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„A mostani kormánnyal
nem fogják feltörölni a padlót!”
A mostani kormánnyal nem fogják feltörölni a padlót, ahogy ezt az ügyefogyott és szerencsétlen elôdeikkel tették – mondta az Országgyûlés tavaszi
ülésszakát nyitó beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök a parlamenti
menetrend felvázolása mellett emlékeztetett, hogy évtizedes adósságokat
törlesztett a törvényhozás az elmúlt idôszakban, valamint kiemelte: az elôzô
nyolc év kormányzása súlyos terheket rótt a lakosságra és az új kormányzatra is.

Nem ultimátumot
adtunk
„Nem ultimátumot adtunk,
hanem markáns módon érvényesítettük azt, ami a kereszténydemokrácia fundamentuma. Küldetésünknek tartjuk,
hogy kiálljunk a leginkább jogfosztott és kiszolgáltatott kisebbség, vagyis a magzati korukat élô embertársaink mellett. Úgy gondoljuk, ha pusztán az életkor alapján egy
emberélet elpusztítható, akkor
ilyen logikával kora vagy
egészségi állapota alapján más
társadalmi csoportok tagjait is
halálra lehetne ítélni. A parlament nem játszhat Istent!
Ezért tartjuk továbbra is megkerülhetetlennek azt, hogy az
alkotmányban legyen kimondva, a magzat emberi élet, és a
fogantatásától kezdve védelem
illeti meg. Ez az az elvi deklaráció, amihez ragaszkodunk,
és amivel összecseng az Alkotmánybíróság (AB) korábbi döntése is. Ugyanakkor tisztában
vagyunk azzal, hogy nem lehet
ráerôltetni a társadalomra egy
olyan törvényt, amit a nagy
többség nem fogad el.”
4-6. oldal

Segíteni kell
a családokat
A kormány december 23-a óta 68 kormányrendelet, 32 kormányhatározat,
és 76 miniszteri rendeletet adott ki, 13
törvényjavaslatot nyújtott be. Jelenleg
23, a kormány által készített törvényjavaslat várakozik, ebbôl 11 érdemi tárgyalást igényel, 12 nemzetközi szerzôdés kihirdetésérôl szól. Január 1-jén
hazánk átvette az uniós soros elnökséget, és február 14-ig 32 uniós rendezvényt bonyolítottak le, melybôl négy
miniszter szintû találkozó volt. Bemutattuk az elnökségi programot, amit
minden képviselô pártállástól függetlenül támogatott, és elismerését fejezte ki

– hangsúlyozta a kormányfô. A miniszterelnök kitért arra is, hogy a médiatörvény ürügyén támadást indítottak Magyarország ellen. A magyarok demokratikus elkötelezôdését megsértették, a
magyarok önbecsülését figyelmen kívül
hagyták. A kormány ezt a támadást
visszaverte, a támadók érveit nevetségessé tette – jelentette ki.
Ideje hogy mindenhol megértsék, vége
annak a korszaknak, amikor Magyarország adathamisításokkal és hazugságokkal eljátszotta a nemzetközi megbecsülését – mondta a miniszterelnök.
Folytatás a 2. oldalon

„Amikor kimondjuk az élet
tiszteletét és védelmét, mint
értéket, akkor ez nem alanyi
jogként jár következménnyel,
hanem egy állami cél az élet
védelme. Tehát ebbôl nem következik az, hogy abortusztilalom lenne; az következik, hogy
a társadalom a maga állapotának megfelelôen adja meg az
életnek a legnagyobb védelmet.”
8. oldal

„A mostani kormánnyal
nem fogják feltörölni a padlót!”
Folytatás az 1. oldalról

Hozzátette azt is: a mostani kormánnyal
nem fogják feltörölni a padlót, ahogy ezt
az ügyefogyott és szerencsétlen elôdeikkel
tették. Hazánk egyetlen országtól sem
fogad el kioktatást, egyetlen országot sem
fogad el fölénk rendelt felügyelônek.
Magyarországon nem azért van demokrácia, mert azt bárki elvárhatja tôlünk. Magyarországot azért rendeztük be
a demokratikus élet és szabadság szellemében, mert mi demokráciában és szabadságban szeretnénk élni – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott arra is, hogy a kormány a jövôben folytatja az uniós elnökségi program
megvalósítását. Emlékeztetett, az elmúlt
hónapokban tárgyalásokat folytattak az
európai munkaadók szervezeteivel, a történelmi egyházak nemzetközi vezetôivel
és nemzetközi zsidó szervezetekkel is.
Megtettük a nyugdíjreform elsô lépéseit is, az ország lakosságának 97 százaléka döntött úgy, hogy az állami rendszerben takarékoskodik az idôskorára –
szögezte le, majd hozzáfûzte: a következô
lépésben garantálják az állami rendszer
hosszú távú fenntarthatóságát. Január
elsejétôl a nôk életkortól függetlenül,
negyven év után nyugdíjba vonulhatnak,
visszaállítottuk a három éves gyest, megnyíltak a kormányablakok, és létrejött a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal – sorolta a
további változásokat a miniszterelnök.
A kormányfô kiemelte az adózással
kapcsolatos változásokat. Az új adórendszer kedvezôbb a családok számára, és az
új közteherviseléssel senki nem járhat
rosszabbul - szögezte le.
A tavaszi ülésszakban elvégzendô feladatokról szólva Orbán Viktor kifejtette:
az elôttünk álló idôszak tétje minden
eddiginél nagyobb. Hozzátette: a munka,
amit el kell végezni, meghaladja minden
eddigi feladatunkat. Az elsô ülésszakot
az átállás idôszakának nevezte, amelyben vadonatúj kormányzati struktúra
jött létre, felmérték az ország valós helyzetét, és megkezdték a legfenyegetôbb
veszélyek elhárítását.
A miniszterelnök emlékeztetett: 9-10
hónappal ezelôtt hazánkat, a hamis költségvetési számokra épített költségvetés
összeomlása veszélyeztette. Megjegyez-
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ve: borotvaélen, a szakadék szélén táncoltunk. A 2010-es év ôszi ülésszakát az
alapozás idôszakának nevezve a kormányfô kiemelte: stabilizálni kellett az
ország pénzügyi helyzetét, megkezdeni a
romok eltakarítását, tiszta és áttekinthetô viszonyokat kellett teremteni.
A miniszterelnök kifejtette: ez az
Országgyûlés felnôtt a rendkívüli helyzethez, és az elmúlt idôszakban sokkal
több és jelentôsebb eredményt ért el,
mint elôdje nyolc év alatt. Hozzátette:
több húszéves adóságot is törlesztett az
új törvényhozás.A kormányfô a tavaszi
ülésszak céljaként Magyarország megújítását jelölte meg. Ezzel összefüggésben
kifejtette: a 2011-es ôszi ülésszakra úgy
kell „ráfordulni, hogy a megújulás folyamata már a célegyenesben legyen”.
A válságra térve Orbán Viktor kiemelte: még mindig sokan vannak kilátástalanul rossz helyzetben, annak ellenére,
hogy a hírek már a kilábalásról szólnak.
Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: nem
dughatjuk fejünket a homokba, mint azt
az ország vezetôi 2008-ban tették. Ezért
hoztuk létre a stabilitási alapot – mondta – melybe 250 milliárd forint kerül az
idei költségvetés keretei között.
Azokról a kormányokról szólva, amelyek a válsággal kapcsolatban az idô
múlásában reménykednek, a kormányfô
elmondta: ôket elsodorta a válság. Emlékeztetett: van ok az aggodalomra az elôzô
kormány súlyos hagyatéka miatt. Mint
mondta: akár ezermilliárd forintot is
lehetne a gazdaság felpörgetésére és új
munkahelyek létrehozására szánni,
azonban csak idén 2429 milliárd forintot
kell adósságtörlesztésre fordítani.
A miniszterelnök leszögezte: az államadóssággal és a munkanélküliséggel egyszerre kell megküzdeni. Mégpedig úgy,
hogy akiktôl nyolc éven át folyamatosan
elvett a kormányzat, azoktól nem lehet
további áldozatvállalást követelni. Ezért
vezettük be a válságadókat, és ezért csökkentettük az állami kiadásokat elôször a
saját házunk táján, azaz az államigazgatásban.
Ahhoz, hogy Magyarország sikereket
érjen el az új versenyben, ahhoz szükség
van hazánk megújulására, alkotmányos
átszervezésére, mely a most elkezdôdött

Hazánk

ülésszak célja – húzta alá Orbán Viktor,
hozzátéve: a kitûzött cél érdekében meg
kell ôrizni a megújulás legfôbb erôforrását, a tavaly létrehozott példátlan erejû
összefogást, nemzeti egységet. Ha az
összefogás meggyengül, azzal arányosan
csökken az esélyünk a veszélyek leküzdésére, a válságból való kilábalásra, egy erôs
és sikeres Magyarország felépítésére.
A nemzeti egység erôsítéséhez magának a politikának is meg kell újulnia –
figyelmeztetett. Nem lehet az emberek
feje fölött, nekik hátat fordítva, a támogatásuk nélkül vezetni és sikeressé tenni
egy országot. Ez az Országgyûlés és kormány nem mûködhet az elmúlt nyolc év
szellemében. Gyakrabban kell meghallgatni az embereket, és lehetséges velük
együtt kormányozni egy országot – fejtette ki a kormányfô, hozzáfûzve: ha ezt
elmulasztjuk, szív nélkül gyártjuk a törvényeket, nem figyelünk arra, hogy mit
mondanak, kérnek, kérdeznek az emberek, ha nem tartjuk a kapcsolatot a mindennapi élettel, akkor nem juthatunk
messzire. Ez sok munkával jár, de a kormány ezt tudta és vállalta.
Nem elég véghezvinni a fontos változtatásokat, mely a gazdaság beindításához
szükséges, az is jogos elvárás, hogy a jövôben ne lehessen a magyar gazdaságot úgy
tönkretenni, ezért Magyarországnak alkotmányos garanciák kellenek a gazdaság
megvédése érdekében, és kizárólag egy új
alkotmánnyal lehet biztosítani mindezt –
szögezte le. Orbán Viktor, hangsúlyozta:
azért van szükség az új alaptörvényre,
mert helyre akarják állítani az 56-os forradalom szabadságát, és a XXI. század
körülményeihez is igazodnának.
Orbán Viktor kitért az oktatás területére is. Mint fogalmazott, alkalmassá
kell tenni arra, hogy perspektívát tudjon
adni a magyar fiatalok számára. A kormányfô arra kérte a honatyákat: ezen a
vitán hagyják otthon az ideológiai szemüvegüket, és helyette gyermekeik és unokáik fényképeit hozzák magukkal.
Nagy a tét, ha nem sikerül legyôzni a
veszélyeket, akkor azok gyôzik le az országot – hangsúlyozta Orbán Viktor,
leszögezve: a kormány készen áll.
kdnp.hu
Forrás: fidesz.hu
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„A KDNP törekvései az új idôszak indulásakor”
Múltunkat lezártuk a jelenünket megküzdjük a jövônket építjük– mondta
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti képviselôcsoportjának vezetôje az ülésszak legfontosabb feladatait ismertetô sajtótájékoztatóján. A frakcióvezetô kiemelte, a KDNP törekvései kivétel nélkül eszmei,
szociális és nemzeti szempontúak.
Harrach Péter hangsúlyozta: Magyarországon új rend készül, a jövô Alkotmánya, ezért szeretnénk, ha mindenki részt
venne a kialakításában. Az új Alkotmány
nem a kormány alkotmánya, és nem
pártpaktum lesz. A kormány kérdôíveket
küld az emberekhez, és azt várja, hogy
minden parlamenti párt részt vegyen a
vitában. A Fidesz–KDNP közösen terjeszti be a normaszöveget, amelynek az
alkotmány-elôkészítô eseti bizottság által
elkészített anyag lesz a kiindulópontja. A
preambulumban megfogalmazásra kerülnek a legfontosabb értékek, de a demokratikus jogállamiság mellett, az ezeréves
történelmünkre is utalni kell. Több olyan
európai nemzet is van, amely örülne, ha
rendelkezne olyan ezeréves keresztény
államisággal, mint Magyarország. Fontos,
hogy az alkotmányban megjelenjenek
azok az értékek, amelyek számunkra fontosak, és el kell kerülni az ultra-liberális
zsákutcát. A házasság, a család, és az élet
védelme biztosan szerepelni fog benne.
A KDNP frakcióvezetôje a következô
parlamenti idôszak döntéseiben a szociális szempontok fontosságát emelte ki.
Mint mondta: a döntések mögött nem
csak a közgazdasági, hanem a szociális
szempontok is megjelennek. Senki ne járjon rosszabbul az új adótörvénnyel. A családi adózás bevezetése azt a réteget támogatja, amely a nemzet jövôje szempontjából a legtöbbet vállalja. Fontos, hogy ne
járjon rosszabbul senki a 16 százalékos

egykulcsos adórendszer bevezetésével.
Hamarosan megszünteti a kormány a
diszkriminációt például az egyházi fenntartású iskolákban dolgozó pedagógusok
esetében. A kormány a meghozott intézkedések eredményessége céljából, bizonyos nyomásgyakorlással fog élni a versenyszférában is – tette hozzá.
Ezt követôen beszélt a bedôlt hitelesek
helyzetérôl, mert a kormány célja, hogy
egyetlen család se veszítse el az otthonát.
Ugyanakkor, aki meghúzza a nadrágszíjat
és fizetni próbál az támogatandó, míg, aki
nem keres munkát csak panaszkodik, és
várja a segítséget, nem feltétlen élvezheti
az állam védelmét. A teljesen fizetésképtelen emberek megsegítése akár a moratórium meghosszabbításával, akár az eszközkezelô létrehozásával, állami feladat.
Erre volt már példa az elsô Orbán kormány idején, amikor a megoldásban
mindhárom érintett az állam, a bank, és
a hiteles együttesen vettek részt – mondta Harrach Péter.
A tavaszi parlamenti idôszak törekvései kapcsán érintett még néhány fontos
területet, az oktatási törvényrôl kijelentette, hogy Hoffmann Rózsa tervezete,
elfogadandó, jó és támogatandó. A szabad vasárnap törvénytervezete kapcsán
fontos cél a munkavállalók és a kisvállalkozók segítése. Az egyházi világban is a
rendezett körülmények megteremtésére
törekszik a KDNP, a vallásszabadságról
szóló törvény módosításával.

Kérdésekre válaszolva elmondta még,
hogy a kormányzásban a KDNP világnézeti és nem ideológiai pártként vesz részt.
Az ideológia az ultraliberális politika
sajátja. A kormányzat munkájával szemben álló neoliberális erôk megmutatkoztak a gazdasági és pénzügyi körök ellenállásában, és az unióban elhangzó vitákban, melyek hasonló indíttatású hazai
kezdeményezésre indultak el. Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kormánytisztviselôk indoklás nélküli felmentésére vonatkozó szabályt elmondta,
„ha az AB. így döntött, a kormány az
adott határidôig végrehajtja azt.”
Pálffy István, a bér- és adómonitoring
bizottság KDNP-s tagjaként tartott kapcsolódó sajtótájékoztatójában kiemelte,
márciusban megkapják az egyházi intézmények dolgozói is azt a bérkiegészítést,
ami az egykulcsos jövedelemadó miatt
kiesett a fizetésükbôl.
Brockhauser Edit

Az Orbán beszéd fô üzenete a megújulás volt
Az elmúlt kilenc hónap bátor kormányzati lépéseit, a nyugdíjrendszer megmentését és az adórendszer átalakítását emelte ki
a miniszterelnök országértékelô beszédére reagálva a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetôje. Harrach Péter úgy
fogalmazott: a kormányfô kettôs szerepben mutatkozott be, a
romeltakarító és veszélyre figyelmeztetô, illetve a távlatokat és
irányt mutató szerepben.
A legfôbb veszélyt szerinte az államadósság mértéke, illetve az
a véget nem érô válság jelenti, ami különösen az eurózónán kívülieket fenyegeti. Kiemelte: amikor a miniszterelnök a veszélyeztetett országról beszélt, nem lehetett nem gondolni az elmúlt
kilenc hónap „nagyon bátor kormányzati intézkedéseire”, ame-

lyek ahhoz kellettek, hogy a veszélyhelyzetet elkerüljük. Ez a
bátorság az adórendszer átalakítását és a nyugdíjrendszer megmentését célzó intézkedésekben mutatkozott meg.
Harrach Péter megjegyezte: azt is látják, milyen ellenerôk dolgoznak, hogy a talpra állítás megvalósítását akadályozzák. Kitért
arra is, hogy a miniszterelnök beszédének másik alapvetô gondolata, fô üzenete a megújulás volt. E téren ugyan megmaradt az
általánosságok szintjén, de a részletek egy hét múlva várhatóak.
A kereszténydemokrata politikus megnyugtatónak és jó érzést
keltônek nevezte, hogy azokat a területeket érintette a kormányfô
beszédében, amelyek a KDNP számára is fontosak.
Forrás: MTI
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Nem ultimátumot adtunk
A szövetségen belül nyugodtan lehetnek ütközések azon képviselôink között,
akik különbözô társadalmi csoportok mellé állnak ezekben a fontos kérdésekben. Mert a kormány akkor tudja az optimális egyensúlyt megvalósítani, ha a
különbözô társadalmi érdekek jól artikulálódnak. Ez következik abból a centrális politikai térbôl, amit a választópolgárok döntése alapján létrehoztunk –
mondta Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a Magyar
Nemzetben megjelent interjújában. A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt,
hogy a kereszténydemokrata politikusok fontos területekért felelnek a kormányban és munkájukkal kapcsolatban érdemi kifogás nem merült fel.
– Elnök úr, valóban ultimátumot adtak a
Fidesznek a múlt heti közös frakcióülésen?
– Nem ultimátumot adtunk, hanem
markáns módon érvényesítettük azt, ami
a kereszténydemokrácia fundamentuma.
Küldetésünknek tartjuk, hogy kiálljunk a
leginkább jogfosztott és kiszolgáltatott
kisebbség, vagyis a magzati korukat élô
embertársaink mellett. Úgy gondoljuk,
ha pusztán az életkor alapján egy emberélet elpusztítható, akkor ilyen logikával
kora vagy egészségi állapota alapján más
társadalmi csoportok tagjait is halálra
lehetne ítélni. A parlament nem játszhat
Istent! Ezért tartjuk továbbra is megkerülhetetlennek azt, hogy az alkotmányban legyen kimondva, a magzat emberi
élet, és a fogantatásától kezdve védelem
illeti meg. Ez az az elvi deklaráció, amihez ragaszkodunk, és amivel összecseng
az Alkotmánybíróság (AB) korábbi döntése is. Ugyanakkor tisztában vagyunk
azzal, hogy nem lehet ráerôltetni a társadalomra egy olyan törvényt, amit a nagy
többség nem fogad él. Ezért most az a
célunk, hogy minél inkább meggyôzzük
az embereket arról, védeni kell a megfogant életet. A mi álláspontunk szerint az
említett elvi deklarációnak világosan szerepelnie kell az alkotmányban, a konkrét
törvénymódosításnak azonban nyilvánvalóan akkor lesz realitása, ha a társadalom többségének a véleménye is változik
ebben a kérdésben.
– A Fideszt is sikerült minderrôl meggyôzniük?
– Az a frakcióülésen is látható volt,
hogy a frontvonalak nem a Fidesz és a
KDNP között húzódnak, hiszen a nagyobbik kormánypárti frakció számos
tagja lelkiismereti, vallási vagy egyéb
okokból a mi álláspontunkkal értett
egyet. Végül Orbán Viktor felkérésére egy
öt-öt fôs delegáció tárgyalt a kérdésrôl,
ennek a végeredménye pedig az lett, hogy
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tudomásul vettük a jelenleg hatályos alkotmánybírósági döntést, aminek egyébként sok olyan pozitív eleme van, amit a
jövôben ki lehet használni. Cserébe a
Fidesz elfogadta azt, hogy a magzati élet
védelmére vonatkozó kitétel szerepeljen
az alkotmányban. Hasonló módon garanciát kaptunk a család és a házasság
védelmével kapcsolatban is.
– Feltehetôleg ennek a megállapodásnak köze van ahhoz, hogy az új alkotmány elfogadásához kétharmados többség kell, amit önök nélkül jelenleg nem
tud egyedül biztosítani a Fidesz. Az április 18-i szavazáson meglesz a kétharmados támogatás?
– Természetesen. Az fel sem merült,
hogy ne fogadnánk el az új alkotmányt,
miután abban minden számunkra fontos alapelv szerepelni fog. Nem az a legfontosabb, hogy az alkotmány vitájában
mit ír errôl a sajtó, hanem az, hogy mi
szerepel majd az alapokmányban.
– Orbán Viktor azt mondta korábban,
hogy az ô felfogása a KDNP-rôl a „szövetség vagy felmorzsolódás”-elv köré épül.
Valóban nincs más lehetôség önök elôtt?
– A polgári oldal elôtt nincs más út.
Létrehoztuk a magyar politikatörténet és
az Európai Unió történetének legsikeresebb konstrukcióját. Mi okunk lenne
ezen változtatni? A kereszténydemokráciának soha olyan hangsúlyos pozíciói
nem voltak, mint a jelenlegi kormányban. És azt a megjegyzést is megkockáztatom, hogy az Orbán-kabinet ma Európa
legkereszténydemokratább kormánya.
– Egyes hírek szerint a múlt héten
Kövér László házelnök sérelmezte leginkább, hogy a frakciószövetségen belüli
súlyukhoz képest nagyobb beleszólást
akarnak bizonyos kérdésekbe.
– Ez az idézôjeles vita a sajtóban drámaibb tálalásban jelent meg, mint ahogy
Siófokon lezajlott. De mivel az új alkotmány kapcsán olyan kérdésekrôl beszé-
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lünk, amelyek emberöltôkre meghatározzák a magyar nemzet sorsát, ezért itt minden szónak jelentôsége van, nemcsak a szavazók, de a történelem és Isten színe elôtt
is. Soha nem fogjuk megbocsátani magunknak, ha most, amikor kétharmadunk van,
nem a lelkiismeretünk szerinti alkotmányt
alkotunk. A frakcióülésen – Kövér Lászlóhoz hasonlóan – én is élesen fogalmaztam,
de nem gondolom, hogy ez gyengítené a
szövetséget. A Salamon-féle alkotmány-elôkészítô bizottság 16 oldalas koncepciójának
- amelyet egyébként a bizottság minden
fideszes tagja is megszavazott – vannak számunkra nagyon hangsúlyos világnézeti kérdései, és vannak kevésbé hangsúlyos, de
nem lényegtelen közjogi momentumai.
Ezekben a kérdésekben a frakciószövetségen belül is különbözô álláspontok vannak,
amelyek Siófokon is hangot kaptak. Elvi
jelentôségû szempontjainkat érvényesítettük, miközben a megoldáshoz szükséges
kompromisszumokat elfogadtuk.
– Az új alkotmány elôkészítése egyébként is érzékeny pontja a KDNP-nek,
hiszen az ezzel foglalkozó eseti bizottság,
koncepcióját gyakorlatilag vitaanyaggá
minôsítette vissza a kabinet. Maradt
önökben tüske emiatt?
– Miért maradt volna? Végül is a szöveg nem lett visszavonva, és mégiscsak
ez a vitaanyag.
– Akkor elképzelhetô, hogy a Fidesz–
KDNP által benyújtott normaszöveg alapja mégis a tavaly elkészült koncepció lesz?
- Nyilván nem lesz független attól, arra
a munkára épül majd. De nyitottak
vagyunk arra, hogy ha az ellenzéki pártok
részérôl érdemi, beépíthetô javaslatok
érkeznek, akkor azokat megvitassuk.
Például a sajtóban feldobott kérdés, hogy
az alkotmány módosítása lehet-e szigorúbb, mint az alkotmány elfogadása. Az én
személyes álláspontom az, hogy lehetne,
gondoljunk a német alkotmányban rögzített örök klauzulákra, amik a legszigorúbbak. De elfogadhatónak tartom azt is,
hogy olyan feltételekkel lehessen módosítani, amilyen feltételekkel elfogadjuk az új
alkotmányt. Az sincs még tisztázva, hogy
bizonyos kérdések az alkotmányban legyének-e szabályozva vagy egyéb kétharmados törvényekben. Ezekben a kérdésekben
rugalmasak vagyunk.
– Támogatták azt az ellenzéknek tett
gesztusnak nevezhetô irányváltást is,
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hogy minden parlamenti párt vagy akár
képviselô saját normaszöveggel álljon elô?
– Természetesen. Ez valóban egy széles gesztus volt, és kíváncsian várom,
hogy az ellenzéki pártok képesek lesznek-e ilyen szöveget benyújtani. Ha erre
nem kerül sor, akkor nem hiszem, hogy
sok erkölcsi alapjuk lesz kritizálni a
mienket. Az az állításuk, hogy nincs elegendô idô az alkotmányozásra, abszurditás, hiszen 1989 óta folyik a vita alkotmányozásról. A Horn-kormány idején
hetente többször ülésezett az akkori elôkészítô bizottság, és azóta sem hallottam
egyetlen olyan érvet vagy ellenérvet, ami
az elmúlt évtizedben már fel ne merült
volna. Itt már mindenki elmondott mindent ezzel kapcsolatban, így bátran kijelenthetô, hogy az alkotmányozást formálisan is Horn Gyula kezdte el, és Orbán Viktor fogja befejezni.
– Ehhez képest éppen az MSZP az,
amely elsôként utasította el az alkotmányozásban való részvételt.
– Azt gondolom, egyfajta szellemi hiátust palástolnak a távolléttel, hiszen
ezzel csak azt bizonyítják, hogy nem
képesek letenni egy épkézláb alkotmánykoncepciót a parlament asztalára. Tavaly
maguk a szocialisták definiálták úgy a
tétet az országgyûlési választások második fordulója elôtt, hogy ad-e a magyar
nép a Fidesz–KDNP szövetségnek alkotmányozó felhatalmazást vagy sem. A
nép adott alkotmányozó felhatalmazást,
tehát közjogilag nélkülük is minden
további nélkül csinálhatnánk alkotmányt. Hogy nem ezt az utat választottuk, az nem azért van, mert nem tudnánk, hanem azért, mert nem akarunk.
Ezért nyitottuk ki nekik újra az ajtót, de
az már az ô döntésük, hogy tudnak-e,
illetve akarnak-e élni vele.
– A siófoki tanácskozás után nyitva
maradt az a kérdés is, hogy hosszú távon
Hoffmann Rózsa vagy Pokorni Zoltán
elképzelései érvényesülhetnek az oktatáspolitikában.
– A sajtó által Hoffmann–Pokornivitaként leírt jelenség egyoldalú leegyszerûsítése és így félreértése az egész kérdésnek. Itt valójában nem arról van szó,
hogy vegytiszta álláspontok ütköznek
egyetlen vita során. Meg kell tanulni
együtt élni azzal, hogy ilyen viták lesznek
a szövetségen belül. De nem azért, mert
konfliktus lenne a közöttünk lévô
együttmûködésben, hanem azért, mert a
társadalmat feszítô problémákat csak mi

tudjuk megoldani. Egyetlen társadalmi
csoport sem gondolhatja komolyan azt,
hogy a problémáit Mesterházy Attila,
Vona Gábor vagy éppen Schiffer András
fogja megoldani. Mindebbôl logikusan
következik, hogy a szövetségen belül jelentkeztek a rektorok, a hallgatók, a tanárok szempontjai. Ezeket a szempontokat, a mögöttük lévô érdekeket pedig
különbözô képviselôi körök karolják fel.
Az oktatástól zajló konzultáció során
meghallgattuk Hoffmann Rózsát, Pokorni Zoltánt, és még vagy tizenöt felszólalót, akik különbözô érdekû csoportok
szempontjai mentén szóltak hozzá a
vitához. Meghallgattuk, hogy ki mit
mond, ezekbôl pedig a legszélesebb konzultációkat követôen összerendezzük a
különbözô szempontokat, hogy az egészbôl végül egységes, életképes törvény
szülessen. Ez a politika mûvészete.
– Az errôl folyó diskurzus mégis mármár a bulvár szintjén mozgott az utóbbi
hónapokban. Nem lett volna szerencsésebb ezt házon belül tisztázni?
– Lehet, hogy meglepônek hangzik,
de szerintem ez nem lett volna reális.
Nem kell palástolnunk, hogy minden
fontos kérdésben hasonló viták lesznek.
Világosan kell látni, hogy mindez nem
azért történik, mert kicsik és gyengék
vagyunk, hanem éppen azért, mert enynyire nagy és erôs a szövetségünk. Ezért
vállalnunk kell, hogy inkább arra biztassunk mindenkit, hogy mondja el a véleményét, keressen képviselôt, aki az érdekeit vállalja. A szövetségen belül nyugodtan lehetnek ütközések azon képviselôink között, akik különbözô társadalmi csoportok mellé állnak ezekben a
fontos kérdésekben. Mert a kormány
akkor tudja az optimális egyensúlyt

megvalósítani, ha a különbözô társadalmi érdekek jól artikulálódnak. Ez következik abból a centrális politikai térbôl,
amit a választópolgárok döntése alapján
létrehoztunk.
– Ha a Fidesz a Pokorni-féle irány
mellett dönt, áldozatául eshet annak az
EU-elnökség után esedékes kormányátalakításnak Hoffmann Rózsa, amelyrôl
Navracsics Tibor beszélt tavaly decemberben lapunknak?
– Erre csak azt a régi egyházi hasonlatot tudom mondani, hogy aki a pápaválasztásnál esélyesként ment be a konklávéra, és ezt hirdette magáról, az ritkán
jött ki onnan pápaként. Abban, hogy ki
tölti be az államtitkári posztot, a miniszterelnök dönt. Hoffmann Rózsa kitûnô
munkát végez, ezért nemcsak a KDNP és
az én személyes bizalmamat, hanem láthatóan a miniszterelnökét is bírja.
– Kilenc hónap után hogyan értékeli a
kormányzati teljesítményüket?
– Maximálisan elégedett vagyok a képviselôink munkájával. A kereszténydemokraták a modern kori magyar politikában ilyen hangsúlyos pozícióban még
nem voltak. Hoffmann Rózsáról már beszéltünk, az egészségügyben Jávor András
és Szócska Miklós egyaránt a KDNP
szakbizottságában dolgozott évtizedeken
át. A közigazgatásban Rétvári Bence bizonyított, az egyházügyeket kitûnôen viszi
Szászfalvi László, a nyugdíj-ügyekben
pedig Mészáros József állt helyt. Simicskó
István tartalékos állományt szervezi, Soltész Miklós a családi és szociális, én magam pedig a nemzetpolitikai ügyeket viszem. Ügy vélem, hogy jól látható, minden
olyan területen meghatározó szerepünk
van, ami a KDNP-nek különösen fontos.
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás a 5. oldalról

Egyetlen kereszténydemokrata kormányzati szereplô munkájával szemben sem
merült fel érdemi kifogás.
– KDNP legnagyobb kormányzati
sikere mégis a kettôs állampolgárságról
szóló törvény megszületése volt. Az eddig
megismert egyéni vélemények mellett
van már hivatalos álláspontjuk a szavazati jog megadásáról?
– Ebben a kérdésben mindig is világossá tettem, hogy nincs A és B kategóriájú állampolgár, egy magyar nemzet
van egyetlen állampolgársággal. Ezt jól
szimbolizálja, hogy az; állampolgársági

kártyán sem lesz különbség a magyarországi magyarok személyi száma és a
határon túliak személyi száma között. A
magyar állampolgárságot igazoló okiraton pedig azzal is gesztust szeretnénk
gyakorolni, hogy a határon túli magyarok
nevét és születési helyét a magyar helyesírás szabályai szerint tüntetjük fel, és
csak az irat hátoldalán a jelenlegi okmányokban szereplô formában. Elkötelezett
híve voltam és vagyok a szavazati jog
megadásának, mert igazában akkor van
garancia arra, hogy a határon túliak
szempontjai mindig figyelembe lesznek
véve, ha a szavazati jogukkal ezt ki tud-

ják kényszeríteni. Ugyanakkor nem vagyok próféta, nem tudom, hogy az Országgyûlés pontosan milyen választójogi
törvényt fog hozni ôsszel.
– A párt elnökeként azt viszont tudhatja, hogy az elôbb elmondottak szellemében fognak-e szavazni a választójogi
törvény módosításakor. Azért is kérdezem, mert a Fidesz köreiben elhangzott a
fél vagy töredék szavazat bevezetésének a
lehetôsége is.
– A határon túli magyarok teljes
értékû állampolgárok, tehát teljes értékû
szavazati jogot is kell kapniuk.
Forrás: Magyar Nemzet

Az ellenzék csak kifogásokat keres
Az ellenzék egyes erôi nem tudják elfogadni, hogy akkor kapjon új alaptörvény Magyarország, amikor nem ôk kormányoznak – nyilatkozta Salamon
László, az új alkotmány koncepcióját kidolgozó eseti parlamenti bizottság
KDNP-s elnöke a Duna Televízió Heti Hírmondó címû mûsorában. Hozzátette: megnyílt a lehetôség, hogy mindegyik párt beadhasson egy önálló
alkotmánytervezetet, és azokat párhuzamosan tárgyalják az alkotmány-elôkészítô bizottság koncepciójával.
Az érdemi munka tavaly júniusban kezdôdött, és idén év végén fog véget érni a
kétharmados, sarkalatos törvények elfogadásával, amelyek így, az alaptörvény
majdani szövegével együttesen képezik
az alkotmányos rendszert – mondta Salamon László. A KDNP-s politikus ismét
emlékeztetett: még soha nem volt ilyen
hosszú alkotmányozás Magyarországon;
sem 1848-ban, sem 1920-ban, sem ‘45ben vagy ‘89-ben; a Nemzeti Kerekasztal
tárgyalásai például két-három hónapig
tartottak, amikor a diktatúra alkotmányából egy demokratikus alkotmányt
teremtettek.
Hogy a kormányoldalnak mennyire
fontos az ellenzék visszatérése az alkotmányozásba, azt mi sem igazolja jobban,
mint hogy az alkotmány-elôkészítô eseti
bizottságban végzett munkát követôen
megtették azt a gesztust az ellenzék felé,
hogy a kész, bizottsági szinten egyhangúlag elfogadott alkotmány-koncepciót puszta vitairattá, egy szinttel lejjebb lévô dokumentummá nyilvánították a kormányoldal képviselôi – mondta Salamon László.
Ha ugyanis a koncepciót megszavazták
volna kétharmados többséggel, az már
megkötötte volna az alkotmány normaszövegének konkrét szövegezési irányát is.
Most megnyílt az a lehetôség, hogy mind-
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egyik párt beadhasson egy önálló alkotmánytervezetet, és azokat párhuzamosan
tárgyalják az alkotmány-elôkészítô bizottság koncepciójával. A kormánypárti politikus úgy látja: az ellenzék részérôl nem
történik egyéb a kifogások keresésénél.
Meg is fogalmazódott szocialista politikusok részérôl: nem hitelesíthetô, hogy
ebben a ciklusban szülessék új alkotmány.
Elviselhetetlen egyes pártoknak, hogy
ellenzékben legyenek, miközben Magyarország új alkotmányhoz jut – érvelt a kormánypárti politikus a Heti Hírmondó stúdiójában szervezett vita keretében.
Nem becsülném le, hogy kérdôíveket
küldünk ki, hiszen ez az emberek megkérdezésének egy nagyon hatékony és
célszerû módja – fogalmazott Salamon
László. A vélemények kikérésének módszerét egyébként az alkotmányt elôkészítô eseti parlamenti bizottság kulcskérdésként kezelte – emlékezetett a szakpolitikus, hozzáfûzve: Magyarország újkori
történetében még soha nem nyitották
ilyen szélesre a kapukat alkotmányozás
ügyében a társadalom elôtt, mint most.
Az alkotmányban megjelölt állami szerveket, az érdek-képviseleti szövetségeket,
a nemzeti-etnikai kisebbségek szövetségeit is véleménynyilvánításra kérték. Ezen
túl megkeresték az alkotmányjogi szak-
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mát, a tudományegyetemeket és a Magyar
Tudományos Akadémiát is ugyanezen
célból. Emellett minden társadalmi szervezet, sôt, magánszemély elôtt is megnyitották a kormányzó erôk annak a lehetôségét, hogy elképzeléseit, javaslatait, véleményét elküldje az új alaptörvényt elôkészítô eseti bizottságnak.
Salamon László megjegyezte: éppen
az LMP parlamenti frakciója javaslatára
fogadta el az alkotmányt elôkészítô eseti
bizottság azt az elképzelést, hogy minden
frakció név szerint felkérhessen öt-öt társadalmi szervezetet véleménynyilvánításra – ez is megtörtént. Összesen majd
kétszázötven vélemény, javaslat, észrevétel futott be tavaly december végéig a
bizottsághoz, valamint számos konferencián, szimpóziumon, egyetemi rendezvényeken, sajtóvitákon is megismerhették a különbözô elképzeléseket az új
alkotmánnyal kapcsolatban az emberek.
Forrás: dunatv.hu
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Jó tanácsok nyugdíjas korra
és reálhozamra váróknak
Azt javasolja a negyven év munkaviszonnyal nyugdíjazásukat kérô nôknek
Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság vezetôje,
hogy várják meg kérelmük beadásával a jogosultsági idô legvégét. Így elkerülhetô a felesleges sorban állás a hivatalban.
A nôknél meghatározott negyven év
nem is szolgálati, hanem jogosultsági
idôt jelent. Ez alapértelmezésben a
munkaviszony, ami azonban kiváltható
gyermekneveléssel (például gyeddel,
gyessel) töltött idôszakkal is, de ez
legfeljebb nyolc év lehet – tájékoztatott
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság vezetôje. Mészáros József azt
javasolja: minden nô gondolja végig az
életpályáját, hogy megfelel-e a követelményeknek, és csak ezután kérelmezze a nyugdíjazását.
Fontos szempont, hogy ezzel nem
érdemes elôre, a jogosultsági idô letelte
elôtt jelentkezni az igazgatási szerveknél.
Csak azok nyújtsanak be kérelmet, akik
ebben az évben, tehát 2011-ben válnak
jogosulttá a nyugdíjazásra – folytatta a
fôigazgató.
Azért sem érdemes idejekorán beadni
az igénylést, mert ezzel csak a sorban
állási idô növekszik – tette hozzá. Aki
mégis így tesz, az csupán egy határozatot
kap, amelyben rögzítik a már meglévô
szolgálati idôt, és közlik, hogy a kérelmezô még nem jogosult nyugellátásra.
Tudatják azt is, hogy ha a következô idô-

szakban megszerzi a még szükséges jogosultsági idôt, akkor nyílik meg számára a
lehetôség a kérelmezésre.
Ha valaki mégis szeretné tudni, miként is áll a szolgálati idôvel, akkor ajánlott levélben aláírt kérelmet kell küldenie
a megfelelô hatóságnak, és így választ
kaphat a kérdésére. Az érintettek egyébként a fôigazgatóság internetes oldalán is
tájékozódhatnak a kedvezmény érvényesítésének idejérôl, módjáról, és nyugellátásuk várható összegérôl – fûzte hozzá a
fôigazgató.
Mészáros József a mûsorban választ
adott arra a kérdésre is, mikor juthatnak
hozzá pénzükhöz azok, akik a magánnyugdíj-pénztári rendszerbôl az államiba
mentek vissza, de szeretnék kivenni a
reálhozamukat.
Elmondta, hogy az errôl szóló nyilatkozatokat már átküldték a magánnyugdíj-pénztáraknak, amelyek ezek alapján
már el tudják dönteni, hogy ki lép vissza
az állami rendszerbe és ki marad náluk.
Akik az állami ellátórendszert választották, azok a magánnyugdíj-pénztárak
gyorsaságától függôen, de legkésôbb
májusban juthatnak hozzá a reálhoza-

mukhoz. A magánnyugdíj-pénztáraknak
ugyanis az elsô ütem átadásától számított negyvenöt napon belül kell elkészíteniük az átadásról szóló tervezetet, amelyet benyújtanak a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéhez. Ezt a PSZÁF jóváhagyja, vagy visszaadja átdolgozásra – fejtette ki a szakember.
Fontos tudni, hogy a pénztárak levélben értesítik majd a biztosítottakat a
hozam nagyságáról, és megkérdezik,
hogy mit szeretne vele tenni: egy összegben felveszi, önkéntes pénztárba utalja,
vagy esetleg az Állami Nyugdíjbiztosítási
Alapba továbbítja – hívta fel a figyelmet
Mészáros József.
Forrás: inforadio.hu

Szélesedik a védendô társadalmi csoportok köre
Az új alkotmány a tervek szerint kiszélesíti a védendô társadalmi csoportok
körét; az alaptörvény így a nôk és a fiatalok mellett az idôseket és fogyatékkal
élôket is szerepelteti majd e körben. Rétvári Bence, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a nôk, az
anyák és fiatalok védelmére már korábban is tartalmazott szabályokat az
alkotmány.
Rétvári Bence kifejtette: az anyák szerepeltetése azért fontos, mert bár várhatóan külön is tartalmazza a nôk és férfiak megkülönböztetésének tilalmát az új
alkotmány, de a nôket gyermekvállalásuk
idején, mint különösen védendô személyeket ismerik majd el.
Az idôsek, a fogyatékossággal élôk
helyzetüknél fogva olyan kiszolgáltatott státusban vannak a társadalom
többi tagjához képest, hogy az állam-

nak kötelessége teljesítôképességéhez
mérten támogatni és védeni ôket. A
rendelkezés beemelése az alkotmányba
elôsegítheti a védendô társadalmi csoportok esélyegyenlôségének biztosítását, mert arra kötelezi az államot, hogy
kiemelt figyelmet fordítson rájuk és
konkrét intézkedésekkel is javíthasson
a helyzetükön – hangsúlyozta a ke reszténydemokrata politikus. Az Or szággyûlés március elején fogadhatja el

az új alkotmány szabályozási elveirôl
szóló határozati javaslatot, amely alapján a Közigaz gatási és Igazságügyi
Minisz térium elkészíti az új alaptörvény normaszövegének tervezetét; ezt
kezdi tárgyalni a parlament – alkotmányozó országgyûlésként – március 15e után, s dönt róla várhatóan április
25-én, húsvéthétfôn. Az alkotmányozás parlamenti folyamatával párhuzamosan egy széleskörû társadalmi párbeszéd is lesz február-márciusban az
alaptörvényrôl. Egyrészt a kormány
elindít egy nemzeti konzultációt, másrészt helyi szinten is folyik majd a társadalmi vita.
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Segíteni kell a családokat
Az állam és az egyházak is részt vállalnak majd az egyházi fenntartású létesítmények dolgozóinak kereset-kiegészítésében, aminek az a célja, hogy ne
járjanak rosszabbul az egykulcsos szja bevezetése kapcsán – nyilatkozta
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetôje
a Duna Televízió Hattól nyolcig címû mûsorában. A kereszténydemokrata
politikus szólt az oktatás, a szabad vasárnap kérdésérôl, az élet- és magzatvédelemrôl, valamint a család védelmérôl is.
„A kormány megígérte, hogy a tizenhat
százalékos adó miatt valamelyest csökkenô béreket a közszférában kiegészíti.
A piac bérei nem tartoznak közvetlenül
a kormány hatáskörébe, bár a minimálbér-tárgyalásokon megegyezés volt;
a tapasztalat szerint pedig ez alulról
szokta nyomni a béreket, de ennek
megtörténte nyilván idô kérdése. A kormány ajánlotta, hogy a piaci szereplôk
is emeljék a béreket megfelelô mértékben, hogy senki ne járjon rosszul” –
nyilatkozta az egykulcsos szja kapcsán
kialakult helyzetrôl Harrach Péter. Van
néhány olyan terület, ahol, ha nincs is
lehetôség a közvetlen állami beavatkozásra, de mégis megoldható a helyzet
olyan partnerek együttmûködésével,
mint például az egyházak – mondta a
politikus. „Ez nyilván forrásigényt jelent, pénz kell az egyházi iskolákba,
szociális otthonokba, hogy az ott dolgozó, viszonylag alacsony bérû dolgozók megkapják ezt a kiegészítést. Ebben
az állam és az egyház is részt vesz, ilyen
megegyezés született” – szögezte le
Harrach Péter.
A kormányzatban a kereszténydemokraták által felügyelt oktatási területrôl a frakcióvezetô azt mondta: a
hagyományosan jó magyar oktatási
rendszert nem sikerült tönkretenni az
elmúlt nyolc évben, de sokat rontani
rajta már igen; mégpedig a pedagógusok
tekintélyét rontó, a gyermekeket a követelmények nem egyértelmû megfogalmazásával elbizonytalanító liberális
reform révén. „Ezt a helyzetet kell megváltoztatni, vagyis olyan oktatási törvényeket hozni – közoktatásban, felsôoktatásban és a pedagógus életpálya meghatározására –, amelyek megadják a
tekintélyt a pedagógusnak, biztonságos,
elôre kiszámítható pályát nyújtanak
neki, a gyermekek pedig tudhatják, mit
kell teljesíteniük, és rájuk vonatkozóan
újra elôtérbe lép a nevelés; tehát nemcsak oktatják, hanem nevelik is ôket az
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iskolában” – vázolta a teendôket a
KDNP-s politikus.
A KDNP – önmeghatározásából adódóan – a munkavállalók érdekeinek a
képviseletét is szükségesnek tartja.
„Azt tapasztalhatjuk, hogy csak a kereskedelemben körülbelül százezer ember dolgozik vasárnap, de az iparban is,
olyan munkákban, amik nem lennének
feltétlenül szükségesek. Ezeknek az
embereknek a családja, társas kapcsolatai kárt szenvednek, hiszen nem tudnak otthon lenni akkor, amikor más
családtagok otthon vannak, illetve nem
tudnak szokott társadalmi életet élni.
Ezen szeretnénk változtatni úgy, hogy
ne járjon senki rosszul, mellesleg egy
másik réteg, a kisvállalkozók is jól járnak” – hangoztatta Harrach Péter.
Hozzátette: a kereskedelemben a vasárnapi forgalom révén a multicégek a heti
forgalmuk négy százalékát bonyolítják
le, míg a kiskereskedôk a forgalmuk egy
százalékát – utóbbiak tehát rosszabbul
járnak.
Az új szabályozás szerint lennének
nyitva üzletek vasárnap – elsôsorban a
családi vállalkozások –, de bizonyos
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lehetôséget kapnának a nagy üzletek is.
„Nem szeretném a törvényt konkrétan
említeni, de a szabályozás liberálisabb
lenne, mint amit Bécsben tapasztalunk” – mondta Harrach Péter.
A közgondolkodást, a társadalmi
tudatot alakítani kell – mondta a
KDNP számára másik fontos területtel,
a családpolitikával kapcsolatban a frakcióvezetô.
A konkrét példán – a családpolitikán
– túl a társadalom minden területén
fontosnak tartja a KDNP, hogy ne hagyják magára a társadalmat, hanem segítsék. „Ezt még a liberálisok is elismerik,
hiszen sok kérdésben – gondoljunk
csak a roma ügyre – úgy érzik, hogy jelentôs szemléletváltásra van szükség.
Ezt a szemléletváltást minden politikai
és társadalmi erô a maga értékrendje
szerint igyekszik megvalósítani” –
mondta a politikus.
A család kapcsán két szempontnak
is meg kell jelennie majd az új alkotmányban – szögezte le Harrach Péter.
Az egyik az életvédelem, a másik a család intézményének védelme. „Sokakban megjelenik a félelem, hogy a jelenlegi magzatvédelmi törvényt egy szigorú abortusztörvény váltja fel. Amikor
kimondjuk az élet tiszteletét és védelmét, mint értéket, akkor ez nem alanyi
jogként jár következménnyel, hanem
egy állami cél az élet védelme. Tehát ebbôl nem következik az, hogy abortusztilalom lenne; az következik, hogy a
társadalom a maga állapotának megfelelôen adja meg az életnek a legnagyobb
védelmet. A magyar társadalom ma
olyan állapotban van, hogy ennél nagyobb védelmet, mint amit a magzatvédelmi törvény biztosít, nem tud adni” –
mondta Harrach Péter.
A házasságot a párt továbbra is férfi
és nô tartós életközösségeként definiálja. „Ez a természetes, ilyen a világ. Erre
megkérdezik, miért nem lehet két egynemû kapcsolatát házasságnak tartani.
Azért nem lehet, mert az más. Tiszteletben tartjuk a szabad döntést, tiszteletben tartjuk bármiféle emberi kapcsolat jogosultságát. Csak ne nevezzük
házasságnak, mert az nem az” – nyilatkozta Harrach Péter a Hattól nyolcig
stúdiójában.
Forrás: Duna TV, mno.hu
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„Az egész nemzet számára fontos döntés”
Férfi és nô közös mûremekérôl, a házasságról szól február harmadik hete,
ezt bevezetendô rendhagyó sajtótájékoztatón – egy óbudai esküvôn – adta
át a kereszténydemokrata Soltész Miklós, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium
családügyi államtitkára a Házasság világnapján az Együtt címû díszkiadványt, amit mostantól minden házasságra lépô megkap majd, az okmány
biztatást ad az életszövetséget kötô fiataloknak, jelezve, döntésük az egész
nemzet számára fontos. A díszes dokumentumban a házasélet minden pillanatában érvényes idézeteket olvashatunk Szent Istvántól kezdve Széchenyi
Istvánon át Wass Albertig, Márai Sándorig.
A Házasság hete rendezvénysorozat
célja, hogy a figyelem középpontjába állítsa a házasság és a család intézményét.
Immár negyedik éve, hogy az egyház és
számos civil szervezet a Bálint-napot is
felölelô hetet a házasság heteként ünnepli, különösen így van ez a katolikus egyház által meghirdetett „család évében”,
2011-ben.
Soltész Miklós hangsúlyozta: a nemzet felemelkedése szempontjából kulcsfontosságú a házasság mint életszövetség. A társadalom alapegysége a család,
annak alapja pedig férfi és nô közös mûremeke: a házasság. Gyümölcse a gyermek, aki késôbb, felnôve fenntartja a
jóléti rendszert. De ennél több is. Mint
az államtitkárságnak a házasság napjára
kiadott közleménye rámutat: az életre
szóló párkapcsolatokban több gyermek
születik, a gyermek öröm, felnôvén támasz a szülô számára, ezért a házasságban élôk hosszabb életûek.
Mielôtt még legyintenénk, mondván,
miért ne lehetne együtt élni „a papír”
nélkül akár egy életen át, lándzsát törve
valamely instabil együttélési forma mellett, nézzük a számokat! Ismert adat,

hogy hazánk népessége a tavalyi év
második felében tízmillió lélek alá
bukott. A házasok száma 2000-ben a
népesség 52,6 százaléka volt, tavaly már
csak 45,8 százaléka. Azok között, akik
nem töltötték be 29. életévüket, tíz esztendô alatt felére (!) csökkent az életszövetségre lépôk száma, s ugyanezen terminusban a lakosság egyedülálló aránya

a negyedérôl a harmadára nôtt. A 2000ben 50 százalékos válási arány mára 60
százalék, az egyre kevesebb gyermek kétötöde pedig házasságon kívül látja meg a
napvilágot. S ha ez még mindig nem
volna elég: 1990-ben átlag 22 évesen
mentek férjhez elôször a nôk, mára 27 és
fél évesen, sôt a szebbik nem ma élô képviselôinek várhatóan 56 százaléka „de
jure” hajadonként fogja leélni az életét.
A Magyar Örökség-díjas Skrabski Árpád–Kopp Mária szociológus-házaspártól
tudjuk azt is, hogy a támogató család
bizonyítható módon lelki és testi egészségvédô tényezô. És bár a házasodási kedv
mára rémisztôen visszaesett, közvélemény-kutatási adatok egyértelmûen megmutatják, hogy a házasság intézményének presztízse sziklaszilárd, továbbra is a
legtámogatottabb és legmegfelelôbbnek
tartott párkapcsolati, együttélési forma.
Soltész Miklós a Magyar Nemzet Online-nak elmondta: szeretnék, ha a házasság nem egy rövid ideig tartó szerzôdés,
egy néhány hónapig tartó rózsaszín dolog
lenne, éppen ezért az oktatási rendszer
átalakításán keresztül is azon fáradozik a
kormány, hogy az iskola valóban az életre neveljen. Az államtitkár példaként
említette a biológiaórát, ahol nem egyszerûen az emberi testet kell tanítani, a
gyermeknevelés örömeirôl, nehézségeirôl, az odafigyelnivalókról is szólnia kell a
tantárgynak. Általánosságban elmondta:
a lehetô legtöbb tantárgyban helyet kell,
hogy kapjon a család erôsítése.
kdnp.hu
Forrás: mr1-kossuth.hu, MTI, mno.hu

Megállíthatatlanul fogy a nemzet?
Az elôzetes adatok szerint 2010-ben 90 350
gyermek született, 6,3 százalékkal kevesebb,
mint egy évvel korábban. A halálozások száma
130 450 volt, ami nagyságrendben megegyezett
a 2009. évivel. A természetes fogyás 40 100 fô
volt, 6128 fôvel több, mint az elôzô évben. A
nemzetközi vándorlás figyelembevételével becsült népességszám az idôszak végén 9 millió
986 ezer fô volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentésébôl.
A házasságkötési arányszám 3,6 ezrelékes
értéke 0,1 ezrelékponttal maradt el az elôzô évitôl. A természetes fogyás 4,0 ezrelék volt, 0,6
ezrelékponttal több az egy évvel korábbinál.
Forrás: KSH, MTI

Hazánk

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2011. február

9

Simicskó István a hazaszeretet
napjának bevezetését javasolja
Az Országgyûlés nyilvánítsa a hazaszeretet napjává július 22-ét, a nándorfehérvári diadal napját – kezdeményezi az Országgyûlésnek benyújtott
határozati javaslatában a kereszténydemokrata Simicskó István. Az
Országgyûlés honlapján közzétett egyéni képviselôi indítvány szerint a parlament felhívja a kormányt és az önkormányzatokat, továbbá felkéri a civil
és kulturális szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden évben július
22-én közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg „a hazaszeretet, a
közös értékekért való felelôsségvállalás és áldozathozatal e kiemelkedô,
történelemformáló megnyilvánulásáról”
Simicskó István javaslata indoklásában
felidézi, hogy idén július 22-én van a
nándorfehérvári diadal kivívásának 555.
évfordulója. Mint írta, ezért ajánlatos,
hogy az Országgyûlés ennek az európai
jelentôségû eseménynek a tiszteletére
július 22-ét a hazaszeretet napjává nyilvánítsa, mely alkalom nemcsak a magyar, hanem az európai nemzetek szabadságának megünneplése is. A kereszténydemokrata politikus szerint 555 évvel
ezelôtt a hazaszeretet és a keresztény hit
gyôzedelmeskedett a hódítók túlerején,
védte meg Magyarország függetlenségét,

és állította meg csaknem 70 évre az
Oszmán Birodalom nyugati terjeszkedését Európában.
A kezdetben buzdításként meghúzott
harangok 1456. július 22. óta a hálaadás
harangjaiként zúgnak minden délben a
keresztény világban – írta, hozzátéve: az
emléknap célja, hogy a nemzet minden
évfordulón „méltó módon emlékezhessen a nándorfehérvári hôsök áldozatára,
és hazaszeretetükbôl bátorítást nyerjen
jelen és jövôbeni erôfeszítéseihez”.
Kedden az Országgyûlésben a fideszes
Lezsák Sándor kezdeményezte napirend

elôtt a nándorfehérvári diadal nemzeti
emléknappá nyilvánítását. Rétvári Bence, a közigazgatási tárca kereszténydemokrata államtitkára akkor azt mondta,
egyetért azzal, hogy fontos megemlékezni a történelmi sorfordulókról, különösen a pozitív példák esetében.
kdnp.hu

A szocialisták nem merik vállalni 1956 demokratikus örökségét
A szocialisták azzal, hogy kedden kivonultak az alkotmányozásból végérvényesen megtagadták a rendszerváltást és
1956-ot – jelentette ki Pálffy István, a
KDNP frakciószóvivôje a Parlamentben
tartott sajtótájékoztatóján. Bebizonyosodott, hogy a szocialisták még mindig
nem merik vállalni 1956-ot, a szabadságharc és forradalom demokratikus örökségét. A szocialisták következetesen létükhöz, végérvényesen megtagadták a
rendszerváltást és 1956-ot. Abban nincs
vita ebben az országban, hogy a magyarországi rendszerváltás 1956-ra épült –
mondta, hozzátéve: az új alkotmány is erre
építkezik.
Pállfy István kifejtette: az 1956-ban
megkezdett folyamat, – az 1988-as átmeneti szakasszal –, most 2011-ben, az új
alkotmánnyal zárul majd le.
A kormánypárti politikus, aki idézett
a parlamenti képviselôk esküjébôl is,
megjegyezte: a szocialisták – és az LMP e lépésükkel megszegték képviselôi esküjüket is. Pálffy István szerint az LMP
lépése ugyanakkor nem logikus, nem is
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értik döntésüket. Hogy lehet úgy jövôt
építeni, hogy otthagyunk csapot-papot?
– tette fel a kérdést.
A kereszténydemokrata politikus kiemelte: nincs alkotmányozási kényszer,
„kötelessége és kötelezettsége van mindannyiuknak”. Aki ez alól napi, szûk, pártpolitikai érdekek vezérelte szempontok
miatt kibújik, az vagy esküszegô, önzô,
vagy egyszerûen rövidlátó és buta - fogal-
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mazott. Hangsúlyozta: szabad akaratukból, demokratikus választásokon szerzett
mandátummal fogják megalkotni Magyarország új alkotmányát. A frakciószóvivô
nem látta realitását annak, hogy a két
párt visszatérjen az alkotmányozási folyamatba, de – mint folytatta – ha nem is
jönnek vissza, akkor is kénytelenek lesznek végignézni, hogy „igenis abból az
LMP által szerkesztett és szocialisták
által is megjelentetett koncepcióból,
amely számos értéket tartalmaz”, be fogják emelni az alkotmányba azokat a pontokat, amelyek számukra is fontosak. A
konszenzus így az MSZP-n és az LMP-n
kívül fog megteremtôdni – mondta.
Pálffy István az MTI kérdésére a
Fidesz-frakcióvezetôjének azon felvetésérôl, hogy nem tartja kizártnak a népszavazást az új alaptörvénnyel kapcsolatban,
azt mondta: Lázár János olyan lehetôséget
vetett fel, amit nincs ok kizárni, „a Fidesz
frakcióvezetôjének felvetésével lehet
egyetérteni”. Hozzátette: errôl külön, saját
álláspontot nem alakítottak ki.
kdnp.hu
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Nem kell félteni a demokráciát
Ez a kormányzati ciklus nem a megszorítások logikájára épül, mint a szocialisták idején – mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium államtitkára. A kereszténydemokrata politikus a nemzetközi
lejárató akcióval kapcsolatban úgy fogalmazott: nem kell temetni a demokráciát Magyarországon, mert éppen a kormányváltás óta nincs szemkilövetés és nincsenek hamis költségvetési adatok sem.
Magyarország átszervezésére készülünk
és nem apróbb kiigazításokra – mondta
el a Lánchíd Rádiónak Rétvári Bence.
Véleménye szerint át kell szervezni a
közigazgatást, a gyógyszerkasszát, a gazdaságot. Rétvári kijelentette, hogy ez a
kormányzati ciklus nem a megszorítások logikájára épül, mint a szocialisták
idején. „Mi a bôvülô gazdaságban gondolkozunk, ez a polgári kormány válságkezelése”. Az elkövetkezô években az 1,3
millió minimálbéres az adójóváírás kivezetése révén kiszabadulhat ebbôl a körbôl – hangsúlyozta Rétvári. „Tarthatatlan, hogy az állam úgy fizet ki óriási
pénzeket, hogy közfunkciók nincsenek
ellátva” – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus. Rétvári úgy látja, ha
közmunkához kötik a segélyt, akkor az
illetô nem tud dolgozni a feketegazdaságban, így mindenképpen választás elé
kerül.
A kormánytisztviselôk indoklás nélküli felmentésérôl hozott alkotmánybírósági ítéletrôl az államtitkár elmondta:
szakítani szerettek volna a korábbi gyakorlattal, miszerint felmenthetetlenek
voltak a tisztviselôk. Úgy gondoltuk nem
álszent indokkal távolítjuk el ôket – tette
hozzá. A döntést tiszteletben tartjuk, de
nem vagyunk kötelezve az egy évvel ezelôtti szabályhoz való visszatéréshez –

jelentette ki Rétvári Bence. Június 1-ig
elkészül a könnyített felmentés új szabályozása – hangsúlyozta a politikus. Az
államtitkár arról is beszélt, hogy míg a
mostani kormány nyolcszáz fôt bocsátott
el a közigazgatásból, addig a Gyurcsánykormány tizennégyezret.
A médiatörvényrôl szólva leszögezte:
technikai részletekben kért módosítást
az Európai Bizottság, a megállapodás –
„ami kihúzta a méregfogát a vitának” –
pedig azt bizonyítja, hogy Magyarországon sajtószabadság van. Szerinte egyértelmûvé vált, hogy a lejárató hadjárat
az európai szocialisták mögött álló nagy
cégek érdekét szolgálta, és nem a törvényrôl szólt. Emlékeztetett, az országról
bizonyos belföldi körök igyekeznek
hazánkról negatív képet festeni külföldön, volt, hogy összemosták a Fideszt a
szélsôjobbal, a Der Spiegel például Fidesz–Jobbik-kormányról is írt. Kijelentette: „Magyarországon nem kell temetni
a demokráciát, éppen a kormányváltás
óta nincsen szemkilövetés és hamis költségvetési adatok sem”.
Az adórendszer átalakításával kapcsolatban vázolta: az BÉT-ben az Orbán-kormány megállapodott a bérek rendszerérôl, ami a korábbi kormányoknak nem
sikerült. 78 ezer forint lett a minimálbér,
és született egy általános megállapodás is

– a munkavállalói, a munkáltatói és a
kormányoldal részvételével –, miszerint
4-6 százalékos béremelés lesz, ezáltal
pedig a legkisebb jövedelmûek sem járnak rosszul a 16 százalékos adó bevezetésével.
Mint fogalmazott, „mozgásteret adtunk a vállalkozásoknak a béremeléshez
a társasági adó 10 százalékra csökkentésével, s így bruttó béremelést kell adni a
munkavállalóknak”. Ennek garantálására pedig – mint emlékeztetett – Rogán
Antal vezetésével felállt a bérmonitoring
bizottság az Országgyûlésben.
Kifejtette személyes véleményét a családi választójog témájában is. Meglátása
szerint az utóbbi pár száz évben folyamatosan bôvül a választójog, és megfontolandónak tartja megvitatni a családi
választójog intézményét. „A gyermekvállalás súlyát, presztízsét növelni kell” –
mondta Rétvári Bence.
Forrás: mno.hu

Nem ad ki adatokat a magyar kormány
A magyar kormány sem Szlovákiának, sem más országnak nem szolgáltat
állampolgársági adatot – jelentette ki Semjén Zsolt a kettôs állampolgárságot szabályozó magyar-szlovák államközi szerzôdés tervezete kapcsán. A
nemzetpolitikáért felelôs miniszterelnök-helyettes kiemelte: mindez összhangban van a nemzetközi joggal.
A szlovák fél Budapesten adta át a magyar
félnek a magyar-szlovák kettôs állampolgárságot szabályozó államközi szerzôdés
tervezetét. A szerzôdés megkötésérôl szóló
tárgyalások megindításában nemrégiben
egyezett meg Pozsonyban a két ország

miniszterelnöke, Orbán Viktor és Iveta
Radicová. „A szerzôdés célja: szabályozni
a másik ország állampolgársága felvételének feltételeit, a diplomáciai és konzuli
védelemnyújtást a kettôs állampolgároknak, a kettôs állampolgárságot kérô, illet-

ve a kettôs állampolgárságot elnyerô személyek jegyzékének évenkénti cseréje” –
jelentette ki a szlovák államtitkár.
A dokumentumot a Magyar Koalíció
Pártja (MKP) számára teljességgel elfogadhatatlannak nevezte. A Berényi József
pártelnök által aláírt közleményben az
MKP egyebek között megállapítja, hogy a
szlovák fél javaslata ellentétes a szlovák
kormánykoalíció parlament elé vitt
elképzeléseivel is.
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Emeljük be keresztény értékeinket az alkotmányba
Legyünk büszkék keresztény értékeinkre és hagyományainkra és emeljük be azokat az alkotmány szövegébe is – mondta Firtl Mátyás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselôje az Alkotmány
vitájában.
Firtl Mátyás felszólalásában hangsúlyozta: nemcsak keresztény politikusként, de
az Európai ügyek bizottságának alelnökeként is helyesnek tartja, hogy a koncepció szövege említi a Szent Koronát,
hiszen ezzel utal hazánk keresztény gyökereire is. Szent István korában a keresztény hit felvétele jelentette számunkra
Európához való tartozásunk határozott
és egyértelmû kinyilvánítását ezzel a
megtartó erôt is – fûzte hozzá.
Magyarország, létezése óta, Európa
szerves része. Az európai értékrend egyik
legfontosabb eleme a kereszténység egyetemes, megmaradást, közösséget formáló és fejlôdést biztosít, jövôt építô szellemi értéke – jelentette ki.
Mint mondta: Európa lényegi megtartó ereje az értékelvûségben van. A kizárólag gazdasági közösség gyökértelen
lenne, éppen azzal lenne kevesebb szellemiségében, ami az európaiság egyik
lényegi elemét adja a görög, zsidó, római,
humanista értékek mellett: ez a kereszténység. Ezért a jövôt az értékközösség
jelenti, amire az értékelvû Európai Kö-

zösség megálmodói is alapoztak, és ami
a magyarokat több mint ezer éven át
megtartotta, Adenauer, Schuman, De
Gasperi örökségének szellemében.
Köztudott, hogy az Európai Alkotmány készítésekor is felmerült, hogy
Európa keresztény gyökereire utaljon a
dokumentum szövege, de végül nem
volt konszenzus az Alkotmány létjogosultságáról sem – mondta Firtl Mátyás,
hozzátéve: mindezek ellenére több tagállam alaptörvényében szerepel a keresztény értékekre, mint alapokra utaló
kitétel.
Számunkra is követendô példaként a
német és a lengyel alkotmány szövege is
említi Istent, a máltai alaptörvény például konkrétan ki is mondja, hogy Málta
vallása a római katolikus, melynek oktatását kötelezôvé is teszi az állami iskolákban. A görög alkotmány elsô mondata deklarálja, hogy a törvény a Szent és
Egylényegû és Oszthatatlan Háromság
nevében született valamint ugyancsak a
Szentháromságot nevesíti az Ír alaptörvény is – jelentette ki.
„Robert Schuman, az EU egyik alapítója szerint: „Az európai demokráciának
kereszténynek kell lennie, vagy el fog
tûnni.”
Legyünk büszkék keresztény/keresztyén értékeinkre és emeljük be azokat az
alkotmány szövegébe. A Magyar Korona
országainak alapjait – nem elôzmények

nélkül – Szent István király helyezte arra
a kôsziklára, ami megtartotta nemzetünket több mint 1000 éven át. A gyökerek vállalása az összetartozást fejezi ki,
jövôbe mutató reménységet ad, amely
több mint optimizmus, mert egy jól megalapozott, reménységet és erôt sugárzó,
biztos jövôkép, az, ami Magyarországot a
felemelkedés útjára tudja állítani.
Fontos, hogy a magyar történelem
ezeréves múltja és gyökere töretlen folytonosságban bontakozzon tovább és fejlôdjék, hogy szerves fejlôdés menjen
végbe a jogalkotásban, a törvényalkotásban, az nélkülözhetetlenül szükséges” –
zárta beszédét Firtl Mátyás.
Forrás: firtl.sopron.hu

Legyen az új alkotmány az új nemzedék alkotmánya
A Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezete azt szeretné, hogy az új
magyar alkotmány ne engedélyezze a mindenkori kormányok számára a
gyermeknevelés költségeinek megadóztatását, s hogy az alaptörvény vállaljon kötelezettséget a jövô nemzedékek iránt. Stágel Bence, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke elmondta: üdvözlik, hogy az
új alkotmány elfogadásával kapcsolatban nemzeti konzultáció indul.
A kereszténydemokrata országgyûlési képviselô szerint az új nemzedék lehetôséget
kap arra, hogy huszonegy év után a rendszerváltó nemzedéktôl átvehesse a stafétabotot, és Magyarországnak közmegegyezésen alapuló, az igazságot és a közjót szolgáló új alkotmánya születhessen.
Mint kiemelte: az alkotmányozás folyamatában az IKSZ arra törekszik, hogy a
kereszténydemokrata fiatalok világnézeti
álláspontja markánsan érvényre jusson. A
jogok biztosítása mellett a legfontosabb,
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hogy a közösség iránti felelôsséget kifejezô
állampolgári kötelezettségek (tanulás,
munka, környezetvédelem) is helyet kapjanak az új alkotmányban. Az új nemzedékekért felelôsséget vállalva az új magyar
alkotmánynak korlátoznia kell az állam
mindenkori eladósodásának mértékét.
Az emberi jogok védelme mellett az új
alkotmánynak védelmeznie kell a közösen elfogadott társadalmi értékeket, kiemelten a családot, a gyermekek egészséges fejlôdéshez való jogát, a munkát és az

Hazánk

otthont, s fontosnak tartják, hogy az új
magyar alkotmány ne engedélyezze a
mindenkori kormányok számára, hogy
megadóztathassák a gyermeknevelés
költségeit, és vállaljon kötelezettséget a
jövô nemzedékek iránt.
Stágel Bence elmondta, hogy az IKSZ a
Szólj bele a közéletbe! Címmel meghirdetett országos kampánya keretében arra
bíztatja a fiatalokat, hogy a nemzeti konzultáció új alkotmányt elôkészítô kérdôívét minél nagyobb számban töltsék ki és
küldjék vissza. A jogállamiság alapvetô
elve a demokratikus döntéshozatal, a közéletben való részvétel, a demokrácia pedig
elképzelhetetlen a társadalom különbözô
korosztályainak bevonása nélkül.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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A színvonaltalan oktatás
a közjavak pazarlása
Hoffmann Rózsa természetesnek tartja, hogy bizonyos szakpolitikai kérdésekben akadnak nézetkülönbségek a kormánypártok egyes politikusai között.
Az oktatásért felelôs államtitkár Magyar Nemzetnek adott interjújában leszögezte: a vitás kérdésekben – ahogy az egy demokráciában szokás – a parlament dönt majd.
Passzivitással igazán nem lehet vádolni
az oktatási államtitkárságot, hiszen
egyszerre három, a hazai oktatási rendszer alapjait adó dokumentumon dolgoznak: párhuzamosan folyik az új közoktatási és felsôoktatási törvény, valamint
a Nemzeti Alaptanterv elôkészítése.
Nem tétlenkedünk. Hadd tegyem
hozzá, hogy úgy dolgozunk a három nagy
törvényen, hogy közben ellátjuk az Európai
Unió soros elnökségébôl adódó feladatok
ránk esô részét. Ez sok hazai és nemzetközi kötelezettséggel jár. Vélhetôen a megfeszített tempó az oka, hogy- bár nagyon
igyekszünk – olykor mégsem tudunk mindenben hibátlan munkát végezni. A törvényalkotási folyamat mindhárom tervezet
esetében jó ütemben halad, a felsôoktatási
törvény valamivel elôbbre tart, mint a többi. Ez utóbbinak a koncepcióját az elmúlt
hetekben megerôsítettük egy egyezséggel;
az alapelveket rögzítô dokumentum valamennyi pontját az összes fontos szakmai
partner támogatja. Egyértelmûen megfogalmaztuk, melyek azok a kritikus pontok
a felsôoktatásban, amelyeket az új törvénynek orvosolnia kell.
Egyesek szerint a „megállapodás” viszszalépést jelent az oktatási államtitkárság
részérôl, mivel az eredeti koncepcióban
jóval több volt a konkrétum. Ez azt jelenti, hogy elvetették a vitatott pontokat?
Szó sincs róla. Tény, hogy a megállapodás szövege nem bocsátkozik részletekbe, és ezt sokan félreértik. Minden
ellenkezô állítással szemben, aki elolvassa a konszenzusos alapelveket, az pontosan látja, hogy nagyjából megegyezik a

koncepcióban megfogalmazottakkal. Ha
azt kérdezi például, letettünk-e arról,
hogy szabályozzuk a felsôoktatási vizsgalehetôségek számát, akkor arra az a válaszom, hogy a kérdés nyitva maradt. Az
alapelvekben megegyeztünk, de a részletekrôl tovább folytatódnak a tárgyalások.
Azt ugyanakkor megjegyezném: olyan
sehol nincs a világban, hogy egy törvény
teljes anyagát széles körû konszenzussal
lehessen beterjeszteni a kormány elé.
Arra azonban törekszünk, hogy minimálisra csökkentsük a vitatott kérdéseket.
Ezek szerint továbbra is kitart amellett, hogy maximálni kell az egyetemi
vizsgalehetôségek számát?
Álláspontom változatlan, és ezt az
elképzelést támogatja Réthelyi Miklós
nemzeti erôforrás miniszter is. Továbbra is
azt tartanám helyesnek, ha egy tárgyból
legfeljebb négyszer vizsgázhatnának a fiatalok. Ugyanakkor megadnánk a hallgatóknak a lehetôséget, hogy az ismétléskor
más tanárnál, a negyedik alkalommal
pedig független bizottság elôtt vizsgázzanak. Ez védelmet jelentene a többnyire
csak az egyetemi legendáriumokban kerengô, de olykor valóban elôforduló oktatói túlkapásokkal szemben. Sokat olvashattunk a hallgatók tiltakozásáról, de arról
a tényrôl kevés szó esik, hogy milyen döbbenetes méreteket öltött a túlvizsgázás. Az
egyetemek többségében a hallgatók 20-30,
nem ritkán 40 százaléka ötnél többször
vizsgázik ugyanabból a tárgyból, mire végre
sikerül teljesítenie a követelményeket. Ez
az erôforrások, a közjavak megengedhetetlen mértékû pazarlása. Azt gondolom,

hogy az ezt megakadályozó törekvések
miatt tüntetéssel fenyegetôzni nem méltó
dolog egy leendô értelmiségitôl.
A baloldali sajtó már többször tudni
vélte, hogy önt hamarosan menesztik.
Ennek indokaként azt hozták fel, hogy a
szakmai szervezetek mellett a kormánypártokon belülrôl is keményen kritizálják
a terveit.
Az államtitkári felkérést nagy megtiszteltetésként éltem meg, de nem a pozíció,
hanem a feladat, az oktatás jobbá tétele
vonzott. E munka elvégzésének kulcsszava a bizalom, és bizton állíthatom, bírom
a miniszterelnök úr és a kormánypártok
támogatását. A menesztésemrôl szóló
hírek tehát hazugságok. Jól tudjuk persze,
hogy az ellenzék bevett gyakorlata, hogy
ha valaki nagyon útjukban áll, akkor elhíresztelik a leváltását. Nem én vagyok az
elsô, akit minden valóságalap nélkül gondolatban lapátra tesznek. Azt ugyanakkor
természetesnek tartom, hogy kritikák
érnek, hiszen óriási rendszerhez nyúltunk
hozzá, az átalakítás során érdekek sérülnek, és becsúszhatnak kisebb hibák is.
(A Magyar Nemzetben
megjelent interjú szerkesztett részlete.)

Keresztény Civil Szervezetek Fóruma lesz
Harrach Péter irodájában került sor az elôkészítô bizottság
egyeztetésére, ahol véglegesítették az április 6-i fórum témáját.
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség negyedik alkalommal hívja össze a Keresztény Civilszervezetek Fórumát.
Harrach Péter elmondta a civil szervezetek részérrôl felmerült, hogy a következô találkozó témája az „Etikus Magyar-

ország” legyen, különös tekintettel az iskolai etikaoktatás kérdéseire. A politikus kifejtette: „a találkozó célja, hogy közösen
megfogalmazzuk gondolatainkat a mai magyar társadalomról,
benne a keresztény civil szervezetek szerepérôl, és létrehozzuk
a szervezetek együttmûködését a közös célok eléréséért”.
Forrás: harrachpeter. hu
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Béremelésre,
a GDP növelésére van szükség
A költségvetési fegyelem szigorítása mellett érvelt Surján László, európai parlamenti képviselô a „Költségvetési fegyelem - a gazdasági stabilitás alapja”
címû szófiai konferencián. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta:
ez nem csupán kisebb állami kiadásokat jelent, hanem a források okos felhasználását is.
A néppárti politikus kiállt az állami költségvetési hiány mértékét maximáló
alkotmányos garanciák mellett, de figyelmeztetett, hogy megoldást kell találni a
rendkívüli helyzetek kezelésére. Szerinte
a természeti katasztrófák vagy más, elôre
nem látható fejlemények esetén megfelelô megoldásnak látszik a Bulgáriában

kigondolt rugalmassági mechanizmus,
amely a parlament kétharmados támogatása esetén lépne életbe.
Surján László felhívta a figyelmet arra,
hogy ha a tagállamok a következô hét éves
periódusra is meg akarják ôrizni a felzárkóztatást támogató uniós forrásokat, akkor
ki kell használniuk a jelenlegi kereeket. A

kereszténydemokrata politikus elismerte:
nagy nyomás nehezedik a kormányokra a
fizetések növelése érdekében. Ennek oka
a képviselô szerint az, hogy az árak már
az európai szintre emelkedtek, a fizetések
pedig még nem. A fizetésemelések iránti
igény jogos, de annak korlátot szab, hogy
a teljesítménynövelés nélküli pénzkiáramlás inflációt hoz magával. A megoldás, mutatott rá Surján László, a GDP
növekedése, amit az okosan felhasznált
uniós támogatások is növelhetnek.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Ziád Bandak levele Semjén Zsoltnak
Ziád Bandak miniszter, Mahmúd Abbász palesztin elnök
keresztényügyi tanácsadója, a betlehemi Születés Temploma felújítására létrehozott elnöki bizottság vezetôje levélben mondott köszönetet Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettesnek és rajta keresztül Magyarország kormányának és népének azért a felajánlásért, amivel a kabinet a
betlehemi Születés Temploma tetôszerkezetének felújítására létrehozott pénzalaphoz kíván hozzájárulni.

Ziád Bandak levele (nem hivatalos fordítás)
Ôexc. Dr. Semjén Zsolt úr!
Miniszterelnök-helyettes – Budapest
Legjobb kívánságainkkal
Mély hálával és nagyra értékelve fogadtam Excellenciád
2010. december 3-i levelét, amelyben arról értesített, hogy
a magyar kormány 100 ezer euró összeggel kíván hozzájárulni a betlehemi Születés Temploma tetôszerkezetének felújítására létrehozott pénzalaphoz.
Szeretném kifejezni Excellenciádnak és Önön keresztül
Magyarország kormányának és baráti népének legmélyebb
köszönetünket ezért a nagyra becsült lépésért. Úgyszintén
hálával tartozunk, amiért Magyarország kezdettôl kiállt és szilárd szolidaritást mutatott a palesztin nép (ügye) iránt, s azokért az erôfeszítésekért, amelyekkel népünk szenvedéseit enyhítették. Külön köszönjük a mostani támogatást, amely a
szent helyek megóvására és helyreállítására irányul megváltónk szülôhelyén, Betlehemben, amely lefektette a (testvérvárosi) kapcsolatok alapjait a magyarországi Kalocsa városával.
Még egyszer szeretném kifejezni Excellenciádnak hálás köszönetünket, egyben jó egészséget és boldogságot kívánni Önnek,
hazájának és baráti népének a fejlôdés és a felvirágzás útján.
Ramallah, 2011. február 22.
Legmélyebb tisztelettel:
Ziád al-Bandak miniszter,
az elnök keresztényügyi tanácsadója,
a Születés Temploma felújítására létrehozott
elnöki bizottság vezetôje
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Ronald Reagan kiállása egyetemes
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke A szabadság szimbólumának nevezte Ronald Reagant az egykori amerikai elnök centenáriuma alkalmából rendezett konferencián. A miniszterelnök-helyettes kifejtette:
a belpolitikában is, a mérsékelt baloldaltól a mérsékelt jobboldalig minden
épeszû ember pozitívan viszonyul Reagan elnökhöz. Legyünk kereszténydemokraták, konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, mindannyiunk
számára Reagan elnök emléke a szabadságot jelenti, a szovjet megszállás
alóli felszabadulást – fûzte hozzá.
Ronald Reagan emberi jogok melletti kiállása egyetemes; vallotta, hogy azok nem
korlátozhatók bizonyos országokra, az
egész világon érvényesülniük kell – hangsúlyozta Semjén Zsolt. Szavai szerint azt,
hogy szabad országban élhetünk, három
embernek köszönhetjük: II.János Pál pápának, Ronald Reagannek és Mihail Gorbacsovnak. Ugyanakkor anélkül, hogy
Gorbacsov történelmi szerepét csökkenteni
akarná – folytatta – ôk nem feltétlenül vehetôk egy körbe. Mint mondta, II. János Pál
pápa és Ronald Reagan mindig az igazság és
a szabadság oldalán állt; Mihail Gorbacsovnak ugyanakkor múlhatatlan érdeme,
hogy felismerte, „a rossz nem tartható”, és
szembe mert fordulni vele, így az emberiség

megmenekült egy világháborútól. A KDNP
elnöke a tanácskozás szünetében tartott
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a belvárosban szeretnének Ronald Reagannek
szobrot állítani, s a teret, amely otthont
adna a mûalkotásnak szintén az egykori
elnökrôl neveznék el. A szobrot a tervek
szerint a magyar uniós elnökség utolsó
napján avatnák fel. Semjén Zsolt megemlékezett Varga László egykori kereszténydemokrata politikusról is, születésének centenáriumáról, s arról, hogy személyes kapcsolatban állt Reagan elnökkel. A politikusokról bélyeg megjelentetését is tervezik.
Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az
Egyesült Államok budapesti nagykövete

azt mondta: Ronald Reagan szilárdan
hitt abban, hogy a magyarok soha nem
mondanak le arról, hogy kivívják a szabadságot. Felidézte, hogy tanúja volt az
1956-os eseményeknek, és utána annak,
hogy a magyarok hogyan próbáltak folyamatosan ellenállni az autoritárius rendszernek. Meg volt róla gyôzôdve, a magyar nép megérdemli, hogy az Egyesült
Államok támogassa az ellenállásban –
hangsúlyozta.
A nagykövet úgy fogalmazott, Ronald
Reagan optimista ember volt, meggyôzôdése volt, hogy a jövô mindenképpen
jobb lesz, s jobbá tételére az egyénekben
megvan a képesség. Rámutatott: Ronald
Reagan nagyon jelentôs személyisége az
amerikai történelemnek, s nagy alázattal
látja, a magyarok milyen nagy jelentôséget tulajdonítanak az egykori amerikai
elnök személyének abban, hogy segített
szabadságuk kivívásában. Az Egyesült
Államok és Magyarország közötti jó kapcsolat alapja, hogy közösek az értékek –
emelte ki a nagykövet.
kdnp.hu, Forrás: MTI

A Ronald Reagen Elnöki Alapítvány főigazgatójának levele
Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes
Magyarországi Ronald Reagan
Emlékbizottság
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Budapest, Magyarország
Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
Önnek és mindazoknak, akik a Ronald
Reagan Centenáriumi Konferencia alkalmából összegyûltek, a Ronald Reagan Elnöki Alapítvány mélyen megtisztelônek tartja, hogy a Ronald Reagan
Emlékbizottság, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együtt kezdeményezte és a Károli Gáspár Egyetem
Kremlinológiai Intézetével együttmûködve „A Reagan korszak hagyatéka" címmel megrendezte ezt a rendkívül tiszteletreméltó tudományos konferenciát. Maga a jelentôs esemény, amelyen megvitatják és áttekintik Ronald
Reagan elnök filozófiájának Magyarországra gyakorolt hatásait, illetve a
meghívott tudományos elôadói és részt-

vevôi kör jól mutatják, hogy kifinomult
és különleges megközelítésben elôadott
gondolatok megosztására számíthat
minden jelenlévô. Külön köszönetünket fejezzük ki Bokor Balázs nagykövet
úrnak és Dr. Szabó Marcellnek az
Alapítványnak nyújtott támogatásért
valamint Eleni Tsakopoulos Kounalakis
nagykövet asszonynak, amiért jelenlétével megtiszteli a konferenciát.

Nagy várakozással tekintünk a február
24-i budapesti rendezvényrôl érkezô
hírek elé. Rendkívül sajnálom, hogy nem
tarthatok Önökkel ezen a különleges eseményen. Épp most fejezôdött be két
nagyon sikeres tudományos konferenciánk itt az Egyesült Államokban, az egyik
a University of Southern California szervezésében Los Angelesben, a másik pedig
a University of Virginia közremûködésével Washington D.C.-ben.
Rendkívül megtisztelônek tartjuk a
centenáriumi év során, Magyarországon rendezendô további eseményeket is
és szeretnénk meghívásunkat tolmácsolni Önnek és az összes résztvevônek, hogy amikor útjuk az Egyesült
Államokba vezet, keressék fel a Ronald
Reagan Elnöki Könyvtárat, Simi Valleyben, Kaliforniában. Szívbôl jövô jókívánságainkat küldjük ezen rendkívül
különleges esemény alkalmából. Mély
tisztelettel és hálával.
Stewart D. McLaurin
fôigazgató
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Határon túli magyar ifjúsági
szervezetekkel tárgyalt az IKSZ
Az anyaországi és határon túli magyar
fiatalok közötti együttmûködést erôsítené az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség; a szervezet képviselôi a kapcsolattartás jövôbeni lehetôségeirôl kárpátaljai és felvidéki ifjúsági szervezetekkel
tárgyaltak – tudatta Gaal Gergely, az
IKSZ elnökhelyettese.
A Kereszténydemokrata Néppárt ifjúsági szervezetének elnökhelyettese kiemelte: a 2010 tavaszán bekövetkezett
anyaországi politikai fordulat a nemzetpolitikában is olyan irányváltást eredményezett, amellyel minden felelôsen gondolkozó magyar politikusnak élnie kell.
A közélet és a politika iránt érdeklôdô, a
magyarság jövôje iránt felelôsséget érzô
fiatalok sem mulaszthatják el az alkalmat, hogy a Kárpát-medence minden

pontján élô kapcsolatokat, barátságokat
alakítsanak ki egymással. A felvidéki Via
Nova Ifjúsági Csoporttal együttmûködési
megállapodást is aláírtak Zselízen, ennek
értelmében közös elôadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és kampányrendezvényeket szerveznek, és tagjaik részt vesznek közös sporteseményeken, kulturális
programokon. Elôsegítik és támogatják
továbbá, hogy a testvérvárosi rendszerhez
hasonlóan az alapszervezetek is felvegyék
egymással a kapcsolatot, és testvérszervezetként mûködjenek, segítve mindkét
országos szövetség munkáját.
Gaal Gergely jelezte: a jövôben további határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel szeretnének hasonló együttmûködési megállapodást kötni.
Forrás: MTI

Horvátország európai uniós
csatlakozása stratégiai érdek
Szászfalvi László, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkára 2011.
február 10-én és 11-én Zágrábban
tett hivatalos látogatást, amely során
találkozott Franjo Dubrovic-csal, a
Horvát Köztársaság Egyházügyi Hivatalának vezetôjével.
A találkozón áttekintették a horvátországi és a magyarországi egyházügyi kormányzati politika új irányait. Mindkét
fél egyetértett abban, hogy az egyházak
jogállását meghatározó törvénynek stabilitást és kiszámíthatóságot kell teremtenie. A törvénynek egyszerre kell szolgálnia a vallás- és lelkiismereti szabadság
jogát, valamint a valóságos egyházak jogainak védelmét, kiszûrve e körbôl az üzleti vállalkozásokat.
Másnap a magyar delegáció találkozott Bozanić zágrábi-bíboros érsekkel.
Véleményük szerint Európa jövôje elválaszthatatlan a családok jövôjétôl.
Üdvözölték azt, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya határozott lépéseket
tesz az Európai Unióban az Európai
Családok Éve meghirdetéséért és ebben
a két ország kormánya, egyházai és né-

16

pei példamutatóan tudnak együttmûködni. A megbeszélésen közös álláspont alakult ki abban is, hogy európai
közösségekben újra a valódi értékeknek
kell megerôsödniük, és ebben a középkelet-európai nemzetek évtizedes tapasztalata és együttmûködése adhat új
lendületet.
Közös álláspontot fogalmaztak meg
abban, hogy a magyarországi horvátok és
a horvátországi magyarok anyanyelvû
pasztorációja olyan fontos és közös ügy,
amelyben mindkét fél kész további erôfeszítésekre és a testi-lelki-szellemi egészséget segítô programok végrehajtására.
Egyetértettek abban, hogy ezen kérdésekben a Horvát és a Magyar Katolikus
Püspöki Konferenciák együttmûködésével már komoly eredmények születtek,
s a kormányzati szerepvállalás ezen
folyamat kiteljesítése irányába vezet.
Hangot adtak azon közös véleményüknek, hogy Horvátország mielôbbi Európai Uniós csatlakozása stratégiai érdeke
mindkét országnak és örömmel konstatálták azon erôfeszítéseket, melyeket
Magyarország az Európai Unió soros
elnökeként tesz a csatlakozási tárgyalási
folyamat lezárása érdekében.
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Harminezer
honosítási kérelem
Közel harmincezer honosítási kérelem
érkezett az eljárás január 3-i indulása óta
– jelentette ki a nemzetpolitikáért felelôs
miniszterelnök-helyettes az Országgyûlés
nemzeti összetartozás bizottságának ülésén a Parlamentben. Semjén Zsolt értékelése szerint a közigazgatás felülmúlta
önmagát, szakmailag hibátlanul, kiemelkedô empátiával folyik a honosítási kérelmek fogadása és az ügyintézés. A miniszterelnök-helyettes a bizottság ülésén,
kifejtette: napi közel nyolcszáz kérelem
érkezik, s az eddig befutott közel harmincezer kérelem közül mintegy négyezer
feldolgozása már befejezôdött. Március
14-én elkezdôdik az állampolgárság kiadása és elindulnak az eskütételek.
A miniszterelnök-helyettes megerôsítette, az állampolgársági törvény
nem diszkriminatív, mert nem tartalmaz etnikai kitételt, és mindenben megfelel az uniós országok gyakorlatának.
Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy a
magyar nemzet államhatárokon kívüli
része fokozottan kitett az asszimilációnak, és a helyzet rosszabb, mint amilyennek látszik. Kiemelte: ezt a folyamatot csak a hagyományos eszközökkel,
támogatási formákkal nem lehet megfordítani, erôsebb impulzust kell adni,
ami nem lehet más, mint a teljes jogú
állampolgárság megadása.
kdnp.hu, Forrás: MTI

Hazánk

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

Kiadja:
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Felelõs kiadó:
Harrach Péter
A lap kiadását támogatja
a Kereszténydemokrata Néppárt és
a Polgári Magyarországért Alapítvány
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztõbizottság elnöke:
Dobi Ágnes
Telefon: 06-30/523-02-56
Elõkészítés:
Ubipressz Bt., Brém-Nagy Ferenc
Nyomda:
Szenzor Kft.
1134 Budapest, Dévai u. 14.
ISSN 1788-7690

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2011. február

