk,ésefelétartunk”.
„HaateremtettvilágotIstenajándékának tekintjük az emberiség számára,
jobbanmegtudjukérteniazemberhivatásátésértékét.Azsoltárszerzõvelegyütt
csodálattal hirdethetjük: »Bámulom az

eget,kezedmûvét,aholdatésacsillagokat,amelyekettealkottál.Miazember,
hogy megemlékezel róla, az ember fia,
hogygondotviselszreá?«(Zsolt8,4-5).A
teremtett világ szépségének szemlélése
arraösztönöz,hogyfelismerjükaTeremtõszeretetét,aztaszeretetet,»melymozgatnapotésmindencsillagot«."
Forrás:MagyarKurír

2009-ben is elmaradt a zöld fordulat
Az IKSZ környezetvédelmi szempontból a súlytalanság és csalódás
évének tartja 2009-et. Nemzetközi
téren nem jött létre a megegyezés
Koppenhágában. Itthon a korábbi
esztendõben eladott széndioxid kvóta 28 milliárd forintos bevétele még
mindig nem eredményezett „egy
téglányi” zöld beruházást sem.
A2009-esesztendõtajövõértfelelõsségetérzõfiatalokabbanareménybenvárták,hogyezazéva„globális,zöldfordulat” idõszaka lesz. Az optimista hangokat táplálta az a felismerés, amely szerintavilágválsághelyetnyithategykörnyezetileg fenntartható gazdasági rendszernek,valamintebbenazévbenkerült
megrendezésre a régóta várt koppenhágai Klímacsúcs is. A reménykedõknek
súlyospofontjelentettavilágvezetõpolitikusainakgyávaságaakörnyezetivállalások területén, a magyar fiataloknak

pedigszembesülniükkellettahazaikörnyezetpolitikaerõtlenségével.
AKlímacsúcsszakmairendezvényeina
hazai politikai ifjúsági szervezetek közül
kizárólagazIfjúságiKereszténydemokrata
Szövetség képviseltette megát. Azbej
Tristan, az IKSZ Zöld Munkacsoportjánakvezetõjehelyszínrõlfigyelhettevégig,
ahogy a közös vállalásokhoz szükséges
megegyezésesélyeegyrekisebblesz,éshelyetteemberekmilliárdjainakfrusztrációja
csapódik le Koppenhágában. A három
nagyérdekcsoport,névszerintafejlettiparúországok,adinamikusanfejlõdõgazdaságokésaklímaváltozásnakleginkábbkitett óceániai és afrikai államok csoportja
merevenragaszkodvaálláspontjához,nem
tudott megegyezni a klímaváltozás elleni
küzdelemterheinekelosztásában.
AsúlytalanmagyarálláspontotakonferenciánEurópalegkevésbékörnyezetbarát
kormányfõje,Bajnai Gordon képviselte.A
magyarminiszterelnökamellett,hogyide-

haza kormányprogramjában, beszédeiben
a környezetvédelemrõl említést sem tett,
továbbraishagyja,hogyakörnyezetvédelmi szakminisztérium a legsúlytalanabb
tárca maradjon. A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium idei mérlegét több
mintszázmilliárdforintkvótabevételvesznihagyása,EurópaiUnióskörnyezetvédelmielvárásoktóléscélkitûzésektõlvalóelmaradás(pl.Vízkeretirányelv)ésazérzékelhetõhatásúzöldberuházásokteljeshiányateszilesújtóvá.Azideiévhazainagy
csalódása,hogyakorábbiesztendõbeneladottszéndioxidkvóta28milliárdforintos
bevételemégmindignemeredményezett
„egytéglányi”zöldberuházástsem.
Mi,akörnyezetértésajövõnkértaggódófiatalkereszténydemokratákreméljük,
hogy a 2010-es évben a nemzetközi és
hazai politika túllép a „hülyeség korán”
éssikerülmegalapozniegyfenntartható,
ésszerûbbvilágot.
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A KDNP tiltakozik
a miskolci Gyermekváros értékesítése ellen
Ellenzi a miskolci Gyermekváros bezárását és értékesítését a KDNP. Nagy
Kálmán, a párt országgyûlési képviselõje miskolci sajtótájékoztatóján felszólította Káli Sándor (MSZP) polgármestert és a szocialista vezetésû városi önkormányzatot, hogy ne értékesítsék az ingatlant, és a gyerekeket ne
szakítsák ki megszokott környezetükbõl.
NagyKálmán elmondta:amiskolciönkormányzata172férõhelyesGyermekvárosingatlanjátaNanpolisInnovációs
Parkprojektkeretébenkívánjaértékesíteni 365 millió forintért, s a vevõjelölt
NanopolisNanotechnológiaiGazdaságfejlesztõ Kft. tulajdonosa egy offshore
cég.AzállamigondozottgyerekeknevelésérelétrehozottmiskolciGyermekvárosból így kényszerûségbõl kikerülõk
helyzete sokkal nehezebb lehet, a miskolci városvezetés meggondolatlanul
veszélybesodorjaõket.
A KDNP országgyûlési képviselõje
azt mondta: tudomása szerint a Gyermekvárost négy különbözõ telephelyre
költöztetik át, miközben az évtizedek
ótaagyermekeknevelésétszolgáló,erre
rendkívülalkalmasingatlant,asportpá-

lyát és annak környezetét földig rombolják.Mindeztúgytesziamiskolcivárosvezetés,hogyaKDNPismereteiszerint a szétköltöztetésre nincsenek meg
aszükségeshatóságiengedélyek,agyermekek fogadóhelyeinek elõkészítése
gyakorlatilagnulla.Hozzátette:mindez
felháborító, ezért felszólítják Miskolc
MSZP-svezetésétarra,hogyneértékesítse az ingatlant, a Gyermekvárosban
nevelkedõk maradjanak megszokott
környezetükben.
Aképviselõaztisközölte:ismeretei
szerint a Gyermekvárost ez év június
30-ig akarják eladni a Nanopolis Kft.nek, amelynek többségi tulajdonosa a
BINDBusinessInovationDevelopment
Ag. Vaduz Lichtenstein, vagyis egy offshorecég.Nincsazazalapkutatás,eset-

„Kétszeresen aljas eljárást folytatnak a szocialisták”

Az emberek félelmeire, rossz érzéseire apellálva kampányolnak a szocialisták, akik „minden választásnál elõveszik a nyugdíjaskártyát” – mondta az
úgynevezett svéd modell bevezetése kapcsán a fideszes Szakács Imrével
közösen tartott gyõri sajtótájékoztatóján Medgyasszay László, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje.

leg hosszú évek múlva létrejövõ tudományosérték,azarendkívüligazdasági
haszon, amelyért gyermekéleteket szabadna veszélyeztetni – mondta Nagy
Kálmán utalva arra, hogy a nanotechnológiai beruházások, kutatások csak
hosszúévekutántérülhetnekmeg.
kdnp.hu
Forrás:MTI

Nemcsak az alkotmányosság,
hanem a jog és
az igazságosság is gyõzött

Akereszténydemokratapolitikusszerint„kétszeresenaljas”eljárás,hogyazMSZP
csakaválasztásokelõttfoglalkozikanyugdíjasokkalésolyanüggyelkampányol,
aminekarészleteitnemisismeri;„fogalmuksincs,hogymitmondanak,ésegyhazugsággalriogatjákanyugdíjasokat”–jelentetteki.
MedgyasszayLászló emlékeztetettrá,hogyévekótacsökkenanyugdíjakreálértéke,azinflációnyugdíjasokatérintõrészemagasabbazátlagnál,azMSZP
kormányzása idején megemelték a nyugdíjkorhatárt, és „az utolsó pillanatban
kísérletet tettek a nyugdíjalapok ellopására” a nyugdíjpénztárak magánosítása
révén.
A Kránitz László megyei MSZP-elnökhelyettes délelõtti sajtótájékoztatóján elhangzottakat határozottan cáfolva hangsúlyozta: nem hetvenéves nyugdíjkorhatárt
javasolt2007-benaKDNP,hanemazt,hogyakikneknincsenelegendõigazoltszolgálatiidejük,azoknakekorfelettvezessenekbeegyteljesenújöregségialapjuttatást.
SzakácsImre, aFideszországgyûlésiképviselõje,egybenmegyeiközgyûlésielnökazt
mondtaazeseményen,„nemigaz,hogyaFideszelveszianyugdíjakat,nemigaz,hogy
katasztrófa lesz, és nem igaz a svéd modell bevezetési módja sem”. Visszautasítva
KránitzLászlósajtótájékoztatójánelhangzottvalótlanállításokatkijelentette:aFidesz–
KDNPfrakciószövetségképviselõimegszavaztáka13.havinyugdíjat,sminthozzátette,ajuttatáselvételétazonbanaszocialistákkalellentétbennemtámogatták.

A Kereszténydemokrata Néppárt örül
annak, hogy nemcsak az alkotmányosság,hanemajogésazigazságosságisgyõzedelmeskedett–reagáltHalászZsuzsa, apártszóvivõjeazAlkotmánybíróság döntésére, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította az
ingatlanadót.
Aszóvivõkiemelte:akormánynak
aközéposztálymegnyomorításárakiterveltelképzeléseezegyszer„dugába
dõlt”.
Hozzátette: nincs kétségük afelõl,
hogyehelyettkieszelmajdvalamimást
aBajnai-kormány,deremélik,hogyerremárnemleszideje.
Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az egyes nagy
értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról
szólótörvénynekalakóingatlanokadójáravonatkozórendelkezéseit,sazokat
visszamenõleges hatállyal megsemmisítette.

kdnp.hu,Forrás:MTI

Forrás:MTI
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Mindenki bankbetétjét kockáztatják
a szocialisták!
A Kereszténydemokrata Néppárt
szerint a kormány és a szocialisták a
betétesek pénzét teszik kockára azzal a kormányrendelettel, amely a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiszabott bírságokból származó bevételek felhasználásáról szól – mondta Rétvári Bence, a párt országgyûlési képviselõje, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke sajtótájékoztatóján..
A kereszténydemokrata politikus felidézte: a kormány január 22-i rendeletébenrögzítette:akihirdetéstkövetõ 15 napon belül a PSZÁF-nak 500
millió forintot be kell fizetnie a krízisalapba. A pénzügyi felügyelet ezt
csakúgytudjaelvenniabevételeibõl,
haazOrszágosBetétbiztosításiAlapba és a befektetõvédelmi alapba fizetendõ összegeket csökkenti. Ezek az
alapok szolgálják azt, hogy a betétesek banks záml áj uk at bizt ons ágb an
tudhassák.
FülöpAttila, azIfjúságiKereszténydemokrataSzövetséggazdaságimunka-

csoportjának vezetõje elmondta: a felügyeleti bírság címkézett összeg, melyetapénzügyifelügyeletnemhasználhat „kénye-kedve” szerint. A hatályos
törvények úgy rendelkeznek, hogy a
PSZÁF-nak a beszedett bírság jelentõs
hányadát  a betétbiztosítási és befektetõvédelmialapbakellbefizetnie.
RétváriBencehangsúlyozta:arendelettel az állami garancia, a törvényekbenmeghatározottbiztosításieszközök

csorbulnak,„mindenkibankbetétje”kerülveszélybe.Felhívtaafigyelmetarraa
tényre,hogyahitelintézetitörvényegyértelmûen rögzíti, hogy a betétesek védelmére kell a beszedett bírságok 80
százalékátfelhasználni.
Hozzátette: a KDNP a krízisalapot
azMSZPkampányszámlájánaktartja,
eztigazolja,hogyakrízisalapaválasztási kampányidõszak lezárása után öt
nappalmegszûnik.AzMSZPakrízisalapb ól a szoc iá l is ell át ór ends zert
megkerülve, a legkiszolgáltatottabbak
helyzetével visszaélve, szavazatvásárlásicéllaláprilis30-ighúsz-ésötvenezerforintközöttiösszegeketosztogat
– mondta a képviselõ. A válság és a
szociális krízis azonban nem ér véget
április30-án,seziscsakazttámasztja alá, hogy az MSZP a krízisalapba
irányított összegeket kampánycéljaira
használja. Megjegyezte: a szocialisták
lebuktakazzalis,hogyakrízisalapban
lévõpénzigénybevételérõltöbbtelepülésenazMSZP-irodákbantartottaktájékoztatót.
kdnp.hu
Forrás:MTI

Tarthatatlan a magyar vállalkozók helyzete
Mindenekelõtt gazdaságélénkítésre és a versenyképesség növelésére van
szüksége a magyar gazdaságnak – értett egyet Sopronban három, a gazdasági élet szereplõit képviselõ szervezet és Sopron és térsége kereszténydemokrata országgyûlési képviselõje, Firtl Mátyás azon az egyeztetésen, amelyen a kis- és középvállalkozók jelenlegi helyzete és jövõje is szóba került.
A gazdaság talpra állítása, a munkahelyteremtés szolgálja igazán a jövõt,
teremti meg a szociális biztonság, az
egészségügy,akultúraszámáraisszükséges anyagi feltételeket – hangzott el
azegyeztetésen.
HorváthVilmos, aSoproniKereskedelmi és Iparkamara elnöke megköszönteaztaképviseletet,amellyel Firtl
Mátyás ellenzékbeniskiálltavállalkozók érdekei mellett a Parlamentben,
ahol számos felszólalásban, interpellációbanirányítottaadöntéshozókfigyelmétahelyiésrégiósvállalkozásokérdekeit szolgáló kérdésekre. A parlamenti
képviselõimunkájátahelyivállalkozá-

sok nevében Horváth Vilmos kamarai
elnök és Károlyi Gyula, az Ipartestület
helyielnökeegyarántnagyraértékelte.
A gazdasági élet szereplõinek érdekképviseletei egyetértettek abban, hogy a
magyar gazdaságot az elmúlt 8 év mindentekintetbenromhalmazzátette,ahol
atörvényatisztességesvállalkozótbünteti,káoszészûrzavarésbizonytalanság
uralkodikavállalkozókkörében,miközbenmégmindigahazaikis-ésközépvállalkozók biztosítják a foglalkoztatottság
nagyhányadátazországban.
Aszõlészekésborászokisateljesbizonytalanságidõszakátélik,folyamatosanváltozórendeleteknekvalómegfele-

lés kényszere alatt – mondta Taschner
István hegyközségi elnök, aki az agrárágazattöbbnehézségétisfelsorolta.
A helyi kis- és középvállalkozók tulajdonképpenagazdasághajtómotorjai,
ezért az õ támogatásuk és életképességüksegítéseazegésztársadalomérdeke
–szögezteleFirtlMátyás,akiajelenlévõérdekképviseletekvezetõivelközösen
azokról a feltételekrõl és szükséges intézkedésekrõl is egyeztetett, amelyeket
ajövõgazdaságpolitikájánakkellmegoldania ahhoz, hogy az országot fejlõdõ,
emelkedõpályáraállítsa.
A Kereskedelmi és Iparkamara, az
IpartestületésaHegyközségvezetõje,az
általukképviseltvállalkozóirétegnevében
aztazigényétéskérésétismegfogalmazta,hogyegygazdaságitémájúkonzultációra szívesen látná vendégül Sopronban
VargaMihályt, aFideszszakpolitikusát.
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Húszéves a Romániai
Demokrata Szövetség
Hiteles normák mentén jöhet létre nemzeti egység
Január 16-án Kolozsváron, az RMDSZ
húszévesfennállásánakjubileumirendezvényén Harrach Péter képviselte a
Fidesz–KDNPszövetséget.
A Ker eszt ényd em okr at a Népp árt
ale ln öke a Fid esz–KDNP szöv ets ég
nevében köszöntötte az RMDSZ vezetõit és tagjait, erõt kívánva ahhoz,
hogy betölthessék hivatásukat, a romániai magyarok érdekeinek védelmét, a többségi társadalommal való
együttélést az európai és keresztény
normák szerint, és ami talán a legfontosabb,anemzetiegységmegvalósításárairányulótörekvésekhatékony
támogatását.
A közelgõ választásokról szólva az
Országgyûléskereszténydemokrataalelnöke hangsúlyozta: „Olyan Magyar-

országotszándékozunképíteni,amelynekegészségestársadalma,erõsgazdasága és politikai ereje igazi segítséget
képesnyújtaniahatárontúlinemzetrészeknek. Úgy is fogalmazhatnék,
amelyikképesmegteremtenianemzeti egységet. Ha történelmünk sikeres
pillanatairatekintünk,akarizmatikus
vezetõ és a világosan megfogalmazott
célmellettamegvalósultnemzetiegységet látjuk. Az viszont igaz, hogy ez
csak a hiteles normák mentén jöhet
létre.Ezértazegységértsokatkelldolgoznunk, otthon és itt is. Mindnyájunknakkívánom,hogysikereslegyen
ezamunka.
Isten áldja Erdély népét, Isten áldja
nemzetünket!”
Forrás:harrachpeter.fidesz.hu

A KDNP pécsi szervezetének
visszapillantója a 2009-es évre
BáraKDNPösszespécsivezetõjejelenlegtársadalmimunkábanlátjaelfeladatát,
avárosiszervezet2009.július9-imegalakulásaótaígyispezsgõbbéválthelyben
a KDNP élete. Alább a legfontosabb velünk kapcsolatos események csokorba
gyûjtéséveltekintünkvisszaa2009-esévre.
2009. július 9.: Három korábbi pécsi KDNP szervezet egyesítését követõen
megalakulaKDNPPécsVárosiSzervezete.Tisztújítás.Elnök:MaráczyTibor.
2009.július31.:SajtótájékoztatóttartMaráczyTiboraMegyeritériépítkezésselkapcsolatban.
2009. augusztus 7.: A KDNP pécsi szervezete elfogadhatatlannak ítéli a
Szepessyszoboráthelyezését.
2009.augusztus11.:VéradástszervezaKDNPPécsVárosiSzervezete.
2009.szeptember16.:Újabb,lakosságifórummalegybekötöttsajtóbeszélgetés
aMegyeritérügyében.
2009.október30.:MegtartjahúszévesjubileumirendezvényétapécsiKDNP.
A rendezvényen részt vesznek Mayer Mihály pécsi megyés püspök és Semjén
Zsolt,aKDNPelnökeis.
2009.november4.:ANagyLajosGimnáziumbanemlékezikmegaKDNPPécs
Városi Szervezete az '56-os forradalom és szabadságharc leverésérõl, illetve az
áldozatokról.
2009. november 24.: Kezdetét veszi a pécsi KDNP háromrészes adventi
elmélkedéssorozataPeterdiDánielreformátuspüspökhelyetteselõadásával.
2009.december17.:„TubesügybenBajnaiéafelelõsség”–aKDNPPécsVárosi
Szervezete arra szólítja fel a kormányt, hogy járjon el a pécsiek létbiztonsága
érdekébenúgy,hogyademokratikusjogoknesérüljenek.
Istenáldotta,boldogújévetmindenkinek!
KDNPPécs
VárosiSzervezete
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KÉSZ-kerekasztalok
februárban
AKer eszt ényÉrt elm is ég ie kSzöv ets égegyõr iszerv ez et e„Amag yarérd ekrõl – OKOS AN” cím û ors zágj ár ó kereka szt al-bes zélg et és én ekfebr uá r iállom ás ai:
Febr uá r10-én, szerdán este 6 órátólSzécsénybenaKrúdyGyulaVárosi Mûvelõdési Központban (Ady Endreút12.)
Meghívott vendégek: Harrach Péter
(KDNP), HoffmannRózsa (KDNP),Böszörményi NagyGergely (NézõpontIntézet)
Febr uá r17-én,szerd ánest e6órától Tam ás ib an a Vályi Pét er Szakképz õIskol aAul áj áb an(Deá kFer enc
u.6/8.)
Meghívott vendégek: Hoffmann Rózsa (KDNP), KövérLászló (Fidesz), SzabóMárk (NézõpontIntézet)
Február24-én,szerdáneste6órától
Pakson a Városi Mûvelõdési Központban(Gagarinu.2.)
Meghívottvendégek:VargaMihály (Fidesz),MedgyasszayLászló(KDNP),GiróSzászAndrás(SzázadvégAlapítvány)
A kerekasztal-beszélgetéseket Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri örököstiszteletbelielnöke,aKDNPparlamenti frakciójának és az Országyûlés
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságánaktagjavezeti.
kdnp.hu
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