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Április 11. a mi forradalmunk

„Minden szavazatra szükség van: erôs
felhatalmazás nélkül nem lehet érdemi,
mélyreható változásokat elindítani”.
„Mi, XXI. századi magyarok április
11-én a választással végbevihetjük a
magunk forradalmát, amellyel véget
vethetünk az elmúlt évek szégyenteli
politikájának, és utat nyithatunk egy
új korszaknak, amelyben a kormányzás visszaadja a magyar nemzet önbecsülését. Igen, a mi forradalmunk az
április 11-i választás lesz. Gyors, átütô,
megrendítô változás, az igazság pillanata. Egy nagyarányú, megkérdôjelezhetetlen, elsöprô választási gyôzelem,
amely összefogja sok millió ember
szétfutó akaratát, egy választási gyôzelem, amely egyesíti a nemzetet, még
egy forradalomnál is több, még annál is
többet ér. Gyors, kiszámítható, alkotmányos, tehát biztonságos változás,
amely nem követel mártírokat, változás, amely elhozza az igazság pillanatát, de nem szed emberáldozatot.
Van, amikor az igazságért csak meghalni lehet, s mindig teremnek is olyan
bátor és nagyszerû magyarok, akik képesek az életüket adni érte. De az is igaz,
hogy mi mindannyian nem meghalni
akarunk az igazságért, hanem élni
szeretnénk benne. Nem a halál teszi
igazzá az életet, az életet csak a megtett
út teheti igazzá. S mi most nagy útra
készülünk. Mi, akik az elviselhetetlen
hazugság után végre igazságban akarunk

élni, most nagy útra készülünk. Mi
hisszük, hogy jó kormányzással igenis le
lehet gyôzni a munkanélküliséget, talpra
lehet állítani a gazdaságot, meg lehet
menteni az egészségügyet, újra rendet és
közbiztonságot lehet teremteni, jó kormányzással meg lehet védeni a családok,
az idôs emberek biztonságát”.
„Április 11-én nem csak képviselôket, nem csak miniszterelnököt, nem
csak kormányt, hanem sokkal többet
fogunk választani. Április 11-én a
befuccsolt jelenünk helyett valójában
jövôt választhatunk magunknak: egyszerre személyes és közös jövôt”.
„Azon a napon minden egyes szavazatra szükség lesz, azon a napon
egyetlen szavazaton is múlhat, hogy a
siker döntô lesz-e.”
Ne hagyjuk, hogy akár egyetlen ember
szavazata is hiányozzon, mert akkor
elveszhet a csata. Elveszhet minden,
amiért évek óta és inunk szakadtáig dolgoztunk. Minden választó két szavazatot
adhat le április 11-én. Egyet a helyi jelöltre,
egyet a pártlistára. Mind a kettôre szükségünk van. Aki megosztja a szavazatát,
az valójában az ellenfeleinket segíti, az
valójában a közös történelmi sikerünket
kockáztatja. A rosszat nem elég elítélni,
hanem le is kell gyôzni. Két jól irányzott
szavazat, és megtörténik az, amire mindannyian várunk:„A magyar név megint
szép lesz, méltó régi nagy híréhez”.
Orbán Viktor

Orbán Viktor:
Nemzeti ügyek
politikája
„A politikának és a kormányzásnak a jövôben mindig azokat a nemzeti ügyeket kell képviselnie, amelyek minden magyar, de legalábbis a nagy többség számára fontosak. Magyarország következô kormányának tehát a nemzeti ügyek
kormányának kell lennie.
Ez egyben gyakorlatias politikát és kormányzást jelent,
amely érthetô és támogatható az emberek nagy többsége számára, mivel az ô
mindennapi életük problémáira és gondjaira keres
józan megoldásokat.”
5–6. oldal

Itt az idő, hogy
megteremtsük
a szociális biztonságot!
„Ma a szociális és gyermekvédelmi-gyermekjóléti területen dolgozók megbecsültsége a leggyengébb: társadalmi megítéltségük és jövedelmi helyzetük sokszor
még alacsonyabb, mint a
reájuk bízott, ápolást és gondozást igénylô, segítségben
részesülô rászorultaké. Az
ágazat bérezése alulmúlja
még az egészségügyben dolgozók helyzetét is. Az elmúlt
nyolc év mostohán bánt
velük: csökkenô támogatás
mellett egyre nehezebb helyzetbe hozta az intézményeket, a szolgálatokat ellátókat”.
7–11. oldal

Megerősítette a Fidesz szerződését
a szövetségeseivel
Megerôsítette a hét szövetségesével kötött szerzôdését a Fidesz az áprilisi
országgyűlési választások elôtt. Az aláírások után Orbán Viktor, a Fidesz
elnöke azt mondta, ha megkapják a magyar választók támogatását, ez a
szövetség képes lehet arra, hogy olyan célokat tűzzön ki az ország elé,
amelyeket jó szívvel támogat Magyarország nagy többsége, és amelyek
megvalósítása „alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Magyarország
nemzetközi tekintélyét is visszaszerezzük, és (…) Magyarország ismét
tiszteletreméltó legyen a közép-európai térségben”. Semjén Zsolt, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP
szövetség – kiegészülve a többi szervezettel – a magyar politikatörténet és
az Európai Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója.
A szerzôdést a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Nemzeti Fórum, a Magosz, a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungo Drom és a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja írta alá.
Orbán Viktor az aláírást követôen emlékeztetett arra, nem ez az elsô alkalom,
hogy megállapodást kötnek egymással. A
polgári kormány idôszaka alatt már formálódott a szövetség, amelyet 2006-ban
rögzítettek írásos formában. Megjegyezte,
a szerzôdés elkötelezôdés, „mi a magunk
részérôl, akik aláírtuk ezt a szerzôdést
elköteleztük magunkat bizonyos nemzeti
ügyek végrehajtása mellett” – mondta. A
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megállapodásnak öt ilyen pont jelenti az
alapját, úgymint a gazdaság talpra állítása
munkahelyek teremtése révén, az egészségügy megmentése. Céljuk továbbá,
hogy újra rend és közbiztonság legyen,
megteremtsék a szociális biztonságot,
illetve helyreállítsák a demokratikus normákat.
A Fidesz elnöke aláhúzta, úgy
látják, Magyarország csak akkor tudja
legyôzni a mostani bajait, akkor lehet
ismét erôs, ha olyan közösséggé válik,
amelynek vannak nemzeti ügyei. Mint
felhívta a figyelmet, a lezárni kívánt
korszak ismérve, hogy ilyenekkel az
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nem rendelkezett. A kormányzást
magán- és üzleti érdekek szolgálatába
állították.
Hozzátette ugyanakkor, csak ez a
nyolc szervezet, csak ez a szerzôdés
önmagában nem elég az ország sikeressé tételéhez, mert szükség van minden egyes választópolgárra. Elmondta,
amennyiben megkapják a magyar választók támogatását és bizalmát, a szövetség képes és alkalmas lehet arra,
hogy olyan célokat tûzzön ki az ország
elé, amelyeket jó szívvel támogat Magyarország nagy többsége, és amelyek
megvalósítása „alkalmassá tesz bennünket arra, hogy Magyarország nemzetközi tekintélyét is visszaszerezzük,
és Magyarország ismét tiszteletreméltó
legyen a közép-európai térségben”.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a sajtónyilatkozatok után az MTI-nek elmondta: ez a
széles szövetség lehetôvé teszi, hogy a
különbözô hangsúlyokat megôrizzék,
mégis megteremtsék a szükséges egységet, és elérjék a magyar választók meghatározó többségét.
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Hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP szövetség – kiegészülve a többi szervezettel – a
magyar politikatörténet és az Európai
Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója, az unió történetében nincs precedens arra, hogy
egy politikai konstrukció stabilan az
abszolút többség felett legyen, márpedig
jelen pillanatban a közvélemény-kutatások szerint az abszolút többség felett
állnak.
Hozzátette: a szövetséghez a KDNP a
kereszténydemokrata szemléletet adja;
a párt „a Szent István-i, keresztény
örökség letéteményese”. A szövetség
céljai közül speciálisan KDNP-s programpontnak nevezte a demográfiai kérdések elôtérbe helyezését és a családi
adózás lehetôségének megteremtését.
Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum
elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt
nyolc év kormányzati országrombolása
után arra kell szövetkezni, hogy ha van
akarat, legyen erô is eltakarítani a romokat.
„Új korszakot kell nyitni!” – hangsúlyozta a szövetségesek nevében a politikus, aki szerint „véget kell vetni
annak, hogy néhány ezer gátlástalan
karrierlovag, seftelô, hivatásos bandita
és politikai bûnözô terrorizáljon tízmillió magyar állampolgárt”.
Szerinte jövôt ígérô, reális programot, kormányképes erôt csak ez a szövetség kínál.
A KDNP, a Fidelitas, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungo Drom, a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, valamint a Nemzeti Fórum vezetôi a Gellért Szállóban az aláírások után tartott sajtónyilatkozat alatt –
amelyet Orbán Viktor és Lezsák Sándor
mondott – tíz nemzeti színû zászló elôtt
sorakoztak fel.

Szövetség a nemzet újjáépítéséért
(dokumentum)
A magyar nemzet 1990-ben újra saját
kezébe vehette sorsát, s a rendszerváltoztatással megkezdhette mindazon
történelmi hátrányok ledolgozását, amelyeket a kommunizmus rendszere az
ország keresztény, európai, polgári társadalomfejlôdési pályáról való letérésével okozott, illetve a végletekig növelt.
A rendszerváltoztatás elsô három
kormányzati és országgyûlési ciklusában Magyarország sikeresnek ígérkezô

erôfeszítéseket tett a demokrácia, a
jogállam, a szociális piacgazdaság kiépítésében, az euro-atlanti integráció megvalósításában, a polgári társadalom
helyreállításában, az ország polgári
értelmiségének az európai átlagszinthez
történô felzárkóztatásában.
A 2002. évi országgyûlési választások eredményeképpen az MSZP–SZDSZ
kormánykoalíció egy növekedô gazdasági teljesítményre képes, stabil költségvetéssel, csökkenô munkanélküliséggel, inflációval és adósságteherrel bíró, nemzetközi tekintéllyel rendelkezô,
jövôjére bizakodóan tekintô országot
vehetett át azzal az eséllyel, hogy –
lezárva a rendszerváltoztatás szükségszerû nélkülözésekkel, megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, erôfeszítésekkel is járó korszakát – végleg
megerôsítve hazánkat az új, európai
társadalomfejlôdési pályán, a gyarapodás, megerôsödés tartós korszakát
nyissa meg.
A szocialista-szabaddemokrata kormányzatok azonban a közjó szolgálata
helyett hozzá nem értô, kapzsi és
hata loméhes politikájukkal elher dálták a nemzet esélyét a felzárkózásra, felélték az emberek erôfeszítésének
eredménye képpen létrejött tartalé kainkat, békeidôben és demokráciában
példátlan gazdasági, megélhetési, politikai és erkölcsi válságba taszították az
országot.
Magyarországot újjá kell építeni,
amelyhez az országnak új, a nemzet érdekei mellett elkötelezett polgári kormányzatra van szüksége, melynek
létrehozatala érdekében a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Fidelitas, a
Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungo
Drom, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Magyar
Vállalkozók és Munkaadók Pártja
valamint a Nemzeti Fórum (a továbbiakban: a Szövetségesek) jelen szerzôdéssel megerôsítik a közöttük fennálló szövetséget.
A Szövetségesek egyetértésüket fejezik ki az ország elôtt álló legfontosabb
célkitûzéseket és feladatokat illetôen,
melyek szerint:
– Magyarországnak vissza kell térnie
a polgári fejlôdés 1990-ben megkezdett
európai útjára,
– talpra kell állítani és ismét tartós
fejlôdési pályára kell állítani a magyar
gazdaságot,

– biztosítani kell a feltételeket, hogy
az országban az elkövetkezô tíz esztendôben egymillió új munkahely jöhessen létre,
– helyre kell állítani a rendet az
országban,
– meg kell menteni a magyar egészségügyet annak érdekében, hogy az ellátás ismét kiszámíthatóvá váljon,
– arra kell törekedni, hogy a megélhetés biztonsága és a munkán alapuló
gyarapodás lehetôsége minden magyar
ember számára elérhetô legyen,
– Magyarország polgárai személyes
felelôsségvállalásukkal erôsíthessék a
demokrácia és a jogállam mûködését,
– a magyar államnak vissza kell szereznie nemzetközi tekintélyét,
– minden magyar ember büszkén és
félelem nélkül vállalhassa nemzeti önazonosságát.
Mindezen célok elérése érdekében a
Szövetségesek egyetértenek abban, hogy
az általuk támogatandó következô polgári kormánynak:
– megalakulása után haladéktalanul
számba kell vennie az ország valós
állapotát, s dokumentálnia kell illetve
nyilvánosságra kell hoznia a kormányzati átadás-átvétel szerinti állapotokat,
– meg kell határoznia az ország
lerombolásáért viselendô erkölcsi-politikai felelôsség érintettjeit, törvénysértések esetén meg kell kezdeni a jogi
eljárásokat a jogállam szabályai szerint,
– felül kell vizsgálnia a költségvetés
helyzetét, stabilizálnia az állam mûködését;
– a vállalkozó érdekképviseletekkel
együttmûködve meg kell védenie azon
adó- és gazdaságpolitika tartós alapjait,
amelyek növekedési pályára állítva a
magyar gazdaságot csökkenthetik a
munkanélküliséget,
– a közbeszerzések rendezésének átalakításával biztosítania kell a magyar
vállalkozások esélyegyenlôségét, és viszsza kell szorítani a korrupciót,
– radikálisan csökkentenie kell a vállalkozókra és az önkormányzatokra
háruló bürokratikus terheket,
– meg kell védenie a magyar ter mô földet és ivóvízvagyont a spe ku lá ciótól,
– erôsítenie kell a vidék Magyarországának népességmegtartó képességét; le
kell állítani a falvak intézményhálózatát
és infrastruktúráját sorvasztó politikát,
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Folytatás a 3. oldalról

– támogatni kell a családi mezôgazdasági vállalkozások fejlôdését, a termelôk
bekapcsolódását termékeik feldolgozásának és értékesítésének folyamatába,
– a rendôrség erkölcsi megújításával,
szakmai és anyagi megerôsítésével
helyre kell állítania közbiztonságot,
– bûncselekmények elkövetôivel
szemben a szükséges jogszabály-módosításokkal meg kell erôsíteni a törvények visszatartó erejét,
– a jogbiztonság növelése érdekében
biztosítania kell az igazságszolgáltatás
gyors és akadálymentes mûködését,
– át kell alakítani a szakképzés rendszerét,
– meg kell állítani a kisiskolák bezárását, biztosítani kell a gyermekek
számára az általános iskola elsô négy
osztályának lakóhelyükön történô
elvégzését,
– vissza kell adni a pedagógus szakma tekintélyét és megbecsültségét, az
is kola nevelô feladatához szükséges
eszközöket és rendet kell biztosítani az
iskolákban is,
– biztosítania kell, hogy az iskolarendszer minden gyermek számára
megadhassa a képességeiknek megfelelô tudást a munkán alapuló boldoguláshoz,

Erôsödô
KDNP-frakció

és elfogadott jelöltek és jelöltlisták a
közös jelölôszervezetei a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt. A Szövetségesek
törekednek arra, hogy az együttmûködés a kampány folyamán egyértelmûen
érzékelhetôvé váljék a választópolgárok
számára.
A Szövetségesek megállapodnak
abban, hogy együttmûködésüket az
országgyûlési választások után esedékes önkormányzati választásokra
való felkészülés tekintetében is fenntartják.
A Szövetségesek a minél szorosabb
és hatékonyabb együttmûködés érdekében törekednek a társszervezeti viszonyból fakadó szervezeti mûködésük
összehangolására.
Budapest, 2010. március 10.
Orbán Viktor, Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség; Semjén Zsolt, Kereszténydemokrata Néppárt; Ágh Péter, Fidelitas;
Farkas Flórián, Lungo Drom; Jakab
István, Magyar Gazdakörök Országos
Szövetsége; Lezsák Sándor, Nemzeti
Fórum; Szatmáry Kristóf, Vállalkozók
Pártja; Turi-Kovács Béla, Kisgazda
Polgári Egyesület
kdnp.hu
Forrás: orbanviktor.hu, MTI

Biztonságos, boldog jövônk a tét

A tavaszi országgyûlési választások
után a Kereszténydemokrata Néppárt a jelenleginél
nagyobb létszámú
frakciót hozhat létre.
Jelenleg 162 fôs
a Fidesz–KDNP parlamenti frakciószövetsége, amelybôl 23 képviselô politizál kereszténydemokrata színekben. A
választásokat követôen várhatóan legalább harmadával nôni fog a KDNPképviselôcsoport létszáma.
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke korábban az MTInek adott interjújában megerôsítette,
hogy az új Országgyûlésben is önálló
frakció alakítására készülnek.
Forrás: MTI
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– törekednie kell a segélyezést pótló
munkaalkalmak teremtésére,
– biztosítania kell a nyugdíjak
értékállóságát,
– olyan adóreformot kell kialakítania, amely az adózandó jövedelembôl
eltartottak számához igazodva igazságos teherviselést eredményez,
– vissza kell állítani a lakástámogatási rendszert a fiatal emberek családalapításának elôsegítése érde kében,
– az önkormányzatokkal mint tulajdonosokkal, illetve az egészségügyi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel
együttmûködve új alapokra kell helyeznie a magyar egészségügyi rendszer
mûködését,
– gyors intézkedéseket kell tennie a
fiatal magyar orvosok és szakdolgozók
megtartása érdekében,
– törvénymódosítást kell kezdeményeznie az országgyûlés és az önkormányzati képviselôtestületek létszámának megfelezése érdekében.
A küszöbön álló országgyûlési választások megnyerése – mint a változás
esô politikai elôfeltétele – érdekében a
Szövetségek együttmûködnek az országgyûlési képviselôjelöltek kiválasztásában és a választási kampányban.
Eszerint a Szövetségesek által javasolt

A nyolcévi rossz kormányzás tönkretette az országot – olvasható a Profeszszorok Batthyány Körének közleményében. A szervezet rámutat: a jövônk
rovására vásárolták meg a nép jóindulatát, elsôkbôl utolsókká tettek bennünket, és közben megtépázták az ország becsületét.
A Professzorok Batthyány Köre szerint a
közjavak rovására tágra nyíltak a kiskapuk és a vesztegetés csatornái. Tombol a
kormányzati felelôtlen ostobaság, ezt a
rendszert a média sugallta látszat, a
felkorbácsolt gyûlölet és a közéleti
kiábrándultság ideig-óráig stabilizálni
tudta, sajnos mindez megteremtette a
maga bárdolatlan jobbos ellenpólusát is –
olvasható a közleményben.
Mára karnyújtásnyi közelségbe kerültünk a változáshoz, a rombolásban
élenjárók utolsó mentsvára, ha a csalódottakat sikerül a szavazástól eltántorítaniuk, az ellenzékre szavazókat pedig
megosztaniuk – vélik.
Ne hagyjuk magunkat! – szólítottak
fel. A Professzorok Batthyány Köre sze-
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rint minden felelôsen gondolkodó
embernek látnia kell, hogy azt a civilizált társadalmat, magyarságot, európaiságot, amelyet nemzetünk nagyjai
mindig is képviseltek, és amelynek
tiszteletére a magyar családokban a
gyermekeket hagyományosan nevelik,
csak a megosztatlan polgári középerô
képes megvalósítani.
A szervezet figyelmeztet ezért fontos,
hogy menjünk el szavazni, és mindkét
szavazatunkat az egyedül kormányképes mérsékelt polgári erôre adjuk.
Teremtsünk ezáltal biztonságos, boldog
jövôt magunknak és utódainknak! –
szólított fel a Professzorok Batthyány
Köre.
Forrás: OS
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Orbán Viktor: Nemzeti ügyek politikája
Bizakodással tölt el az a tudat, hogy mi, magyarok nagy lehetőség előtt
állunk, hiszen ma jóformán mindenki egyet akar Magyarországon: változást. Ez az egységes akarat teheti végre erőssé Magyarországot, és
képessé arra, hogy egyszer s mindenkorra túllépjen az elmúlt nyolc esztendő kudarcain.
Lezárhatunk egy korszakot, amelynek
csalódásai abból fakadtak, hogy a kormányzati politikát egyre inkább magáncélok és üzleti érdekek határozták meg.
Elég, ha csak a BKV-nál történt súlyos
visszaéléseket, a sukorói földügyletet
vagy a költségvetési adatok rendszeres
meghamisítását említjük a hasonló,
szégyenteljes ügyek hosszú listájáról. Ez
a politika hatalmas károkat okozott az
országnak, és aláásta hazánk nemzetközi tekintélyét.
Ahhoz, hogy az ország tekintélyét
helyreállítsuk, mindenekelôtt a politikában kell gyökeres változást véghezvinnünk. A jövôben a politikának
magáncélok és -érdekek helyett közös
célokat és érdekeket kell szolgálnia.
Olyan kormányra és kormányzásra van
szükség, amely ismét az emberek és a
mindennapi élet problémái felé fordul.
Olyan kormány kell tehát, amely
odafigyel az emberekre, meghallgatja
ôket, tiszteletben tartja a különbözôségüket, megérti a problémáikat. Ebbôl
adódóan azokat az értékeket képviseli,
juttatja érvényre, amelyek mindenkinek fontosak, s ezáltal összekötnek
minket, nem elválasztanak.
Olyan politika kell, amely ezeket a
közös értékeket építi, fejleszti, és igyekszik mindenki számára elérhetôvé
tenni.
Az elsô és legfontosabb összekötô érték a munka. A munka az alapja minden ember létbiztonságának, önállóságának, függetlenségének. A munka
tanít meg az ünnep örömére is. A
munka ad tartást, büszkeséget és elismerést abban a közösségben, ahová tartozunk: a családban, a lakóhelyen, a
munkahelyen, a baráti körben.
Az otthon is olyan érték, amelyre
mindenki természetes módon vágyik.
Mindenkinek fontos, hogy legyen egy
hely, ahol biztonságban érzi magát, ahol
mindennek tudja a helyét, ahol igazán a
maga ura lehet.
Alapvetô érték minden ember számára a család. Mindenki akar tartozni
valahová, mindenki szeretne családot,

melegséget, ragaszkodást. A meghitt
családi életre az is vágyik, akinek éppen
nincs benne része.
Az eddigiek mellett az is közös bennünk, hogy a fizikai fájdalomtól és a kiszolgáltatottságtól mindannyian félünk.
Az egészség éppen ezért minden embernek drága kincse. Amíg az ember
egészséges, úgy érzi, hogy minden
helyzeten úrrá tud lenni.
Ahhoz, hogy biztonságban érezzük
magunkat és el tudjuk érni céljainkat,
rendre is szükség van. A rend csak
annak nem érték, akinek nem tisztességesek a szándékai, a zavarosban
szeret halászni vagy az ököljog híve. Mi
magyarok most tapasztaljuk meg, hogy
a szabadság rend nélkül káoszt és félelmet szül. Ahol nincs rend, ott elszaporodnak a rácsok, lakatok, zárak, a
sorompók és a figyelôkamerák.
A politika tehát akkor találhat vissza
a mindennapi élethez és az emberekhez, ha a mindannyiunkat összekapcsoló értékeket: a munkát, az otthont, a
családot, az egészséget és a rendet
helyezzük a középpontjába.
Itt az ideje, hogy Magyarországnak
erôs vezetése legyen, amelyben megbízhatnak az emberek itthon és külföldön
egyaránt, és amely képes helyreállítani
Magyarország tekintélyét, hogy újra
tisztelet övezze a világban. Ha ilyen
vezetése lesz az országnak, akkor Magyarországnak ismét lesz hitele és nemzetközi befolyása.
Ennek érdekében a politikában magáncélok helyett közös célokra és ügyekre
van szükségünk, amelyek alkalmasak
arra, hogy a nagy többség együtt küzdjön
sikeres megoldásukért. Magyarország akkor tudja összeszedni az erejét, akkor tud
kilábalni a válságból és megindulni egy
sikeresebb jövô felé, ha lesznek nemzeti
ügyeink, amelyekért együtt tudunk küzdeni, amelyekkel mindenki, de legalábbis
a nagy többség azonosulni tud.
Ezért a politikának és a kormányzásnak a jövôben mindig azokat a nemzeti
ügyeket kell képviselnie, amelyek minden magyar, de legalábbis a nagy többség

számára fontosak. Magyarország következô kormányának tehát a nemzeti
ügyek kormányának kell lennie. Ez egyben gyakorlatias politikát és kormányzást jelent, amely érthetô és támogatható az emberek nagy többsége
számára, mivel az ô mindennapi életük
problémáira és gondjaira keres józan
megoldásokat.
A kormányzatnak tisztában kell
lennie azzal, hogy minden egyes embernek joga van ahhoz, hogy legyen lehetôsége gondoskodni a családjáról. Ez
tisztességes munkahelyeket és tisztességes béreket jelent, olyan oktatási
rendszert, amely megfelel a magas nyugati normáknak és a gazdaság elvárásainak. Olyan egészségügyi ellátást,
amely elérhetô és hatékony. Minden
embernek joga van a közbiztonsághoz
és a szociális biztonsághoz, ezeket az államnak biztosítania kell.
Ezek a célok megalapozottak, reálisak. Elég, ha csak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát vesszük alapul,
amelyre ma minden demokratikus ország alkotmánya épül. Ebben elsôk
között szerepel a munkához való jog, a
szociális biztonsághoz, a személyes biztonsághoz való jog, valamint az egészséges környezethez, a legmagasabb
szintû testi és lelki egészséghez való jog.
Ezek az alapvetô emberi jogok éppen
azokat az értékeket hivatottak biztosítani, amelyeket a nemzeti ügyek politikája szolgál.
A történelem tehát azt mutatja, hogy
minden igazán fontos és mélyreható
változás, amely elôbbre vitte az emberiséget, azokra a közös emberi értékekre
épült, amelyek lényegében változatlanok.
A magyarok megérdemlik, hogy erôs
kormányuk legyen, amely képes ezt a
politikát megvalósítani és helyreállítani
az ország nemzetközi tekintélyét.
Ennek érdekében a nemzeti ügyek kormányának fontos feladata lesz megújítani szövetségét a Nyugattal, erôsebb
kapcsolatokat teremteni Amerikával, és
új alapokra helyezni viszonyát a keleti
országokkal is, s hazánkat meghatározó
szereplôvé tenni egy közép-európai
együttmûködésben.
Olyan kormány kell, amely képes
ösztönözni a nemzetközi befektetéseket
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azzal, hogy bebizonyítja, komolyan veszszük a munkahelyteremtést, és lehetôvé tesszük, hogy a vállalkozók befektessenek, gyarapodjanak nálunk.
Nehéz feladat vár ránk. Nem kerget hetünk délibábokat, a jelenlegi
nehéz helyzetbôl kell kiindulnunk. Az
emberektôl és a valóságtól elforduló
politika következtében teljesen leállt
a magyar gazdaság, sorra mennek
tönkre a magyar vállalkozások, napról
napra nô a munkanélküliség, az
összeomlás szélére került az egészségügyi rendszerünk, gyakorlatilag
nem beszélhetünk szociális biztonságról, széthullóban a közrend és a közbiztonság.
Mindebbôl logikusan következik öt
nemzeti ügy, amelyek közös megvalósításával Magyarország megerôsödhet és

kilábalhat a válságból. Én hiszem, hogy
képesek leszünk közös értékeinket a
nemzeti ügyek politikáját megvalósító,

erôs kormányzással érvényesíteni, és
akkor Magyarországot ismét tisztelni
fogja a világ.

Itt az ideje, hogy Magyarországnak erős vezetése
legyen, amelyben megbízhatnak az emberek
Március 12-én hozta nyilvánosságra a Fidesz–KDNP szövetség – az országos választmány által elfogadott – országos és területi listáit. Az áprilisi
országgyűlési választáson Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Fidesz–KDNP
szövetség miniszterelnök-jelöltjeként vezeti az országos listát, valamint
Fejér megyei listáját, Semjén Zsolt, a KDNP elnöke áll a Bács-Kiskun
megyei lista élén, az országos lista ötödik helyet foglalja el. A Fidesz–KDNP
szövetség egyúttal bemutatta a Nemzeti ügyek politikája címet viselő
választási programját.
A Fidesz országos listájának elsô húsz
helye a következôképp alakult: Orbán
Viktor, Schmitt Pál, Horváth János,
Wittner Mária, Semjén Zsolt, Kövér
László, Navracsics Tibor, Lezsák
Sándor, Jakab István, Szatmáry Kristóf,
Turi-Kovács Béla, Farkas Flórián, Ágh
Péter, Pelczné dr. Gáll Ildikó, Varga
Mihály, Pokorni Zoltán, Kósa Lajos,
Harrach Péter, Tarlós István, Kubatov
Gábor.
A Fidesz és a KDNP 95 oldalas programja – amely nyomtatott formában és
internetes is megjelent – hat nagyobb
részben mutatja be a kormányzati elképzeléseket. Orbán Viktor öt alapértéket
fogalmaz meg, amelyek szerint a következô ciklus kormányzatának építenie
kell, ezek a munka, az otthon, a család,
az egészség, a rend. A programban a szociális kérdésekrôl Soltész Miklós, az Országgyûlés szociális bizottságának
KDNP-s alelnöke ír.
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Kövér László, a Fidesz Országos
Választmányának elnöke hangsúlyozta:
a kétmillió kopogtatócédula összegyûjtésével, a szövetségeivel kötött szerzôdés
megújításával, és a választási listák felállításával a Fidesz egy hosszú és sikeres
felkészülési idôszakot zárt le, mint fogalmazott, a párt készen áll történetének
egyik legnagyobb kihívására. Hozzátette:
a következô kormány politikája nem
épülhet az ôszödi beszédre, a nokiás
dobozokban átadott pénzösszegekre, a
hatalommal való visszaélésre, bûnözésre, hazugságokra és következménynélküliségre, amelyek ezt az idôszakot
jellemezték.
Kövér László közölte: a választmányi ülés megerôsítette a Nemzeti
ügyek politikája címû dokumentumot,
amely a 2007-es Erôs Magyarország
címû programra épül, és amelyet
Orbán Viktor mutatott be a választmányi ülésen. Ez a következô évtized
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kormányzati politikájának alapjait,
kereteit foglalja össze.
A Fidesz–KDNP szövetség választási
programjának bevezetôjében, melyet
Orbán Viktor, a párt elnöke jegyez,
leszögezte azt is, hogy Magyarország
következô kormányának a nemzeti
ügyek kormányának kell lennie. A
nemzeti ügyek közé a gazdaság talpra
állítása, a rend, valamint a szociális biztonság megteremtése, az egészségügy
megmentése és a demokratikus normák
helyreállítása tartozik.
A pártelnök kitér arra is, hogy a
nemzeti ügyek kormányának fontos
feladata lesz megújítani szövetségét a
Nyugattal, erôsebb kapcsolatokat teremteni Amerikával, és új alapokra
helyezni viszonyát a keleti országokkal
is, s Magyarországot meghatározó szereplôvé tenni egy közép-európai együttmûködésben.
A gazdasági részt Matolcsy György
jegyzi, a rendteremtésrôl Lázár János, az
egészségügyrôl Pesti Imre, a szociális
kérdésekrôl Soltész Miklós, az Országgyûlés szociális bizottságának KDNP-s
alelnöke, a demokratikus berendezkedésrôl pedig Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetôje írt.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Itt az idő, hogy megteremtsük
a szociális biztonságot!
Ma a magyar embereket és családokat
nemcsak a munkanélküliség és a bûnözés veszélyezteti, hanem a szociális biztonság széthullása is, ami szintén az
elmúlt nyolc év kormányzati politikájának következménye.
Ha szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy azok az országok, nemzetek
erôsek, ahol az emberek hisznek saját
sikerükben, szeretik nemzettársaikat,
fontos számukra az összetartozás, s
ezért tudják, hogy számíthatnak egymásra. A huszonegyedik században is
ez alapozhatja meg a szociális biztonságot. Ez is olyan ügy, amellyel az emberek nagy és józan többsége mindig is
azonosulni fog.
A szociális biztonság a nemzet számára erôforrás. Minden egyes megszületô gyermek befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni az országnak,
amikor képzett és egészséges felnôtté
válva aktívan részt vesz a javak elôállításában. Mindenkinek jól felfogott
érdeke, hogy amikor ô szorul majd
segítségre, gondoskodásra, legyen, aki
gondoskodni képes róla.
Az elmúlt nyolc év azonban szétzilálta ezt a törékeny, de korábban kiszámítható biztonságot. A kormányzat összekeverte a családpolitika nemzetmegtartó
céljait a szegénységet csökkenteni hivatott szociálpolitika tennivalóival. Egymással szembeállította a leszakadó középrétegeket és a mély nyomorban élôket. Elôbbre sorolta a magas összegû segélyezést, mint a tisztes munkából szerezhetô jövedelmet.
Folyamatosan változó szabályokkal,
bizonytalan támogatásokkal, igazgatási káosszal teljesen kiszámíthatatlanná tette az egyéni, a családi jövôt
ott, ahol erre a legnagyobb szükség
lenne – a nagycsaládok, a közös életüket tervezô fiatalok, de a kitaszítottak, a hátrányokkal élôk, a gyermeküket egyedül nevelôk, az idôsek és
magányosak között is.
Az igazságos és méltányos szociális
rendszer helyreállítása, a családpolitika
fejérôl újra a talpára állítása, a munka
elsôbbségének és becsületének visszaadása, valamint a kiszámítható holnapjaink megteremtése mindenki számára
közös nemzeti ügy.

A szociális biztonság politikáját
új alapokra kell helyezni
Új társadalmi jövôkép megfogalmazása
mellett a teljes társadalom szociális biztonságát szavatoló, cselekvô szociálpolitikát kell megvalósítani, szilárd és kiszámítható alapokon.
Olyan jövôképre van szükség, amely
azt üzeni: van kiút a legmélyebb kirekesztettségbôl is.
Világos, vállalható és válaszokat adó
társadalompolitikai célkitûzés szükséges a tisztességes szociálpolitika kialakításához.
A szociális biztonságot fenntartó szolgáltatásokat végzôk számára új megegyezést, kiszámítható alapokat kell teremteni. Ugyanis ma a szociális és gyermekvédelmi-gyermekjóléti területen dolgozók megbecsültsége a leggyengébb: társadalmi megítéltségük és jövedelmi
helyzetük sokszor még alacsonyabb, mint
a reájuk bízott, ápolást és gondozást
igénylô, segítségben részesülô rászorultaké. Az ágazat bérezése alulmúlja még az
egészségügyben dolgozók helyzetét is. Az
elmúlt nyolc év mostohán bánt velük:
csökkenô támogatás mellett egyre nehezebb helyzetbe hozta az intézményeket,
a szolgálatokat ellátókat. Ráadásul a
szabályozók és ellenôrzések olyan dzsungelét fonta köréjük, amelyben évek óta
szinte levegôhöz sem jutottak. A jövô szociális biztonságának mértéke és minôsége
rajtuk is múlik, ezért munkájuk becsületét haladéktalanul vissza kell adni.
A szociális biztonságot rontja, ha a
szabályozók havonta változnak, a fontosabb törvényeket szinte folyamatosan
módosítják. Újra kell teremteni a terület jogbiztonságát is.
Az Alkotmányunk a rendszerváltoztatás céljaként fogalmazza meg a szociális
piacgazdaság megvalósítását. Ezért a szociális biztonságot, az esélyek kiegyenlítését
és az egymás iránti megbecsülést és
elkötelezôdést (szolidaritást) közös alapértékeknek tekintjük. Ezek anyagi hátterét
a jól mûködô gazdaság, a foglalkoztatás és
a kiemelt alapértékek mentén kialakított
támogatási rendszer adja.
Célunk a valódi esélyek megteremtése
és a tevékenység díjazása, a nyomorból
kilépni szándékozóknak segítô kéz

nyújtása és a teljesen elesettek felemelése
– csak akkora és olyan segítség megadásával, amekkora és amilyen szükséges, és
mindig a probléma keletkezéséhez legközelebb megoldást adva.
Mindez sokszínû és az államtól meszszebb megvalósuló, de a rászorulókhoz
közelebb álló támogatásokat és szolgáltatásokat igényel.
A jó kormányzatnak – szemben az
eddigi évek gyakorlatával – felelôssége,
hogy a szociális biztonság finom szövetét ne dúlja fel, az egyének és családok elemi biztonságát kiszámíthatóan
garantálja, ösztönözze és segítse a gyermekvállalást, a nemzet fennmaradását,
és lehetôségek biztosításával adjon esélyt
mindenkinek az önálló élethez.
Ismerjük a magyar társadalom szociális helyzetét, hogy hol vannak a legsúlyosabb bajok és veszélyek, és hol kell
legsürgôsebben változtatnunk, azonban
még nem láthatjuk a nyomor és ínség legmélyebb pontjait – az elmúlt évek érdeke
volt ezt eltakarni. Éppen ezért kiemelt
területeink, céljaink a következôk:
– A családok erôsítése, a gyermekvállalás támogatása
– Az idôsek tisztelete, megbecsülése,
biztonsága
– A fogyatékossággal élôk helyzete
– Szociális, gyermekvédelmi-gyermekjóléti szolgáltatások
– A cigányság körülményei, társadalmi
beilleszkedése
– A nyomor enyhítése
– Otthonteremtés, lakhatás
– A jövô építése: ifjúság és sport.
Ehhez a munkához hívjuk és várjuk
az önkormányzatok, az egyházak és a
civil szervezôdések munkatársait, önkéntes segítôit.

A családok erôsítése,
a gyermekvállalás támogatása
Az elmúlt évek rombolása odáig vezetett, hogy csak 2009-ben 34 000 lélekkel csökkent az ország lakossága, ami
egy Pápa méretû város „eltûnését” jelenti a társadalmunkból.
A közös értékeken és a nemzeti
ügyek képviseletén alapuló új kormány
számára a társadalompolitika alapját a
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család jelenti. A család az a nemzeti és
európai közös nevezô, amelyet a lehetô
legnagyobb gondossággal kell védenünk.
Magyarország és Európa szellemi és
mentális egészsége múlik azon, hogyan
állítjuk helyre, illetve ôrizzük meg
egészségesnek a családokat itthon és a
közös Európában egyaránt. Célszerû
tehát olyan eszközöket alkalmaznunk,
amelyekben maga a társadalompolitika
válik családpolitikai szemléletûvé.
Olyan összefüggô rendszerré, amely
sokoldalúan védi és szolgálja a társadalom alapegységét.
Túl kell lépni tehát azon a szûk
látókörû szemléleten, amely kizárólag a
magánszférába tereli a családok és ezen
belül a gyermekvállalás ügyét. Egyértelmûen arra kell törekednünk, hogy a
gyermekvállalás ne jelentsen szegénységi kockázatot a családok számára. Családpolitikánkat azonban ennél sokkal
kiterjedtebb védelmi rendszerré kell
szélesítenünk. Ez egyúttal családbarát
környezet kialakítását, az otthonteremtés feltételeinek megteremtését, család- és munkahelyprogramokat, a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítását, szolidaritáson alapuló családsegítô
és mentális szolgáltatásokat, esélynövelô iskolarendszer kialakítását, a
családok hatékonyabb védelmét és öszszetartozását segítô közösségi, civil
kezdeményezések támogatását is jelenti.
A munkaerôpiac sem lehet akadálya
annak, hogy a családok annyi gyermeket vállaljanak, amennyit szeretnének,
és amennyit tisztességben fel tudnak
nevelni. A család, a gyermeknevelés és a
munka összeegyeztetését foglalkoztatáspolitikai és munkajogi eszközökkel
segítjük elô. A munkaerôpiac jelenlegi
családellenes jellegét megszüntetjük.
Támogatjuk a kisgyermekeket nevelô családok számára kedvezô részmunkaidôs és atipikus foglalkoztatási
formák terjedését. Szabályozással és
munkaügyi ellenôrzéssel biztosítjuk a
gyermeket nevelô nôk diszkriminációjának megszüntetését. Elvárjuk a munkáltatóktól a családbarát munkahelyek
kialakítását. Nemzetközi tapasztalatok
azt mutatják, és ezt a magyar munkaerôpiacnak is fel kell ismernie, hogy a
gyermekgondozásból visszatérô nôk
hatékonyabbak és pontosabbak.
Szolgáltató gyermekintézményeken
nemcsak a bölcsôdét és az óvodát értjük, hanem az általános iskolában nyúj-
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tott tartalmas napközbeni és szünidei
ellátást is. Ennek érdekében egyrészt
hatékony napközi gondozást, másrészt
az iskolai szünetek idején – tartalmas
idôtöltéssel, táborozással, üdüléssel,
sporttal egybekötött – felügyeletet és
pihenést tervezünk a gyermekeknek.
Családpolitikánk lényege, hogy minden család számít. Egyszerre kell a legszegényebb, már lakhatásukban is
veszélyeztetett családoknak segíteni, a
lecsúszóban lévôk romló helyzetét
kezelni és a középrétegek elszegényedését megállítani.
A családpolitikánkban tehát azt tervezzük, hogy fokozottan elismerjük
azoknak a szülôknek, családoknak a
többletteljesítményét, akik a nemzet
gyarapodásához, a szociális piacgazdaság fenntarthatóságához nemcsak
munkával, hanem gyermekek gondozásával, nevelésével is hozzájárulnak.

Az idôsek tisztelete, megbecsülése,
biztonsága
Az elmúlt 8 év kormányai folyamatosan
bizonytalanságban tartották a nyugdíjas-társadalmat. Fokozatosan adták
meg a 13. havi nyugellátást azért, hogy
aztán egyszerre elvehessék. Ismét öszszevontan adózik a nyugdíj melletti
munkabér a nyugdíjjal, és járulékot is
vonnak belôle. 2008-tól az induló nyugdíjakat legalább nyolc százalékkal
csökkentették.
Minden társadalom kiemelt feladata
az idôsek tisztelete, megbecsülése és
biztonsága. Éppen ezért a mi szociális
biztonságot teremtô politikánk egyik
sarokpillére lesz az idôs embereket szolgáló politika. Ez számunkra nemcsak a
nyugdíjas-társadalom szerzett jogokra
épülô nyugellátásának védelmét, a
nyugdíjak vásárlóértékének megôrzését
jelenti, hanem olyan komplex szolgáltató rendszert, amely ennek a társadalmi rétegnek a megbecsülését és
biztonságát hivatott megteremteni.
Változásra van szükség a szemléletben is, hiszen a nyugdíjazás nem jelentheti a passzivitásba vonulást, a haszontalanság érzését. A társadalmi hasznosságot az aktivitás fenntartásával, az
önkéntesség megbecsülésével és az egyházi, civil szervezetek bevonásával, együttmûködésével biztosítani lehet.
Meg fogjuk változtatni az eddigi szocialista-szabaddemokrata gyakorlatot
is, hogy a jövôben senki se fordíthassa
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szembe az egyes nemzedékeket egymással. Jól felfogott érdekünk, hogy az
idôsek aktivitását és tapasztalatait a
legtovább hasznosíthassuk.
Az idôsek társadalmát megvédjük
azoktól a hatásoktól is, amelyek az elmúlt
években a napi megélhetésüket, a társadalomban elfoglalt helyüket, az igénybe
vehetô egészségügyi és szociális szolgáltatásaikat, mentális életvitelüket és a
fizikai biztonságukat sodorták veszélybe.
Vissza fogjuk adni a hitüket, amely
ismét biztosítja számukra a társadalmi
megbecsülést annak elismerésével is,
hogy az inaktív kor nem jelenti a teljes
visszavonulást a munkából és a közéletbôl. Számítunk munkájukra és több
évtizedes tapasztalataikra.
Napi megélhetési gondjaik enyhítése
mellett arra is figyelmet fordítunk, hogy
a családok generációs együttélése ismét
visszanyerje létjogosultságát a társadalmi együttélés rendszerében. Azok
számára pedig, akik idôsek otthonaiban
kívánják, tudják eltölteni életük utolsó
évtizedeit, megteremtjük a személyre
szabott szolgáltatások rendszerét.
Nem engedjük, hogy az állami
nyugdíjak mellett szolgáltatást biztosító
magánnyugdíj-pénztári rendszer megtakarításai veszélybe kerüljenek.

A fogyatékossággal élôk helyzete
A fogyatékosügy az elmúlt nyolc esztendô
kormányzati politikájának következtében
két hatalmas áldozatot szenvedett el:
egyrészt a folyamatos forráskivonás miatt
csökkenô színvonalú és mennyiségû
támogatást kaptak fogyatékossággal élô
embertársaink, másrészt az érdekvédelmi
szervezeteket, a civil szférát hozták
kiszolgáltatott, sokszor megalázó helyzetbe. Befagyasztották a fogyatékossági
támogatás összegét, újra kitolták a
kötelezô akadálymentesítés határidejét,
drasztikusan csökkentették a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatását.
Ezért a megújítandó fogyatékosságügyi politikának kiszámíthatónak kell
lennie: a korai fejlesztés erôsítésétôl a
fogyatékossággal élôk családjainak
támogatásán keresztül a fogyatékos
gyermekek kiemelt védelméig, s a közszolgáltatásokhoz való általános hozzáférés biztosításáig.
Magyarországon közel hatszázezer
ember valamilyen fogyatékossággal él, s
amikor róluk beszélünk, gondolkozunk,
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akkor családtagjaikról, foglalkoztatóikról sem feledkezhetünk el. Fô célunk
tehát az esélyteremtés mellett az, hogy
ezzel egy idôben az általuk igényelt és
számukra elfogadható, igazságos és
jogszerû helyzetek, támogatások valós
feltételeit is megteremtsük.
Értékrendünknek megfelelôen aktív
partneri együttmûködést tervezünk a
civil szervezetekkel, s erôforrásaik biztosításával konkrét feladatokat kell nekik delegálni.
A társadalom ép és fogyatékossággal
élô polgárai közötti párbeszéd és a szolidaritás erôsítésére kell törekedni. A közösségeinknek nyilvánvalóvá kell tenni,
hogy mindenki értékes, mindenki hasznos és mindenki – még ha szerény módon is – hozzá tud járulni családja,
közössége, országa gyarapodásához.
A fogyatékossággal élô embertársaink pénzbeli, természetbeni juttatásait és szolgáltatásait átláthatóbbá,
igazságosabbá és nyomon követhetôbbé
tesszük, hiszen a társadalom szolidaritása csak ekkor érvényesülhet.
A gyógyászati segédeszközök felhasználásában nem engedjük meg a
spekulatív haszonelvûség érvényesülését, de elérhetôvé kell tenni minden
segítséget. Itt is alapelvként kell figyelembe venni, hogy a hazánkban elôállított termékeknek elsôbbséget kell élvezniük.
Itt az idô másképpen tekinteni erre a
területre: a fogyatékos emberekre fordított támogatás ugyanis nemcsak segítség, hanem megtérülô befektetés is.
Kidolgozzuk, hogy az oktatási rendszer végre minden szinten alkalmas legyen a fogyatékossággal élô emberek
speciális igényeinek kielégítésére, úgy,
hogy figyelembe vegye és támogassa a
sajátosságaikat. Azokat a képzési, szolgáltatási formákat kell támogatni, amelyek hatékonyabbá teszik a fogyatékosok
munkaerôpiacon való elhelyezkedését.
Cél a valódi, a szükségletekhez és
anyagi erôforrásokhoz, valamint a szolgáltatásokhoz igazodó, rugalmas hozzáférést biztosító akadálymentesítés
kialakítása, fejlesztése. Szemléletbeli
változás, hogy minden, ami jó a fogyatékossággal élô embertársainknak, az jó
akár a kismamáknak, a nehezen mozgó
idôseknek, az egészségügyi problémával
küszködôknek egyaránt.
Munka- és foglalkoztatás-központú
ellátást szeretnénk megvalósítani a jelenlegi segélyközpontúság helyett.

Elengedhetetlen a fogyatékos embereket képviselô szervezetek kihúzása a
mélyvízbôl, és hogy valódi partnerként
tekintsünk rájuk a fenti célok elérésének érdekében.

Gyermekvédelmi-gyermekjóléti
és szociális szolgáltatások
A szociális szolgáltatási ellátórendszer
ma már sajnos sok sebbôl vérzik, ami
részben az átgondolatlan, a szakmaiságot
és a valódi értékeket nélkülözô gyakori,
koncepciótlan, követhetetlen és ellentmondásos jogszabályi módosításoknak,
részben az elmúlt évek fiskális politikájának köszönhetô. Mai formájában szinte a
mûködôképessége határához érkezett a
rendszer, ezért elengedhetetlen átgondolt,
életszerû, a felesleges párhuzamosságokat kiiktató átalakítása.
Elsô feladatainknak kell tekinteni a
súlyos adminisztratív terhek csökkentését. Az ellenôrzéseket mederben kell
tartani, és biztosítani kell, hogy ne
pusztán a gyanakvás, hanem a segítô
szándék érvényesüljön azok során.
Az elmúlt évek alatt hatalmas értékvesztést szenvedtek a terület támogatásai. Reálértéken ma harmadával kevesebb támogatást kapnak az intézmények
fenntartói, mint 2002-ben. Súlyos árat
kellett ezért fizetni: csökkent a szolgáltatások mennyisége és minôsége, egyes
helyeken intézményeket kellett bezárni.
Az idôsödô és magányos háztartások
száma folyamatosan nô, mégis egyre kevesebben jutnak megfelelô segítséghez.
Az idôsek és rászorulók elbizonytalanodtak, az ellátórendszerbe vetett bizalom megrendült.
Az íróasztalok mögüli irányítás
hibáit ki kell javítani, a felesleges párhuzamosságokat meg kell szüntetni,
hogy az ország teherbíró képességét
hosszú távon figyelembe vevô szociális
ellátórendszer épülhessen ki.
Olyan intézkedések meghozatalát tervezzük, amelyek a szolgáltatások igénybevevôinek szociális bizonytalanságát
csökkentik, és lehetôvé teszik az intézmények megerôsödését. A szociális szolgáltatásoknak a közjót kell szolgálniuk, és
mindenfajta döntés mögött a társadalmi
hatékonyság – és ezzel az életminôség –
javításának igénye kell hogy megjelenjen.
Vissza kell állítani, meg kell erôsíteni
a szociális segítôk, ápolók, gondozók,
szakmájukat tisztességgel végzôk megbecsülését.

Az elmúlt nyolc év elhibázott szociálpolitikája miatt évrôl évre növekszik
a védelembe vett gyermekek száma. A
romlás mögött a csökkenô támogatások
miatt egyre kevésbé hatékony intézményrendszert is láthatjuk. Szomorú
tény, hogy hetente tudósít a sajtó egyre
durvább intézményi erôszakról, korábban elképzelhetetlen esetekrôl. Megrendítô adat, hogy a gyermekvédelmi
ellátásban megforduló fiatalok zöme
kényszerûen „bûnözôként” folytatja életét (prostituáltként, drogdílerként, a
szervezett bûnözés tagjaként). Mindezt
sokszor az ott dolgozók is kénytelenek
tétlenül nézni.
A gyermekjóléti-gyermekvédelmi
rendszer vészesen széttagolt. Hiányzik a
megfelelô megelôzést szolgáló eszközrendszer. Az utóbbi nyolc év végletes
szakadásokat eredményezett az érték
alapú nevelés terén. Sokan hivatkoznak
a gyermek lelkére, de az alapvetô testilelki igények kielégítése nagyon nagy
hiányt szenved.
Napról napra sokasodik az éhezô, kiszolgáltatott, nyomorban tengôdô gyermekek száma.
A megszorításoktól szenvedô, értékrendjétôl megfosztott, meggyengült jelenlegi intézményrendszer nem képes a
helyzetet kezelni.
Ha a közmegegyezéssel elfogadott
értékek hiányoznak, akkor a hiánytüneteknek hordozóivá válnak a gyerekek. Országos, reprezentatív felmérések igazolják, hogy a gyermek- és
lakásotthonokban élô 9–18 évkor közti
gyermekek és fiatalok 49%-a gondolja
úgy, hogy nincs értelme az életnek. Az
állami gondozottak körében közel
17%-os az öngyilkossági kísérletek
aránya. Ez az állapot az utóbbi években
jelentôsen romlott. Ezekre a problémákra kell válaszolni romló erkölcsi
és anyagi feltételek között, miközben a
benne szerepet vállalók is e helyzet
elszenvedôi.
A gyermek- és lakásotthonok struktúrájában a gyermekfelügyelôk, pedagógusok, szociális munkások eszköztelenül és a végletekig túlterhelt állapotban dolgoznak. A szakmai és a személyiségfejlesztés, ill. az értékközpontú megközelítési módok megerôsítése elengedhetetlenül szükséges.
Hatékony, gyakorlatközpontú, célzottan a rászoruló gyermekek érdekében kialakított, segítôi eljárásmódok
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elsajátításának lehetôségét, és ezen
lehetôségekhez való közvetlenebb hozzájutást kell támogatnunk.
Gyermek- és ifjúságpolitikánk kulcsa, hogy minden gyermek számít. Az
ínséget szenvedôk, a lecsúszó családban
élôk, a középrétegekben születôk éppúgy, mint a megszületett és a megszületendôk is.

A cigányság körülményei,
társadalmi beilleszkedése
A szocialista-szabaddemokrata programok folyton zászlajukra tûzték a cigányság felzárkóztatását, de a tényleges
kormányzati mûködés következtében a
helyzete tovább romlott. A cigányság
problémáit kizárólag szegénységi kérdésként kezelték az elmúlt nyolc évben.
Emberjoginak hazudott, de valójában
álságos problémafelvetések és éppen
ezért hamis megoldások születtek. A
teljesen elrontott segélyezési politikával
a szocialisták ellenszenvet és gyûlöletet
keltettek a cigányság iránt.
A valós felzárkózást segítô romaösztöndíjak rendszerét a polgári kormányzatnak köszönheti a magyarországi cigányság. Ekkor következett be az
ösztöndíjak tízszeres nagyságú növelése
is. A szocialista kormányzás mindezt
megtizedelte.
Teljességgel sikertelenek voltak – a
szociális politikához hasonlóan kanyargós és zsákutcába vezetô – iskolai
integrációs kísérletek is, hiszen további
leszakadást okoztak, s így növelték a
társadalmi különbségeket.
A cigányság problémáit nemzeti
ügyként, s nem pusztán szegénypolitikaként kell kezelni. Nem képmutatásból, hiszen tudható, hogy a legszegényebbek közel nyolcvan százaléka cigány
származású. A szegénység és a cigányság
kérdésének összefûzése legfeljebb a szélsôséges vélemények térnyeréséhez vezethet. Kiutat a jelenlegi nyomor kezelésének és a jövô építésének együttes megvalósítása jelent.
Az Állami Számvevôszék (ÁSZ) öszszegzô, helyzetfeltáró tanulmányt tett
közzé 2008 áprilisában, amelyben tényszerûen „lerántotta a leplet” a romaügyek kezeletlenségérôl. „A magyarországi cigányság helyzetének javítására és
felemelkedésére a rendszerváltás óta
fordított támogatások mértéke és hatékonysága” címet viselô tanulmány a ko-
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rábban megszokottakhoz képest élesebben fogalmaz. Az elemzôk úgy vélik,
hogy az egymást követô intézkedési csomagok között nem volt folytonosság. A
kísérleti programok értékelése rendre
elmaradt. A sikeres programok széles
körû elterjesztése helyett újabb és újabb
programok indultak. A „kistérségi,
régiós komplex mintaprogramok nem
váltak általános érvényûvé, a jó
mintákat nem követte folyamatos, tartós finanszírozás”. Nem készültek el a
további, széles körben elterjeszthetô
megvalósítási tervek. Ezek hiányában
azután a hosszú távú fenntarthatóság
követelménye sem valósult meg.
A cigányság körében nemcsak az
oktatási, a foglalkoztatási helyzet
katasztrofális, de rosszak az egészségügyi
mutatók is. Ennek következtében a 60
évnél idôsebbek aránya csupán 3,9 százalék körükben, s eközben a 19 évnél fiatalabb romák aránya saját népességükön
belül már ötven százalék fölötti.
Nem lehet tehát a cigányság és a
szegénység kérdését ugyanúgy kezelni,
mint eddig. Felelôs társadalompolitikai
válaszok összeállítása szükséges, megállítva a ma népszerû „bûnbakképzést”.
A tanulás-munka kiemelkedési útját
kell választhatóvá tenni, és a cigányság
társadalmi beilleszkedésének lelki és
fizikai akadályait kell lebontani.
A felzárkóztatást szolgáló pénzek felhasználását teljesen átláthatóvá kell
tenni.

A nyomort enyhíteni
Az elmúlt nyolc év nemhogy nem oldotta meg a rendkívül mély szegénységben, képzetlenül (sokszor kitaszítottságban, kirekesztettségben) élôk újratermelôdô és kriminalizálódó nyomorát, de folyamatos bizonytalanságot
okozó, kiszámíthatatlan lépéseivel és
az utóbbi évek populista döntéseivel
csak mélyítette azt.
Különösen fájdalmas – ha az ínséget
megélô gyermekek körülményeit vizsgáljuk –, hogy folytatódott a lecsúszás.
Az UNICEF jelentéseibôl és az EUROSTAT adataiból kitûnik, hogy a fejlett
világban nálunk vannak az egyik
legrosszabb helyzetben a nyomorban
tengôdô gyermekek az elérhetô oktatási-nevelési lehetôségek, az anyagi biztonság és a szegénységbôl való kilépés
esélyei tekintetében. Elkeserítô tény az,
hogy arányaiban nálunk él a legtöbb
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olyan gyerek és fiatal, akinek egyik
szülôje sem dolgozik. Az elmúlt években közzétett adatokból látható tehát,
hogy nem lett jobb a gyermekeknek,
ahogyan pedig a szocialisták programja
meghirdette.
A legszegényebbek közvetlen támogatására az állam jelenleg is csupán a
költségvetés kiadásainak egy százalékát
költi el. A bevezetett újítások („Út a
munkába”) és „reformok” (családtámogatások és nyugdíjak visszafaragása) a
legszegényebbeket sújtják legkeményebben. A válságot elôidézô szocialisták megoldási javaslata mindössze a
PR-célokat szolgáló „krízisalap” kitalálásáig vezetett. Ez azonban sem átfogó,
sem elôremutató segítséget nem jelent,
így mára dél-amerikai típusú társadalmi
különbségek alakultak ki.
A több százezer ínségben élô mellett
közel kétmillióan élnek a nyomor peremén billegve, egyik napról a másikra
élve jövedelmükbôl. Az eladósodott,
kölcsöntartozásokba, rezsihátralékokba
és az erôltetett fogyasztással adósságokba hajszolt, mára már lakhatásában
is veszélybe került alsó-középosztály
gondjaival az elmúlt nyolc év kormányzata nem foglalkozott.
A következô idôszak feladata tehát
kettôs. Meg kell akadályozni a további
leszakadást, hiszen tudjuk, hogy a
szegénységet kezelni, szociális támogatásokat fizetni és újabb szolgáltatásokat nyújtani mindig költségesebb,
mint megelôzni a bajt. A banki és
közüzemi tartozásokat felhalmozók
lakhatását, fedél alatt tartását meg kell
oldani. Nem élhet az utcán egyetlen
család sem.
A csôdbe jutott családokat összehangolt és hatékony eszközökkel kell megvédeni, hogy utána saját erejükbôl tudjanak újra aktívan részt venni a társadalom életében.
A legmélyebb szegénységben, soha
nem látott nyomorban viszont csak a
rend, a kinyújtott segítô kéz és az elvárható, egyéni és családi kötelességek új
egyezsége hozhat enyhülést. Nincs
értelme fenntartani a feneketlen vödörbe
öntött pénzek mai gyakorlatát – munkára ösztönzô támogatásokkal, a fizikai
nyomor (telepek, putrik, gettók) világának átalakításával, a kriminalizálódás
megfékezésével, a kilátástalan szegénség
újratermelôdésének megakadályozásával
kell jövôképet kínálni. Folyamatosan
biztosítható felemelkedést kell kínálni a
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legmélyebben élôknek is. Segíteni kell
azonban magukat a segítôket is – haladéktalanul el kell törölni a karitatív szervezeteket sújtó megszorításokat, vissza
kell állítani az adományozás áfamentességét. Újra fel kell erôsíteni a jómódúak
adományozói kedvét, és erôsíteni kell társadalmi szerepvállalásukat.

A jövô építése: gyermekek,
ifjúság és sport
A társadalom jövôje a mában épül, ezért
egyetlen kormányzat sem mûködhet jól
gyermek- és ifjúságpolitikai elképzelések
nélkül. Az ifjúsággal kapcsolatban a szociális biztonság két területen kiemelten
fontos: a sport az egészséges lelki és testi
fejlôdést, valamint a közösségi életre
nevelést biztosítja. Az otthonteremtés
pedig a jövôtervezést és a családalapítást
szolgálja.
Az oktatás-nevelésnek kiemelt feladata
van a társadalmi szolidaritás, az egyenlôtlenségek kiegyenlítésében. A tenniakarás és a tisztes munka, a tudás és a
mûvelt emberfô érték, ezért az iskola feladata az, hogy ezek kibontakoztatására
lehetôséget biztosítson mindenki számára.
A gyermek- és ifjúságpolitikában kiemelt szerepe kell hogy legyen a teljes
emberré nevelésnek (erkölcsre, tudásra,
egészségre nevelés), a szakmai képzés

A hazai vállalkozásokat
kell támogatni
Ha növelni akarjuk a foglalkoztatást, magától értetôdô, hogy a hazai kis- és középvállalkozásokat kell támogatni – jelentette ki
a KDNP Országos Választmányának elnöke
Békésen. Latorcai János elmondta: a kis- és
középvállalkozók (kkv) a legnagyobb munkaadók, összességében 2,7 millió embert
foglalkoztatnak, szemben a multinacionális
társaságok és beszállítóik 500 ezer dolgozójával. A politikus szerint a kkv-k azonban csak
akkor képesek termelôkapacitásukat növelni, így további munkahelyeket teremteni, ha
ehhez megkapják a megfelelô, ellenôrzött
állami támogatásokat.
Megítélése szerint alapvetôen változtatni kell a bankok és a társadalom kapcsolatán is. A jelenlegi kormány a bankokkal szemben nagyon kedvezôen járt el,
mert semmiféle olyan szabályozás nem
történt, ami a bankok tevékenységét alapvetôen befolyásolta volna.
Forrás: MTI

eredményes és funkcionális mûködésének
lehetôvé tételének. A legszegényebb sorban élôk között figyelmet kell szentelni a
tehetségek felkutatásának és fejlesztésének, a tanulás ösztönzésének, ezzel a
leszakadás megakadályozásának. Mindezekkel együtt fontos tényezô a pedagógusok, oktatók és nevelôk megbecsülésének
és tekintélyének helyreállítása is.
Korai monitoring- és beavatkozási
rendszert kell kiépíteni a fejlôdési (tanulási, magatartási) zavarokkal küzdô 0–6 éves
gyerekek segítésére, annak tudatosításával,
hogy az ilyen korban feltárt problémák
döntô része a hátrányos társadalmi helyzet
következménye, továbbá a korán feltárt
rendellenességek, lemaradások széles köre
személyre szabott terápiával eredményesen kezelhetô.
Az iskolai sikertelenség megelôzésének leghatékonyabb módja a kora gyermekkori készségfejlesztés a közösségi
nevelés tereinek (bölcsôde, integrált
óvoda) bôvítésével.
Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás – világszerte – minden sikeres demokratikus állam és az
azt felépítô családok alapértéke.
Ez erkölcsi és gazdasági okokra
egyaránt visszavezethetô, hiszen a sport
megtanít arra, hogy eredményt csak
kitartó munkával lehet elérni. Egy jó
kormány azonban gazdasági meg-

fontolások alapján is ösztönzi polgárait
a fizikai aktivitásra, mert tudja: ha egy
közösség tagjai nem sportolnak, akkor
munkateljesítményük gyengébb lesz, az
államnak pedig az egészségügyi ellátórendszeren keresztül több pénzébe
kerül a rossz fizikai állapot miatt gyakrabban kialakuló betegségek kezelése.
Amennyiben tehát sikeres családpolitikát akarunk építeni, ennek elengedhetetlen feltétele, hogy hazánk polgárai
egészségesek legyenek. Ettôl azonban ma
messze állunk. Jelenleg a lakosság csupán
7%-a sportol rendszeresen, szemben az
európai 25–30%-os átlaggal. A társadalom
rossz fizikai állapota miatt évente a GDP
egyharmadáról kell lemondanunk.
Az egészséges életmód elterjesztéséhez szükség van ösztönzésre – elsôsorban a gyermekek és a fiatalok körében. Ebben az államnak és a mindenkori kormánynak kiemelt szerepet kell
vállalnia: a testnevelési óráktól a szabadidôs sportok, a tömegsport támogatásán át egészen a gazdasági ösztönzôk kialakításáig.
Felfutó rendszerben a közoktatásban
be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes fizikai
felmérés rendszerét. Kiemelten kell kezelni a diákolimpiák versenyrendszerét
és az egyetemi sportot.

Részvételre hívnak
a történelmi keresztény egyházak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus Egyház a 2010. évi parlamenti választásokon
való részvételre hív fel minden jóakaratú embert.
Ha komolyan vesszük állampolgári felelősségünket, négyévente nemcsak
lehetôségünk, hanem kötelességünk is, hogy döntésünkkel tudatosan befolyásoljuk hazánk életét, mindennapi boldogulásunk lehetôségét. A jelenlegi aggasztó társadalmi és gazdasági helyzetben különösen is fontosnak tartjuk, hogy
körültekintôen, a jelöltek célkitûzéseit megismerve döntsünk. Javasoljuk, hogy a
különbözô pártok és jelöltjeik programjában azokat az elemeket keressük, amelyek a társadalom alapvetô összetartó erôinek – a családnak, a helyi közösségeknek és egész nemzetünknek – életét és fejlôdését segítik.
Meggyôzôdésünk, hogy jelen elesettségünkön csak felelôs, értékek alapján gondolkodó és cselekvô áldozatvállalással tudunk segíteni. Ezért kérünk mindenkit: a
hangzatos kampányígéretek és indulatos kommunikációs megoldások mögé nézve
olyan jelöltet, jelölteket támogasson, akik személyiségükben és elkötelezettségükben
is annak reménységét hordozzák, hogy Magyarországon erôsödhet a jogállamiság,
csökkenhet a korrupció, növekedhet az egymás iránti bizalom.
Reméljük, hogy mind a választás menete, mind a választás végeredménye mindannyiunk épülését és erôsödését szolgálja.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Magyarországi Református Egyház,
Magyarországi Evangélikus Egyház
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A Fidesz–KDNP szövetség
az egyetlen kormányképes erô
Az elmúlt húsz év legnagyobb tanulsága, hogy nem igazán hittünk 1990
óta abban, hogy az életünk a kezünkben van, és felelôsek vagyunk a saját
sorsunkért – jelentette ki Kövér László, a Fidesz választmány elnöke Barcson, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) által szervezett kerekasztal beszélgetésen. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke arról beszélt, hogy a Fidesz–KDNP szövetség kormányra kerülve
miként akarja megerôsíteni a családok helyzetét, hogyan akarja helyreállítani a végletesen felborult közbiztonságot.
Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyôri
szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke, a KDNP parlamenti frakciójának
tagja a politikusok érkezése elôtt újságíróknak azt mondta: orvosként – hivatásából vett hasonlattal élve – Kövér
Lászlótól arra kér választ, hogy mi
módon lehet „meggyógyítani az országot”. Semjén Zsolttól pedig annak megerôsítését kéri, hogy szükség van a kereszténydemokratákra az ország vezetésében.
A közlekedést meglehetôsen lelassító
egész napos tavaszi hóesés miatt a rendezvényre egyórás késéssel külön-külön
érkezô politikusokat a barcsi mûvelôdési házban az egybegyûltek türelmesen várták, tapssal köszönve meg, hogy
a zord idôjárás miatt nem mondták le a
részvételüket.
A KDNP elnöke érkezése után elsôként megemlékezett a közelmúltban
elhunyt kereszténydemokrata országgyûlési képviselôrôl, Kuzma Lászlóról,
aki nemcsak a párt, de a barcsi közösség
meghatározó, tisztelt és szeretett politikusa volt.
Semjén Zsolt a napi aktualitásokra
térve hangsúlyozta: mérhetetlenül fontosnak tartja, hogy az állampolgárok elsô kézbôl tájékozódjanak arról, hogy a
Fidesz–KDNP szövetség hogyan szándékozik kivezetni az országot a válságból, miként akarják megerôsíteni a családok helyzetét, hogyan akarják helyre
állítani a végletesen felborult közbiztonságot.
A kereszténydemokrata politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az MSZP-s
többség egy fiktív költségvetést fogadott
el a 2010-es esztendôre, a kormány a
bevételeket felül-, a kiadásokat pedig
tudatosan alultervezte. Megjegyezte: a
kormány részben kampánycélokból,
részben pedig azért igyekszik alacsony
hiányt kimutatni, hogy még több hitelt

12

vehessen fel. A pártelnök szólt arról is,
hogy a hitelek jelentôs hányadát a
külföldi bankok megsegítésére használja fel a kormány.
Semjén Zsolt Magyarország helyzetét értékelve kifejtette: az államadósság
a szocialisták kormányzása alatt az
egekbe szökött, immáron meghaladja a
GDP 80 százalékát. Hozzátette: a
tisztánlátást nehezíti, hogy nem lehet
tudni, milyen kötelezettségvállalások
vannak a kormány által kötött szerzôdések titkos záradékaiban. A pártelnök ígéretet tett arra, hogy a Fidesz–
KDNP szövetség kormányra kerülése
után tömegével fogja a titkosításokat
feloldani.
Mint mondta: az MSZP legna gyobb trükkje, hogy szocialistának
nevezi magát, holott valójában az új
burzsoázia képviselôi, akiknek kormányra kerülve az elsô dolguk volt
adómen tessé tenni a tôkejövedel meket, miközben halálra adóztatják a
munkajö ve del meket. Hozzá fûzte: a
baloldalon is elismerik, hogy az
egyensúly a Medgyessy-kormány idején borult meg, a „neoliberálisok” a
kialakult helyzetet rossz módszerrel,
adóemeléssel, illetve az emberek megsarcolásával próbálták or vosolni, ám
ez a kilábalás helyett egyre mélyülô
válsághoz vezetett.
Semjén Zsolt hangsúlyozta, a multinacionális cégek helyett a hazai kis és
közepes vállalkozások támogatására
lenne szükség. Példaként Nicolas Sarkozy francia elnök által meghirdetett
protekcionista gazdaságpolitikát említette. A pártelnök a KDNP legfôbb célkitûzéseként a családi adózás bevezetését jelölte meg, amely a jelenleg
hatályos igazságtalan adórendszerrel
szemben figyelembe veszi, hogy valaki
hány emberrôl gondoskodik jövedelmébôl. Álláspontja szerint azokat kell
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támogatni, „akik a gyerekekért, és nem
a gyerekekbôl élnek”.
A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke nemzeti sorskérdésnek nevezte
a magyar termôföld védelmét, mint
mondta: a második Orbán-kormány akkor is megakadályozza, hogy spekulánsok kezébe kerüljön” a termôföld, ha
Brüsszel nem járulna hozzá a moratórium meghosszabbításához. A politikus a
dán példa alapján kijelentette: a kormánynak magyar nyelven történô,
magyar mezôgazdasági iskola elvégzéséhez kell kötnie a földvásárlás engedélyezését.
A diagnózis viszonylag egyszerû:
Magyarország történetének egyik legsúlyosabb és legösszetettebb válságában
van – mondta Kövér László. A közvetlen kiváltó okot sokakhoz hasonlóan
ô is „Gyurcsány Ferencben és bandájában” látja, álláspontja szerint a hazai és
a nemzetközi válság is erkölcsi, szellemi természetû. Mint mondta 2002-ig
nagyjából jó irányba mentek a dolgok,
ám az MSZP és az SZDSZ kormányzása „végleg kisiklott a magyar
rendszerváltás vonata”. Megjegyezte: az
elmúlt nyolc évnél a Horthy-rendszert
jobbnak tartja annak ellenére, hogy
nem volt a demokrácia mintapéldánya
A fideszes politikus az elszenvedett
nyolc esztendôért – a szocialisták és
liberálisok felelôsségének hangsúlyozásán túl – „egy kis önvizsgálatot” javasolt, utalva arra, hogy 2002-ben a Fidesz vezetôi nem tudták megszólítani
és az urnákhoz vinni a saját szavazóikat. Szerinte a passzivitás már 1990ben érezhetô volt, hiszen az elsô szabad
választáskor is a döntésre jogosultak
csak hatvanegynehány százaléka ment
el szavazni.
„Tetszettek volna demokráciát csinálni” – fogalmazta újra Antall József
néhai miniszterelnök szavait (aki azzal
hûtötte a radikálisokat: „Tetszettek
volna forradalmat csinálni”). Ha ennek
a konzekvenciáit nem vonjuk le –
figyelmeztette Kövér a hallgatóságot –,
akkor semmi garancia arra, hogy nem
történik meg újra, és 12 jó év után nem
jön megint „egy Gyurcsányhoz hasonló
gazember” és löki vissza az országot a
gödör aljára.
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Kövér László egyértelmûvé tette, az
elkövetett bûnökért a tetteseknek vállalniuk kell a felelôsséget, csak az elszámoltatással lehet véget vetni annak,
hogy Magyarország következmények
nélküli ország.
Ehhez csatlakozva Semjén Zsolt azt
mondta: a szocialisták azért félnek a
Fidesz kétharmados gyôzelmétôl, mert
ennyivel fel lehet függeszteni a mentelmi jogukat. Kövér ugyanakkor azt
mondta egy érdeklôdônek: nem ajánlaná, hogy általában megszüntessék a
képviselôk mentelmi jogát – amint ez a
Jobbik választási programjában szerepel
– mert az része a demokráciának, nem
is annyira a képviselôket védi, hanem
az ôt megválasztó polgárokat. Ugyanígy
rossz ötletnek tartaná a képviselôk visszahívhatóságát, mert véleménye szerint
az állandó politikai feszültséget eredményezne.
Kövér László nem titkolta: iszonyúan
nehéz fél év elôtt áll az ország, a helyzet
ugyanis sokkal rosszabb, mint amilyennek látszik. Mint mondta: az új kor-

mánynak elôször a csôdök közvetlen
veszélyét kell elhárítani. Álláspontja
szerint már az is nagy eredmény lesz,
ha év végén úgy tudnak majd koccintani, hogy sikerül az ország mûködôképességét megtartani.
A Jobbik szerepének értékelése és bírálata volt az egyik szerepe a rendezvényre szintén meghívott Böszörményi Nagy
Gergelynek, a Nézôpont Intézet vezetô
elemzôjének is. Szerinte a radikálisokat a
körülmények tették naggyá: a párt olyan
kérdéseket vet fel, amelyekre valódi
igények vannak a társadalomban, de
mivel semmiféle felelôsség nem terheli
ôket, megtehetik, hogy egyszavas válaszokat adnak bonyolult problémákra.
Böszörményi Nagy Gergely szerint
csak egy kormányképes erô van, a Fidesz–KDNP, így a Jobbikra adott voksok
elvesztegetett szavazatok. A Nézôpont
Intézet legutóbbi felmérésére hivatkozva azt mondta: az elmúlt hetekben
látványossá vált a Fidesz–Jobbik konfliktus, ennek eredményeként a választókban is tudatosulni látszik, hogy a

Csôd szélén áll az oktatási rendszer
Hazánkban az oktatási rendszer a
csôd szélén áll – mondták Nagy
Kálmán, a KDNP miskolci országgyûlési képviselôje és Molnár Péter,
a párt helyi elnök-frakcióvezetôje
miskolci sajtótájékoztatójukon.
Nagy Kálmán elmondta: járva a városrész oktatási intézményeit és látva a
problémákat, úgy döntött, hogy képviselôi fizetésébôl kétszázezer forintot
ajánl fel az Avastetôi Széchenyi István
Általános Iskolának, valamint százezer
forintot az Avastetôi Óvoda részére. Az
összeget a megjelent igazgatóknak át is
adta, akik köszönettel átvették azt. A
képviselô elmondta, hogy az oktatás
kiemelt szerephez fog jutni a következô,
Fidesz–KDNP kormány munkájában,
mert a nemzet jövôjét meghatározó
területet prioritásként kezelik majd.
Véleménye szerint hazánkban az oktatási rendszer a csôd szélén áll, és
Miskolc város költségvetése is pénzügyi
katasztrófa elé néz.
Molnár Péter, a KDNP miskolci elnöke emlékeztetett rá, hogy januárban
Miskolcon is bemutatta Hoffmann
Rózsa, a KDNP oktatási program-tézisét, mely a helyi pedagógusok körében

két párt nem szövetségese, hanem ellenfele egymásnak.
A Jobbik alapvetôen szociálisan populista párt – mondta késôbb egy kérdésre válaszolva Böszörményi. Az
elemzô a Jobbikot „maffiaszerûen felépített, új, minden eddiginél hatékonyabb hálózatnak” nevezte, és azt
mondta: a Fidesz által ígért elszámoltatás keretében a végére kell járni annak
is, hogy milyen eszközökkel lehetett
ilyen rövid idô alatt ennyire felfuttatni
a pártot.
A Dráva-parti városban a Fidesz–
KDNP jelöltjeként Karvalics Ottó, a város alpolgármestere indul az áprilisi
országgyûlési választáson. Ellenfele az
Országos Választási Iroda jelenlegi adatai szerint Barcs MSZP-s polgármestere,
Feigli Ferenc, Gyenesei István, a Somogyért országgyûlési képviselôje, a
Gyurcsány-kormány volt önkormányzati minisztere, valamint Egervári József, a Jobbik jelöltje lesz.
kdnp.hu
Forrás: MTI, origo.hu

A nemzeti
protekcionizmus
jelent gyógyírt

egyértelmû támogatásra talált. Az elnök szerint az elmúlt nyolc évben tudatosan szétverték a szocialista kormányok az oktatási rendszert. Problémának nevezte azt is, hogy súlyos elvonásokkal kell szembenézniük az önkormányzatoknak. Ezt az oktatás szemszögébôl azért tekinti különösen aggályosnak, mert minden önkormányzat
költségvetésének jelentôs tételeit az oktatás finanszírozására költi. Miskolcon
több mint egymilliárd forinttal jut
kevesebb az oktatásra az elfogadott
2010-es költségvetésben, ennek pedig
súlyos következményei lesznek.
Újságírói kérdésre válaszolva Molnár Péter kifejtette: választási gyôzelem
esetén a Fidesz–KDNP kormány megfelelô összeggel fogja támogatni az oktatást és a nevelést, meg fogja szüntetni
az egyházi intézményekkel szembeni
diszkriminációt. Álláspontja szerint
olyan törvényekre és költségvetésre van
szükség, amely kiemelten kezeli az
oktatásügyet, a tanároknak pedig anyagi és erkölcsi megbecsülést ad. Magyarország egyik kitörési pontja lehetne a
KDNP szerint az oktatás – mondta végezetül.

A neoliberális gazdaságpolitika helyett
csak a nemzeti protekcionizmus, az
adócsökkentés, és a hazai vállalkozások
támogatása vezetheti ki az országot a
gazdasági válságból – jelentette ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke Mindszenten. Hozzátette: a
gazdasági és szociális szükséghelyzet
szélén tántorgó országot nem lehet
neoliberális politikával kivezetni a válságból.
A megszorítások öngerjesztô folyamatként a fogyasztás és a foglalkoztatás további csökkenését eredményezik. A gazdasági növekedés beindításához adócsökkentésre, a lakosság
megsarcolásának befejezésére, és a
multinacionális cégek helyett a magyar
vállalkozások támogatására van szükség – hangsúlyozta a pártelnök. Semjén
Zsolt kijelentette: az unió döntésétôl
függetlenül a második Orbán-kormány
mindent meg fog tenni azért, hogy
megakadályozza, hogy a külföldi spekulánsok felvásárolják a magyar termôföldet.

Forrás: miskolc.kdnp.hu

Forrás: MTI
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A pedagógusok nélkül nem épülhet az ország
Nemzetünk szempontjából stratégiai kérdés a magyar oktatás jóléte –
mondta Szászfalvi László Fidesz–KDNP országgyûlési képviselôjelölt a
csurgói oktatási fórum nyitányaként.
Ma az oktatásügy válságban van – vette
át a szót Hoffmann Rózsa, a FideszKDNP frakciószövetség oktatási kabinetvezetôje. 1014 éves a magyar iskola,
és a történelem során mindig bizonyított.
Még néhány évtizede is a csodájára jártak. S hiába hoz létre a kormány egymillió munkahelyet, ha az iskolában nem

dolgos emberek nevelôdnek, így nem
lesz, aki tisztes munkával helytálljon.
Hoffmann Rózsa szerint azért jutottunk idáig, mert szolgáltató szerepbe
kényszerítették az iskolát, noha annak
kultúraközvetítô, értékteremtô és nevelô intézménynek kell lennie, ahol szakemberek szakmai alapon gyakorolják a

Törekedni kell
a kétharmados gyôzelemre
Kosdon a Választási fórum vendége volt Harrach Péter,
a KDNP és az Országgyûlés alelnöke, a körzet országgyûlési képviselôje és Berkecz Mária, az MTV közalapítvány kuratóriumának kereszténydemokrata delegáltja. Horhi József alpolgármester felvezetôjében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az MSZP képviselôjelöltje
által kiadott kampányújságban tévesen szerepel a hír,
hogy a falu óvodájának felújítása és akadálymentesítése
megtörtént. Annyi igaz, hogy a munkálatok elkezdôdtek.
Berkecz Mária hozzászólásában felelevenítette azt az
idôszakot, amikor a Millenáris Kht. vezetôjeként rágalomhadjáratot és feljelentéseket indított ellene az
MSZP, ami meghurcolta a családját, és négy évet elvett
az életébôl, hiába nyerte meg mindhárom bírósági pert.
Közgazdászként az ország állapotát úgy értékelte, hogy
a problémákból nem csak a megszorítás jelent kiutat.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az uniós források felhasználásán változtatni kell, mert alig 25 százalékát
tudjuk lehívni. Hozzátette: a Fidesz politikája az egész
társadalom boldogulását célozza, nem csak azokét,
akik rájuk szavaznak.
Harrach Péter szerint a nyereségcentrikus gondolkodást, fel kell váltania a felelôsségteljes kormányzásnak. Aki a politikai hatalmát arra használta fel, hogy
bûncselekményeket kövessen el, azt el kell számoltatni. Ez nem a politikai pártok, hanem a bíróság feladata. Beszélt arról is, hogy rendezetlenség vesz körbe minket, gazdátlannak tûnik az ország. A nyolc év alatt
kialakult súlyos problémák kezelésére, és megoldására
van remény, de ma csak a Fidesz–KDNP képviseli az
egyetlen kormányképes erôt.
Kérdésre válaszolva elmondta, a gyôztes párt egyszerû többséggel is kormányozhat, koalíciós partner nélkül. Hozzátette, az legfontosabb, hogy elmenjenek szavazni az emberek és törekedni kell a Fidesz kétharmados gyôzelmére. Az ellenzék, legyen az például a Jobbik,
„tenni” nem, csak „szóvá tenni” tud bármit is a Parlamentben.

hivatásukat. Gond, hogy a családokban
is eluralkodott a szolgáltatói szemlélet,
s mind kevesebb tölti be nevelô funkcióját.
Vissza kell adni a pedagógus tekintélyét – hangsúlyozta Hoffmann Rózsa. –
A munkaidejét meg kell fizetni, a munkáját meg kell becsülni. Az elmúlt
idôszakban megtapasztalhattuk: azok is,
akik az oktatást irányították, megvetôen
nyilatkoztak a pedagógusokról.
Forrás: sonline.hu

Átfogó változásokra
van szükség
A KDNP Ceglédi Szervezete és Földi László, Pest megye 15-

ös számú választókerülete országgyûlési képviselôjelöltjének
meghívására Ceglédbercelen tartott fórumot Surján László,
a KDNP európai parlamenti képviselôje.
Földi László, a Fidesz–KDNP szövetség képviselôjelöltje elmondta,
hogy a Dél-Pest megyei kistérségben ugyanaz az elégedetlenség
érezhetô, mint az ország más területein. A kis-és középvállalkozások a létükért küzdenek, nô a munkanélküliség, egyre több gazda
adja fel a termelést. Az embereknek elegük van a hazugságokból, a
sok százmilliós sikkasztásokból, miközben a magyarok többsége
napról napra nehezebb helyzetbe kerül.
A fórum vendége Surján László európa parlamenti képviselô az
ország jelenlegi helyzetét elemezte. Elmondta, hogy a gazdaság
romokban hever, a közállapotok nem különben. A kormánynak
több uniós forrást kellett volna behoznia az országba, a rendelkezésre álló keretet sem használták fel. A kormány nem képviseli
megfelelôen a magyar gazdák érdekeit sem. A jövôre vonatkozóan
kijelentette, hogy a földmoratóriumot meg kell hosszabbítani, a
föld haszna azoké kell, hogy legyen, akik mûvelik. A földtulajdont
az európai jogrendszer szerint kell meg védeni.
Surján László kifejtette: nem szabad engedni, hogy óriásbirtokok
alakuljanak ki, ennek megoldását abban látja, ha a birtoknagyság
szabályozása törvényben lesz meg határozva. A birtoknagyság
szabályozása már eleve a spekulatív felvásárlás ellen szól, ha egy jól
mûködô családi gazdaság méretében szabják meg az egy tulajdonos
által birtokolható földterületet, akkor már sok gond megoldódik, s
az új kormány ezt meg fogja tenni.
A föld védelmének fontossága mellett Surján László a társadalom felemelkedésérôl szólt. Véleménye szerint egy emelkedô nemzet alapfeltétele a jól mûködô oktatás.
Az ország erkölcsi mélyponton van, a gazdaságot pedig erkölcsi
értékek nélkül nem lehet helyrehozni – jelentette ki Surján László.
Mint mondta: nagy felelôsségük van az egyházaknak is abban, hogy
a nemzet és a magyarok megtalálják a boldogság, boldogulásuk
útját. Átfogó változásokra van szükség, a Fidesz–KDNP az otthonés munkahelyteremtés, a család és a vállalkozások segítését, helyzetbe hozását tûzte zászlajára.
Prohászka Mónika

B. E.
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Fordulhat a kocka
A honvédelmi miniszter mivel is foglalkozott az elmúlt négy évben? – tette
fel a kérdést Simicskó István, a nemzetbiztonsági bizottság KDNP-s elnöke,
honvédelmi szakpolitikus, a tárca korrupciógyanús ügyleteivel kapcsolatban
– a Magyar Hírlapnak adott interjújában. A XI. kerület egyik választókörzetének Fidesz–KDNP szövetség jelöltje bízik abban, hogy le tudja gyôzni
ellenfelét, az MSZP-s polgármestert,
Molnár Gyulát.
Újbudán, a kelenföldi és albertfalvai
választókerületben induló kereszténydemokrata politikus elmondta: nagy
kihívást jelent ez a választókerület a
jobboldalnak, hiszen itt még sohasem
nyert a Fidesz. Simicskó István bízik
benne, hogy most fordul a kocka. „Nem
helyhatósági, hanem parlamenti választás lesz, így az országos szintû változásokba be kell vonni Kelenföldet és
Albertfalvát is. A huszonhétezer lakásból húszezer panellakás, a rezsiköltségek megugrottak, a megélhetés iszonyúan nehéz. Orbán Viktor bejelentése
szerint az új kormány zöldbankot hoz
majd létre, amellyel a panelkorszerûsítést, a rezsiköltségek csökkentését
tûzte ki célul. Ez – a személyes találkozások tapasztalatai alapján – a
kerületiek körében is nagy sikert aratott. Szükség lenne arra is, hogy az 1-es
villamos végre átjöjjön Újbudára. Sok
fiatal költözött a városrészbe, csakhogy
a budai gyermekkórházakat bezárta az
MSZP–SZDSZ-kormány. A kerületben
tehát új gyermekegészség-központ létre-

hozása lenne célszerû” – mondta a
KDNP alelnöke.
Magyarország biztonsága szempontjából az elmúlt négy évet értékelve kifejtette: „négyszer hallgatott meg a bizottság miniszterjelölteket, tizenhárom
NBH-s fôigazgató váltotta egymást. Ez
azt mutatja, hogy a kormány a nemzetbiztonsági területen is rendkívül kapkodó, meggondolatlan politikát folytatott. Túl sokszor szerepeltek különféle
ügyek miatt a szolgálatok a médiumokban. Ezért ezen a területen is mélyreható változásokra van szükség.
A szolgálatokat nem szabad pártpolitikai célokra felhasználni, hogy az
ország biztonságáért hatékonyan tudjanak dolgozni”.
Mint mondta: jelenleg a morális válság mélypontján áll a honvédség. „Szó
sincs arról, hogy egyszerûbbé és átlát-

hatóbbá, takarékosabbá és gazdaságosabbá vált volna a tárca, éppen ellenkezôleg: maffiagyanú vetôdik fel, korrupciógyanús ügyletek történhettek a minisztériumban”. „Egy normális országban sokkal kisebb botrányok esetén is
lemondanak miniszterek. Ilyen méretû
zûrzavaros ügyek még nem fordultak
elô a honvédség körül a magyar történelemben” – fûzte hozzá.
Arra a kérdésre, hogy van-e még
tényleges haderônk, a szakpolitikus
kijelentette: „hazánk védelmét, területi
szuverenitásunkat a Magyar Honvédség
egyedül nem, csak a NATO-val közösen
tudja biztosítani. Mindössze néhány
ezer könnyûlövész katonánk van. A
honvédelmet „társadalmasítani”, nemzeti közüggyé kell tenni. Ebben fontos
szerepet szánnék a tartalékos rendszer
minél szélesebb kiépítésének”.
„A professzionális haderô kialakításához
– a tartalékos haderô megszervezése mellett
– katonai életpályamodellre van szükség.
Aki katonának áll, tudnia kell, milyen
idôtávban gondolkodhat. Illetményemelés
utoljára 2001-ben, az Orbán-kormány
idôszakában volt, ekkor hetven százalékkal
emeltük a jövedelmeket. De ennek már
kilenc éve. A 2010-es költségvetésben
például nulla forint szerepel illetményemelés címszó alatt. A katonák egzisztenciális gondokkal küzdenek, de
kiábrándítóak a munkakörülményeik is. Ez
megengedhetetlen. A politikai változás után
valóban új idôszak kezdôdhet a honvédség
életében is” – mondta Simicskó István.
Forrás: Magyar Hírlap

Itt az idô, most vagy soha!
A KDNP országgyûlési és önkormányzati képviselôi számos helyen ünnepelte március 15-ét szerte az országban. Az ünnep délutánján közösen méltatta a forradalom örökségét és hívta
a polgárokat az ország megújítására a
Fidesz és a KDNP a Tabánban.
A fôvárosi KDNP a Pilvaxban ünnepelt március 13-án, a Fôvárosi Választmány megemlékezést tartott az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc
emlékére a Pilvax Kávéházban. Ünnepi
beszédet tartott Molnár Béla országgyûlési képviselô, a KDNP alelnöke. A

Pécs Városi Szervezet a pécsi polgárokkal közösen a Barbakán bástyához
vonult az ünnep estéjén.
Harrach Péter, a KDNP és az Országgyûlés alelnöke Nagymaroson, majd
Nagybörzsönyben ünnepi beszédében
emlékeztetett nemzeti ünnepünk máig
érvényes üzenetére.
Tatán Michl József kereszténydemokrata polgármester és Pálffy István
újságíró, országgyûlési képviselô-jelölt
idézték fel a 162 évvel ezelôtti eseményeket, különös tekintettel az akkori sajtó múlhatatlan érdemeire.
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Sorsfordításunk történelmi lehetôsége
most a kezünkben van
1848 közös hite akkor az ifjúságé volt,
hogy aztán az egész nemzeté legyen,
majd az egész magyar történelemé. Ez a
hit tovább öröklôdött a lelkekben, és ez
az, amely 1956-ban is munkált, majd
1989-ben is. Az igazság és a szabadság
közös hite. A nemzeti ügyeink sikerének hite – hangsúlyozta Firtl Mátyás
Sopronban, a Széchenyi téren elhangzott ünnepi beszédében.
Sopron és környéke országgyûlési
képviselôje az elsô ránk maradt soproni
hirdetményt idézte, amelyet 1848. március 16-án adott ki az Ideiglenes Állandó
Választmány. Ennek harmadik pontja
így hangzik: Most a hazának nagy érdeke
méltán elvárja, hogy benne egyesüljön
minden erô, minden tehetség!
A kudarcok korszakának lezárása
minden tisztességes és becsületes magyar ember nagy érdeke. A romokba
döntött gazdaság helyett növekedést,
munkahelyteremtést, a tisztességes
munka becsületének helyreállítását. A
közpénzek lenyúlása, a nemzeti vagyon
szétlopása helyett elszámoltatást és
rendteremtést. Az intézményesített
hazudozás helyett hiteles és tisztességes
embereket a közéletbe. Rend szülte
szabadságot és szabadság szülte rendet,
egészséges családot és egészséges nemzetet, biztonságos és félelem nélküli éle-

tet, biztonságot és gondoskodást a rászorulóknak, a boldogulás és érvényesülés lehetôségét tehetséges fiataljainknak – hangsúlyozta Firtl Mátyás
Sopronban az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóján.
Kossuth Lajos mondta: Velünk volt
az Isten és az igazság. És ez a kettô mindig is együtt létezik. Ez a kettô, így
együtt, eltörölhetetlen. Ez a kettô nemzeti ügyeink ismérve. Mert, amikor
nem Isten és nem az igazság érvényesült, akkor mindig romlás következett,
pusztulás, erkölcsi, morális válság,
szegénység és rossz hangulat, és mindezeknek a mindent romboló következ-

Mindszenty emlékérmet kapott Semjén Zsolt
Mindszenty emlékérmet adományozott Spányi Antal székesfehérvári megyés püspöknek és Semjén Zsoltnak, a KDNP elnökének a Mindszenty
Társaság; Czene-Polgár Viktória történész, levéltáros munkásságát kutatói
ösztöndíjjal ismerték el.
Az egyházi díjat Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Magyar Katolikus
Rádió (MKR) vezérigazgatója vehette át. Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke,
a Mindszenty Társaság elnöke laudációjában úgy fogalmazott; erkölcsi megújulás
nélkül a nemzet nem fog talpra állni.
Világi díjjal ismerték el Semjén Zsolt, a KDNP elnökének egyházi és teológiai
területen végzett tevékenységét. Semjén Zsolt az MTI-nek elmondta, hogy Mindszenty a hazához és az egyházhoz való hûség szimbóluma, politikai öröksége mindig
aktuális, Mindszenty József ugyanis annak a keresztény politikának a megtestesítôje, amely az emberi jogok és Szent István öröksége nevében tudott ellene mondani
mind a szélsôjobboldali, mind a szélsôbaloldali törekvéseknek.
A kutatói ösztöndíjat Czene-Polgár Viktória történész-levéltáros (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) vehette át, aki Mindszenty 1945–48 közötti
életútját dolgozta fel.

ménye. Azonban az Isten nélküli és az
igazság nélküli idôkben 1848 szelleme
mindig erôt adott, és erôt ad ma is.
A sorsfordító tett történelmi lehetôsége most kezünkben van. 2010 tavaszán itt az idô! Nemcsak dönthetünk
sorsunkról, de erkölcsi kötelességünk,
lelkiismeretünk szerint, helyén levô
ésszel és szívvel dönteni. Hazánk nagy
érdeke, nemzeti ügyeink érdeke elvárja,
hogy most egyesítsünk minden erôt és
minden tehetséget.
Ezt kívánja a magyar nemzet. Itt az
idô, most vagy soha! Itt az idô, Magyarország! Itt az idô, Sopron! – zárta beszédét Firtl Mátyás.
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