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A reménytelenséget
felváltotta a remény kora
A kettôs állampolgárságról megalkotott törvényt, a családi adózást, a segélyezés rendszerének átalakítását és az Új Széchenyi terv elindítását emelte ki
az elmúlt nyolc hónap kormányzati intézkedései közül Harrach Péter, a
Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési frakciójának vezetôje.
Harrach Péter régi adósság törlesztéseként a nemzeti egység megteremtése felé
tett lépésként értékelte az elfogadott
nemzetpolitikai jogszabályokat. Úgy fogalmazott: nem lehet kitérni a szavazati
jog megadása elôl a határon túli magyarok számára, ahogy Európa több országában, Magyarországon is ez a járható út.
A családi adózás kapcsán hangsúlyozta: a KDNP régi elképzelése valósult meg.
A bankadóról, a válság- és különadóról
hozott kormányzati intézkedéseket úgy
értékelte: a Magyarországra kényszerített
hiánycélt valakinek meg kellett fizetnie, a
régi rendben az állampolgárral fizettették
meg, az újban azzal, akinél a nyereség van.
A kereszténydemokrata politikus elkerülhetetlennek nevezte a magánnyugdíjpénztárakból való átléptetést, mint mondta, az állami nyugdíjrendszerbôl elvont
forrás veszélyeztette annak fenntarthatóságát. Mint mondta: a feltétel nélküli segélyezés a dekadens életformát erôsítette.
Az önerô megmozdítása érdekében volt
szükség az iskoláztatási támogatás, a
munkanélküli ellátás átszervezésére.
A Széchenyi terv hármas célkitûzése,
– a gazdaságélénkítés, az államadósság
csökkentés, és a munkahelyteremtés –
közül az utóbbit emelte ki, megjegyezve:
természetesen ez az elsô kettô nélkül
nem megvalósítható.
A frakcióvezetô összegzése szerint a
kormányváltás óta eltelt nyolc hónapban
új idôszámítás kezdôdött, a reménytelenséget felváltotta a remény kora. Míg a
reménytelenség korát a rendezetlen világ,
csôd elôtti állapot, korrupcióval fertôzött
közélet jellemezte, addig a világosan megfogalmazott értékrend, és a határozott
intézkedések reményt adnak. A jövôt a

Tisztújítás
a KDNP-ben
„A KDNP elnöke úgy fogalmazott, kormányzásuk nyolc hónapja alatt olyan döntések születtek, amelyekre nemcsak
büszke, de kifejezetten hálás a
Gondviselésnek azért, hogy a
kereszténydemokraták a döntéshozatal cselekvô részesei voltak. Történelmi lépésnek nevezte, hogy a kormány mindent
elkövetett azért, hogy Magyarországot kiszabadítsa az adósságcsapdából, megakadályozva,
hogy különbözô pénzügyi körök
újabb és újabb befolyást szerezzenek felettünk. Emlékeztetett
rá, hogy miközben a szocialista
kormány telerakta taposóaknákkal a költségvetést, irreális
hiányt halmozott fel, a Fidesz–
KDNP szövetség kormánya
megszorító intézkedések nélkül
tartotta a hiánycélt, nem az
emberekre, hanem a bankokra
és a multinacionális cégekre
rótta a terheket.”
7-10. oldal

munka, a család, rend értékei mentén kívánják építeni. Harrach Péter szerint intézkedéseiket az ultraliberálisok ideológiai
okokból támadják, míg a patrióta gazdaságpolitika a nemzetközi tôke ellenérzését vívta ki. A brüsszeli panaszkodásuk során azonban elfelejtik megemlíteni a kimagasló állami támogatásokat, és a magyar kisvállalkozókkal szembeni versenyelônyt – jegyezte meg a KDNP frakció elsô
embere, hozzátéve: a politikai ellenfelek
nem tudják vereségüket feldolgozni.
A kereszténydemokrata politikus az
elkövetkezô idôszak teendôi közül elôzetesen az alkotmányozást és a szabad vasárnapról szóló kereszténydemokrata javaslatot emelte ki. A kidolgozás alatt álló
oktatási jogszabályokról azt mondta,
hogy markáns, egyértelmû jól elôkészített törvényekrôl van szó. Némi vitát váltottak ki, ennek itt-ott értékrendbeli, néhol személyi okai vannak, de nincs szó
feszültségrôl a két párt között.
kdnp.hu, Forrás: MTI

Célunk, hogy több
gyerek szülessen
„Az ötvenes években születetteknél, tehát a Ratkó-korszak
gyermekeinél most kellene
megszületnie az unokáknak.
A baj az, hogy a fiatalok mind
késôbb vállalnak gyermeket,
így a második vagy a harmadik
gyermek gyakran már nem is
jön világra. Ez is oka annak,
hogy átlagosan egy gyermekkel kevesebb születik annál,
mint ahányat a családalapítást
tervezôk szeretnének.”
15. oldal

Március 15-e körül állampolgárságot
kaphatnak az elsô kérelmezôk
Várhatóan március 15-e körül letehetik az állampolgársági esküt az egyszerûsített honosítási eljárás elsô kérelmezôi - mondta Semjén Zsolt az MTInek adott interjújában. A kormányfô helyettese azt mondta, hogy a választójog megadásának kérdése az év második felében kerülhet a kabinet elé,
ez azonban személyes véleménye szerint nem függhet lakóhelytôl, illetve
attól, hogy fizet-e valaki adót vagy sem.
Semjén Zsolt elmondta, hogy az idén
mindent „überel” az állampolgárság kiadása. Az egyszerûsített honosítást a
kormányfô helyettese sikertörténetként értékelte. Mint mondta, átlépték
a tízezres kérelmezô számot, s naponta legalább nyolcszáz kérelmet adnak
be elektronikusan. A szavazati jog kérdése a választójogi törvény módosításakor, az év második felében kerülhet a
kormány, illetve a parlament elé – tette
hozzá.
A miniszterelnök kereszténydemokrata helyettese ismét leszögezte: nincs
kétféle állampolgárság. Az állampolgárságtól a szavazati jog elválaszthatatlan.
Az a véleményem, hogy legalább a pártlistás szavazás tekintetében a szavazati
jogot meg kell adni – jelentette ki, hozzátéve: az uniós országok nagy része a
határon túl élô nemzettársainak megadta az állampolgárságot és emellé szavazati jogot is biztosított valamilyen
formában. Példaként említette Romániát, Portugáliát, Olaszországot, Szlovákiát, vagy a tagjelölt Horvátországot. „A
magyar választójogi rendszerben semmi
olyan nem lesz, ami ne lenne az uniós
országok gyakorlatában” – jelezte Semjén Zsolt.
Elmondta, hogy Magyar Állandó Értekezlet novemberi ülésén feltette szavazásra a kérdést, s a résztvevôk körül csupán az LMP és az MSZP tartózkodott, a
szervezetek egyhangúlag támogatták a
szavazati jog megadását az állampolgárságot szerzô határon túli magyaroknak.
Az LMP azon véleményével kapcsolatban, hogy aki nem itt fizet adót, az ne
szóljon bele az itthoni döntésekbe, azt
mondta: az LMP-t súlyának megfelelôen
kell kezelni. Azt nem gondolják ugye
komolyan, ha valaki például Bajorországban dolgozik, ott fizet adót, el kellene venni a szavazati jogát - tette fel a kérdést. Ha pedig azon az alapon vonnák el
a szavazati jogot valakitôl, mert nem
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fizet adót, akkor Magyarországon több
millió embertôl meg kellene vonni a voksolás lehetôségét, ami pedig nyilvánvalóan abszurditás – közölte. A szavazati
jog és az adófizetés semmilyen összefüggésben nincs egymással – mondta, hoz-

zátéve: az sem lenne helyes, hogy a lakóhelyhez kössék a szavazati jog minden
formáját. Megjegyezte: értelemszerûen,
ha valaki nem lakik egy választókörzetben, ott a helyi jelöltre ne szavazzon, de
ettôl még a pártok listáira miért ne szavazhatna.
A kormányfô helyettese kitért arra is,
hogy megkezdôdött az összmagyar regiszter elôkészítése, amely az év második
felében indulhat el. Az internet világában
mindez nagyon olcsón és hatékonyan
megvalósítható – jegyezte meg Semjén
Zsolt. Emlékeztetett arra, hogy szándékuk szerint a regiszteren keresztül Magyarországról szóló üzeneteket, irodalmi
mûveket juttatnának el azokhoz, akik
megadják email-címüket. Elsô lépésként
a magyar szervezetekhez fordulnak
majd, azt kérve tôlük, ismertessék meg
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tagjaikkal a magyar regiszter lehetôségét.
A csatlakozók üzeneteit, javaslatait is
szívesen fogadják majd, oda-vissza mûködne a regiszter. Olyan nemzetek esetében van hasonlóra példa, amelynek tagjai közül sokan élnek szétszórtan a világban. Az emigráció magyarságát a magyar
nyelvû üzeneteken kívül pedig az adott
ország nyelvén is érdemes megkeresni,
hiszen az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában vagy DélAmerikában a harmadik, negyedik, ötödik nemzedék nem beszéli olyan szinten

a nyelvet, hogy az üzeneteket nehézség
nélkül megértsék. Számukra angol spanyol, egyéb más nyelven is eljuttatnák az
üzeneteket – mondta. Hozzátette: nyitottak arra is, hogy ha valakiben csak pislákol a magyar identitás, vagy csak szimpatizál a magyar üggyel, akkor ôk is megkaphassák az üzenetet.
Kitért arra is, hogy ha a magyar nemzet valamely részét sérelem éri, mint a
szlovák nyelvtörvénynél történt, akkor a
regiszter segítségével a világ magyarságát
tudják tájékoztatni, és segítséget tudnak
kérni. A regiszterrel kapcsolatban megfontolandónak tartott egy olyan testületet felkérni, amelynek tagjai a magyar
nemzet meghatározó szereplôi, s akik
„szellemi védnökséget vállalnának” a
kezdeményezés fölött.
Forrás: MTI
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A Szent Korona kifejezi a magyar nemzethez,
történelemhez való kapcsolódást
Semjén Zsolt szerint elegendô idô áll rendelkezésre az új alaptörvény megalkotására; a kormányfô kereszténydemokrata helyettese az esetleges késôbbi módosításokat „igen szigorú feltételekhez” kötné. Arra a felvetésre, hogy
túl rövid idô áll rendelkezésre az új alaptörvény megalkotására, kijelentette:
az alkotmányozást Horn Gyula indította el és Orbán Viktor fejezi be. Mint
mondta: eddig azért nem született új alkotmány, mert nem volt meg a politikai és társadalmi felhatalmazás, most azonban a parlamenti arányok ezt
lehetôvé teszik Semjén Zsolt kiemelte: ragaszkodnak hozzá, hogy az alkotmány preambulumában szerepeljen – a lengyel alaptörvényt mintájára – az
Istenre való egyértelmû hivatkozás, és Magyarország keresztény történelmére, és az egységes magyar nemzet való utalás.

Az új alaptörvény kidolgozása még a
Horn-kormány idején kezdôdött el. A
vita és a gondolkodás nem március 15-én
fog elindulni, az már több mint 20 éve
folyik, hiszen már 1989-ben azon gondolkodott az értelmiség, hogy új alkotmányt kell alkotni – emlékeztetett a
KDNP elnöke.
Mint mondta: nincs olyan gondolat,
érv, ötlet, amit pro vagy kontra már többszörösen ne tárgyaltak volna meg, s
egyetlen érv nem szól amellett, hogy
miért kellene tovább húzni az idôt. Eddig
azért nem született új alkotmány, mert
nem volt meg a politikai és társadalmi
felhatalmazás, most azonban a parlamenti arányok ezt lehetôvé teszik.
Az természetes, hogy az alaptörvény
egy esetleges késôbbi módosítása csak
nagyon szigorú feltételek mellett történhessen – jelentette ki a kormányfô helyettese arra kérdésre, hogy a változtatásokat is kétharmados többséghez kötné-e.

Semjén Zsolt személyes véleményeként
hozzátette, az új alkotmány elkészülte
után nem indokolt a gyakori módosítgatás. A mostani gyakori változtatásokra
azért volt szükség, mert nem volt jó az
alkotmány, nem egy egységes mû volt,
hanem a történelem sodrában született
„módosítgatások elegye”.
A miniszterelnök-helyettes a politikai
hisztériakeltés kategóriájába sorolta,
hogy a magzat védelmére vonatkozó kezdeményezésüket bírálóik a nôk saját teste feletti önrendelkezési jogának korlátozásaként értelmezik.
A jelenlegi alkotmány is védi a magzati életet, az Alkotmánybíróság épp az
alkotmányból levezetve mondta ki az
abortusztörvény alkotmányellenességét.
Aki azt állítja, hogy a KDNP javaslata,
miszerint a magzatot a fogantatás pillanatától védeni kell, új elem, az nincs tisztában azzal, hogy a mostani alkotmány is
biztosítja ezt a védelmet, s kezdeménye-

zésükkel ezt csak kibontják. Megjegyezte: az abortusz esetében egy nô nem
a saját teste felett rendelkezik, hanem
egy másik ember felett.
Kijelentette: mindenkinek a szabadságát és felfogását tiszteletben tartják, de
joguk és kötelességük kiállni a leginkább
jogfosztott és kiszolgáltatott, magzati
korban élô embertársaik mellett.
A helyzet abszurditását jelzi – folytatta –, hogy a jelenlegi jogszabályok védik
a magzat örökösödési jogát, de az élethez
való jogát nem. Az élethez való jog erôsebb, mint a tulajdonhoz való jog – szögezte le Semjén Zsolt, és hozzátette:
abból, hogy az emberi élet szentségét
kimondják a humánum és az emberi
méltóság védelmében, nem következik
az, hogy ennek szükségszerûen gyakorlati törvénymódosítás legyen a következménye.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy nem
lehet olyan törvényt hozni, ami a társadalom többsége nem fogad el. Nem az a
cél, hogy egy betarthatatlan törvényt
kényszerítsenek rá a társadalomra, hanem, hogy »prófétai jel módjára« meggyôzzék a társadalmat az emberi élet
szentségérôl” – fogalmazott.
Semjén Zsolt kiemelte: ragaszkodnak
hozzá, hogy az alkotmány preambulumában szerepeljen – a lengyel alaptörvényt mintájára – az Istenre való egyértelmû hivatkozás, és Magyarország keresztény történelmére, és az egységes
magyar nemzet való utalás, így a preambulumban a Szent Koronának is helye
van, mert megjeleníti és megtestesíti a
magyar kulturális és történelmi sorsközösséget függetlenül a határoktól és etnikai hovatartozástól.
A Szent Koronához való kötôdés Szent
István óta túlmutat a szorosan vett etnikai dimenziókon, a nem magyar etnikum számára is kifejezi a magyar nemzethez, történelemhez és kultúrához való
kapcsolódást ezért azzal a nemzetiségek
is azonosulnak – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt azt mondta, egyelôre
nem született még döntés arról, hogy hol
írják majd alá az új alaptörvényt, hol hirdetik azt ki, és mi legyen az ünnepség
menete.
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Az új alkotmány utal
a történelmi és nemzeti értékekre
Számos, az új alkotmány koncepcióját ért bírálatra is válaszolt beszédében
Salamon László, az, a parlament alkotmány-elôkészítô eseti bizottságának
kereszténydemokrata elnöke a Batthyány Lajos Alapítvány által szervezett
Erkölcs és politika az alkotmányozásban címû budapesti konferencián. Azzal
kapcsolatban, hogy az új alkotmány a házasságot csak a férfi és a nô
életközösségének intézményeként ismeri el, a KDNP-s képviselô úgy fogalmazott: ezt vállalják, a „dicsôség” viszont nem az övék, ugyanis ennek kimondásával „megelôzött minket az Alkotmánybíróság”.
Az alkotmányozás idôtartamát rövidnek
tartó véleményekre reagálva Salamon
László elmondta: másfél évrôl van szó,
hiszen 2010 nyarán állt fel az alkotmány-elôkészítô eseti bizottság, az új
alaptörvény és a kidolgozandó kétharmados törvények pedig 2012. január 1jén fognak hatályba lépni. Megfelelô,
gondos kimunkálásról van szó – tette
hozzá.
A kereszténydemokrata szakpolitikus
a „kisebb” alkotmány elvével kapcsolatban kifejtette: az alkotmányjogi szabá-

vényeknek kell tartalmazniuk. Hangsúlyozta: a koncepció szerint a preambulum mértéktartóan utalna majd a nemzeti és történelmi értékekre, és megjelenítené azt a szabadságeszmét is, amely
alatt a „nemes történelmi liberalizmust”
érti.
Azzal kapcsolatban, hogy az új alkotmány a házasságot csak a férfi és a nô
életközösségének intézményeként ismeri el, a KDNP-s képviselô úgy fogalmazott: ezt vállalják, a „dicsôség” viszont
nem az övék, ugyanis ennek kimondásá-

lyok emelkedett, megfogalmazásán és
alaptörvényi megjelenítésén túl fontosnak tartja, hogy a szöveg tömör – az
alkotmányon kívül részletkérdésektôl
mentes – mindenki számára érthetô legyen. Mint mondta: ez nemcsak az alkotmány tisztelete miatt lényeges, hanem az
alkotmányt erodáló gyakori alkotmánymódosításokat is elkerülhetôvé teszi.
Megjegyezte: a garanciális jellegû részletkérdéseket kétharmados, sarkalatos tör-

val „megelôzött minket az Alkotmánybíróság”.
Azzal a passzussal kapcsolatban,
amely szerint az államfô jogosult lenne
az Országgyûlés feloszlatására kivételesen akkor is, ha az súlyos bizalomvesztés
okából elôállott alkotmányossági-politikai válság feloldását szolgálja. Salamon
László elmondta: házon belül is vita
folyik a kérdésrôl, személyes álláspontja
szerint azonban az államfô kivételes par-
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lament-feloszlatási joga nem feszíti szét
a parlamentáris forma kereteit – fûzte
hozzá.
Mint mondta, azt a passzust is sokan
vitatják, amely szerint az alaptörvény
csak akkor lenne módosítható, ha a
javaslatról két egymást követô Országgyûlés változatlan formában, mindkét
szavazásnál külön-külön a parlamenti
képviselôk kétharmadának szavazatával
döntene. A kereszténydemokrata politikus úgy látja, ez a szabály az alkotmány
stabilitásának biztosítását szolgálja, és a
nemzetközi gyakorlatban is ismert.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke felszólalásában azt hangsúlyozta,
hogy most van lehetôség a végleges alkotmány megalkotására.
Pálinkás József emlékeztetett: Orbán
Viktor miniszterelnök a közelmúltban
arra kérte néhányukat, hogy személyes
tanácsadóiként mondják el véleményüket a készülô alkotmánnyal kapcsolatban. Az MTA elnöke közölte, ezt többen
megtették szóban és írásban is. Ezek az
új alkotmány részleteire vonatkoznak, az
igazán nagy feladat azonban akkor kezdôdik, amikor az alkotmány-elôkészítô
eseti bizottság által letett alaptörvénykoncepció alapján elkészül a kodifikált
normaszöveg.
Pozsgay Imre elôadásában úgy fogalmazott: „az alkotmányozás egy történelmi jóvátétel is: nemcsak a haza visszaszerzésének eszköze, a prédává vált ország visszaszerzésének eszköze, hanem
történelmi igazságtétel is, amennyiben a
megszakadt magyar jogfolytonosságot is
helyre lehet állítani”.
A Németh-kormány egykori államminisztere, akit Orbán Viktor kért fel –
mások mellett – az új alkotmány koncepciójának kidolgozására, a rendezvényen hangot adott azon véleményének
is, hogy az államnak szavazati jogot kellene adnia a magyar állampolgárok számára, akárhol is éljenek.
Hangsúlyozta, az alkotmányozás elôkészítésében nemzeti konzultációra van
szükség, a parlamentnek alkotmányozó
nemzetgyûléssé kell majd átalakulnia,
majd ezt követôen vissza kell lépnie a
saját hétköznapjaiba.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Száz éve született Varga László
Száz éve, 1910. december 18-án született Varga László, a Demokrata Néppárt alapítója, a Kereszténydemokrata Néppárt újjáélesztôje, a magyar kereszténydemokrácia egyik legnagyobb alakja..
1944. november 30-án az ô Galamb utcai lakásán alakult meg jogilag a Demokrata Néppárt. Néhány nap múlva, december 4-én a nyilas Nemzeti Számonkérô Szék emberei a Hivatásszervezet
székházában „ellenállási tevékenység”
miatt letartóztatták, és tizenegy napon át
fogságban tartották. Budapest ostromának befejezése után aktív pártpolitizálásba kezdett: megszerezte a Demokrata
Néppárt mûködési engedélyét a Budapesti Nemzeti Bizottságtól, a párt fôügyésze és intézôbizottságának a tagja lett.
Az 1945. évi választásokon – pártközi
egyezmény eredményeképp – a Független
Kisgazdapárt listájáról, de a Demokrata
Néppártot képviselve bekerült a fôvárosi
törvényhatósági bizottságba. Két évvel
késôbb, az 1947. évi országgyûlési választásokon a Barankovics István fôtitkár
vezette DNP területi és országos listáján
(3.) is jelölték, képviselô a Nagy- Budapest
választókerületben lett.
1948. február 13-án elhangzott beszédében bírálta a népbírósági törvény ellentmondásait, a bûncselekmények viszszaható jellegû minôsítését, s ellenezte a
bírák politikai pártok általi visszahívhatóságának a törvénybe iktatását.
A személye ellen indított sajtótámadások, az állandó rendôrségi megfigyelés
és az ezek alapján várható letartóztatás
elôl Belsô Gyula pártbeli képviselôtársa
segítségével 1948. november 3-án feleségével együtt Ausztriába menekült. Menekülttáborok sorát járták végig, majd
1949-ben Svájcba utaztak, ahol a zürichi
magyar nyelvû Híradó alapító szerkesztôje volt. 1950 márciusában elindultak az
Amerikai Egyesült Államokba.

New Yorkban telepedtek le, a Szabad
Európa Rádió sajtóosztályának lett a
munkatársa. 1957-ben letette az amerikai ügyvédi vizsgát,
Ügyvédi praxisa mellett aktív szerepet
játszott az amerikai magyar emigráció
életében. Tagja és szervezôje a Magyar
Nemzeti Bizottmánynak, amely bizonyította az ENSZ kényszermunkát vizsgáló
bizottsága elôtt, hogy Magyarországon
hetvennégy munkatábor volt. Ugyancsak
szervezôje az 1956-ban megalakult Magyar Bizottságnak. Még 1950-ben részt
vett a Nemzetközi Keresztény Unió megalakításában. 1953-ban a Szabad Magyar
Jogászok Világszövetsége egyik létrehozója, 1956-tól harmincnégy éven át ô
irányította a szövetséget. 1985-ben megválasztották az Európai Rab Nemzetek
Közgyûlése elnökévé.
A magyarországi politikai életbe a
rendszerváltás hajnalán, 1989-ben kapcsolódott be ismét. Emigrálása óta ekkor

tért haza elôször és vett részt a DNP
utódpártja, a Kereszténydemokrata Néppárt megszervezésében. 1989 márciusában a párt Országos Intézôbizottságának tagjává választották, majd 1990.
május 27-tôl Keresztes Sándor mellett a
párt társelnökeként tevékenykedett.
1991. március 17-tôl 1995 februárjáig a
párt elnökhelyettese volt. New York-i
ügyvédi irodáját fölszámolva, 1992. januárban települt haza végleg.
Elsôdlegesen az amerikai magyar emigrációban kifejtett tevékenységének elismeréseként, Jeszenszky Géza külügyminiszter elôterjesztésére, Göncz Árpád
köztársasági elnök 1992. július 27-én
rendkívüli követté és meghatalmazott
miniszterré nevezte ki.
Az 1994. évi Országgyûlési választásokon a KDNP országos listájának második helyrôl került be negyvenhét év
után ismét a parlamentbe, ahol az 1994.
június 28-i alakuló ülés korelnöke volt.
Az 1997-es pártszakadást követôen a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
alapítója, ugyanebben az évben csatlakozott a Fidesz országgyûlési képviselôcsoportjához. 1998-ban és 2002-ben a Fidesz országos listájáról szerzett mandátumot, mindkét alkalommal az Országgyûlés korelnöke.
A KDNP belsô válsága idején az egység és a polgári összefogás mellett kardoskodott. Munkatársaival erôfeszítéseket tett a KDNP alapszabályszerû mûködésének helyreállításáért, amit 2002.
szeptemberében a Legfelsôbb Bíróság
ítéletével siker koronázott. Ezt követôen
haláláig a Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke volt.
2003-ban a párt XVII. kerületi szervezetének egy összejövetelén elesett,
majd kórházba szállították, pár nappal
kdnp.hu
késôbb elhunyt.

Változtassák meg a kommunista utcaneveket!
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség azt javasolja, hogy
változtassák meg az utcaneveket azok az önkormányzatok,
ahol még a kommunista diktatúra nyomait ôrzik az elnevezések. Stágel Bence, az IKSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy a mai napig több száz utca, tér van elnevezve a kommunizmus tömeggyilkos vezetôirôl, kiszolgálóiról, eseményeirôl.
Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese elmondta, az új utcanevek kiválasztásánál azt javasolják a döntéshozóknak, hogy
részesítsék elônyben az idén 200 éve született Liszt Ferenc, a

világkommunizmus megbuktatásában nagy szerepet játszó,
idén 100 éve született Ronald Reagan, valamint a tavaly decemberben 100 éve született Varga László, kereszténydemokrata
politikus nevét.
Stágel Bence hozzátette: a KDNP frakcióban ülô polgármesterektôl azt kérik, hogy az általuk irányított településeiken
az új köztereket Varga László egykori kereszténydemokrata politikusról nevezzék el.
Forrás: MTI
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A KDNP legmarkánsabb
programpontjai megvalósultak
Ismét Semjén Zsolt lett a Keresztényde mokrata Néppárt elnöke, a
párt Országos Választmányának
egységes akaratát jelzi, hogy 223
szavazatból 209-en voksoltak az
elnöki feladatokat 2003-óta ellátó politikusra. A párt alelnökévé
választották Harrach Pétert, Bagdy Gábort, Kalmár Ferencet, Si mics kó Istvánt, Surján Lászlót,
Rét vári Bencét és Seszták Miklóst.
A KDNP legfôbb döntéshozó grémiuma az Országos Választmány
elnöki poszt jára újból Latorcai Jánosnak szavazott bizalmat, vezetôségi tagjává választotta Ablon czy Dániel nét, Firtl Mátyást és
Sol tész Mik lóst. A testület döntése alapján a párt fôügyésze ismét
Rubovszky György, az Országos
Választmány titkára pedig Vejkey
Imre lett
Semjén Zsolt a választmányi ülés után
kifejtette: nagyon nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy újra a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke lehet, mint
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mondta: ez elismerése annak a politikának és szövetségnek, amelyet Orbán
Viktorral közösen képviselnek, és ami
hazánkat ki tudja vezetni abból a mély
válságból, amibe a szocialisták taszítot-
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ták. Álláspontja szerint a párton belüli bizalmat jelzi, hogy az Országos
Választ mány nagyon nagy többséggel
erôsítette meg azokat a politikusokat,
aki végig harcolták az elmúlt nyolc
évet, és a szövetségi politika elkötelezett hívei.
A pártelnök fontos jelzésként értékelte, hogy a miniszterelnök, részt vett a
Országos Választmány ülésén, és beszédében ismételten megerôsítette a KDNPvel kötött szövetséget, hangsúlyozva,
hogy kiemelten számít a kereszténydemokratákra a kormány és a szövetség
munkájában egyaránt.
A választmányi ülést a KDNP elnöke
politikai szempontból is nagy jelentôségûnek nevezte, mert nyílt ôszinteséggel szóba kerültek azok a helyi konfliktusok is, amelyek tisztázásra szorulnak. Tájékoztatása szerint döntés született egy bizottság felállításáról, amely feltárja a tényeket, és orvosolja a valós
sérelmeket.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: az elmúlt
nyolc hónap alatt a KDNP legmarkánsabb programpontjai megvalósultak, a
Fidesz–KDNP szövetség által elvégzett
munka, a kettôs állampolgárság megadásától kezdve, az alkotmányozásig
bizonyítja, hogy a kereszténydemokrácia
meghatározó a mai magyar politikai
életben.
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Tisztújítás a KDNP-ben
A kétharmados gyôzelem
hatalmas lehetôség,
de óriási felelôsség is egyben
Latorcai János, a KDNP Országos Választmányának elnöke köszöntôjében a
magunk mögött hagyott esztendôt kiemelkedô jelentôségûnek nevezte, amely
több szempontból sorsfordító eseményeket hozott. Mint mondta: az Advent

jó idôszak arra, hogy átgondoljuk, és
értékeljük a történeteket a személyes
sorosunkon túl, a Kereszténydemokrata
Néppárt szempontjából is. Hangsúlyozta: a polgári erôk kétharmados gyôzelme, a parlamenti mandátumok 68
százalékának megszerzése nem sikerült
volna, ha nincs Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége.
2010 tavasza a Kereszténydemokrata
Néppárt számára nagy horderejû változásokat hozott, az immáron 37 fôs frakció jelentôs támogatást jelent mind a kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes, mind a párt öt államtitkára számára – mondta a Választmány elnöke.
A kétharmados gyôzelem egyszerre
hatalmas lehetôség, és ugyanakkor óriási felelôsség is. A párt politikusainak
munkájuk során a gyakorlatba kell átültetni a kereszténydemokrata értékeket,
az egyházak társadalmi tanítását – jelentette ki.
Latorcai János beszédében az esztendô fontos belpolitikai eredményeként
értékelte, hogy sikerült megtörni azt a

trendet, hogy az országgyûlési választásokon gyôztes pártok támogatottsága az
önkormányzati voksolás idejére felmorzsolódik.
Elôször fordult elô, hogy a kormánykoalíció jelöltjei a helyi kormányzásban
is döntô többséget szereztek – mutatott
rá, majd néhány szóval utalt az önkormányzati választásokkal kapcsolatban
néhány településen elôforduló anomáli-

ákra. Leszögezte: e zavarokra semmiképpen nem a kétharmadot adó szövetség
létjogosultságának megkérdôjelezése a
helyes válasz, hanem az ország érdekére
és a tényekre tekintettel lévô megoldások
keresése, kimunkálása és megvalósítása.
Emlékeztetett arra, hogy a Választmányi ülés a kereszténydemokraták nevezetes napjára, Varga László születésének századik évfordulójára esik. Mint
mondta: talán onnan föntrôl, az égbôl ô
most a Szentlélek közremûködésével
különleges erôt ad majd a Választmánynak, segíti azokat a formális és informális eszmecseréket, amelyek az elkövetkezendô idôszak útjának a keresését és
megtalálását szolgálják.

Hiszünk a kereszténydemokráciában
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke beszédének bevezetôjében hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP szövetség sikere páratlan, sem a magyar
történelemben vagy az Unió történetében nem volt rá precedens, hogy egy párt-

szövetség négyszer egymás után – a szociális népszavazáson, az uniós, a parlamenti és az önkormányzati választáson
– ilyen elsöprô gyôzelmet arasson.
Semjén Zsolt kijelentette: hiszünk a
kereszténydemokráciában, hiszünk abban, hogy az a politikai filozófia, ami a
kereszténységbôl következik hazánk, és
minden egyes ember javára szolgál. Küldetésünknek tartjuk a világ, a társadalom
jobbá formálását. A KDNP nem egy részvénytársaság – utalt az elôzôkormánypártra – nem hitbuzgó egyesület, hanem
egy világnézeti politikai párt, amely jó
eszköz hazánk és nemzetünk szolgálatára – fûzte hozzá.
Mint mondta: az európai politika történetben a keresztény pártok többnyire
nem tudták feloldani azt a paradoxont,
hogyan lehet a keresztény tanításokhoz
hûnek maradni azokban a kérdésekben
is, amelyek nem találkoznak a közízléssel, anélkül hogy beszûkülne szavazóbázisuk. Hogyan lehet a szavazóbázist szélesíteni önfeladás nélkül.
A Kereszténydemokrata Néppárt mindkét dilemmára megoldást talált a Fidesszel kötött szövetségben, világnézeti
pártként önfeladás nélkül képviselheti az
egyházi tanítást, a Fidesz pedig egy széles
gyûjtôpártként biztosítja annak a lehetôségét, hogy a keresztény értékeket megjelenítô KDNP társadalomalakító erôvé
váljék – mutatott rá.
A Kereszténydemokrata Néppárt semmilyen identitását nem adta fel a szövetségben, hanem a Fidesz vált egy kereszténydemokrata ihletettségû néppárttá –
jelentette ki Semjén Zsolt hozzátéve: Európában ma Orbán Viktor kormánya a
legkereszténydemokratább kormány,
amely az ország fejlôdésével egybevágó
összes fontos kérdésben kivétel nélkül a
kereszténydemokrata értékek szerint
hozta meg döntéseit.
A KDNP jelen helyzetének értékelésekor nem árt felidézni, hogy amikor 2002
végén – valahol egy szuterénben, egy pincében egy gázóra alatt – Varga Laci bácsi
vezetésével a KDNP újraalakult, nem
nulláról, hanem mínuszból indult –
mondta a pártelnök. Giczy György alatt
kiesett a KDNP a parlamentbôl, egyetlen
tagdíjfizetô tagja sem maradt, kizárták a
nemzetközi szervezetekbôl, az egyházak
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már szóba sem álltak vele – sorolta a
múlt tényeit Semjén Zsolt.
A KDNP újraépítésének elsô lépéseként helyre kellett állítani a párt tagságát,
a szervezeteket, megállapodásra kellett
jutni az egyházakkal – mondta a párt elnöke, külön megköszönve az egyházak
segítségét.
A Kereszténydemokrata Néppárt mai
sikertörténetének egyik döntô állomásának nevezte a Fidesszel történô szövetségkötést, amelynek köszönhetôen a párt
ki tudott törni abból a politikai karanténból, melybe az elôzô pártvezetés juttatta.
E kitörés ékes bizonyítéka volt, amikor
tartózkodás és ellenszavazat nélkül teljes
jogú tagként visszavették a KDNP-t az
Európai Néppártba – fûzte hozzá.
A mai eredményekhez hozzájárult,
hogy bölcs tapintatossággal ment végbe
MKDSZ-szel való egyesülés, hogy a KDNP
fel tudta építeni az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséget, hogy szellemi
mûhelyként megalakult a Morus Tamás
kör, és a Barankovics István Alapítvány,
amely sikeres irodalmi, fotó, szociológiai
pályázattal, könyvek megjelentetésével,
konferenciák sokaságával nemcsak a
párt, de a szellemi élet megkerülhetetlen
szereplôjévé is vált – jelentette ki a
KDNP elnöke.
Semjén Zsolt második felvonásnak
nevezte a párt közjogi szerepének helyreállítását. E lassú építkezés meghatározó
pillanatának nevezte azt, amikor a Fidesszel való megállapodás alapján a KDNP
ismét – immáron két ciklusra viszszatekintve – parlamenti párt lett. 2010-ben a
KDNP történetének legnagyobb frakciója
jött létre, és Európai Parlamenti mandátuma is van – jegyezte meg.
A pártelnök értékelése szerint a folyamat harmadik felvonása napjainkban
zajlik, amikor is a Kereszténydemokrata
Néppárt kormánypárttá vált. A KDNPnek olyan meghatározó területeken van
fontos szerepe, mint a nemzetpolitika,
egyházpolitika, oktatáspolitika, egészségügy, nyugdíj, család, szociális és ifjúságügy, honvédelem – sorolta a teljesség
igénye nélkül a kereszténydemokrata irányítású, vagy meghatározó részvételû
területeket. Olyan képviselôink vannak
a második Orbán-kormányban, mint
Hoffmann Rózsa, Soltész Miklós, Jávor
András, Rétvári Bence, Simicskó István,
Szászfalvi László, Mészáros József – tette
hozzá.
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Semjén Zsolt külön megköszönte
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôjének
munkáját. Felidézve saját frakcióvezetôségének Gyurcsány Ferenccel vívott küzdelmeit úgy fogalmazott: egy kormánypárti
frakciót vezetni sokkal nagyobb tapintatot,
bölcsességet igényel, mint ellenzéki pártként kihúzni a szablyát...
A politikai helyzetet elemezve a
KDNP elnöke emlékeztetett arra, hogy
az 1994- es választásokon a jobboldal
hiába kapott több szavazatot, mint a baloldal, a parlamentben harmad annyi
mandátuma sem volt, Kiemelte Orbán
Viktor történelmi szerepét, aki a társadalmi támogatottságot összefogó szövetségek megkötésével megteremtette a
jobboldal egységét.
Semjén Zsolt felhívta a figyelmet
Horn Gyula–MSZP-féle kétharmada és a
polgári erôk mostani kétharmada közötti különbségre.
A ’94-es kétharmadra senki sem szavazott, az két párt utólagos paktumaként
jött létre, úgy, hogy a választások idején a
koalíció lehetôségét mindvégig tagadták.
Ezzel szemben a mostani szövetség kétharmadát a nép akarta. A Fidesz– KDNP
szövetséget a magyar nemzet tudatosan
hatalmazta fel a kétharmados kormányzásra, hiszen a szocialista párt úgy fogalmazta meg a második forduló tétjét, hogy
arról kell a választóknak dönteniük, hogy
legyen-e kétharmados többsége a Fidesz–
KDNP szövetségnek – hangsúlyozta.
A másik kulcsfontosságú kérdésnek
az ellenzék szerepének megértését nevezte. Mint mondta: ’94-ben volt értelme
annak a szónak, hogy ellenzék. Mert
noha nagy távolságra volt egymástól
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mondjuk a Kisgazda Párt, a Fidesz, vagy
a KDNP, a MIÉP és az MDF, de mégiscsak összekapcsolta ôket egy közös jobboldali ethosz. A mostani helyzet ettôl
alapvetôen különbözik. Valójában politikai értelemben annak a szónak, hogy
ellenzék, a mai politikai palettán nincs
értelme, mert az ellenzéki pártok nagyobb távolságra vannak egymástól, mint
bármelyikük a Fidesz–KDNP szövetségtôl – tette hozzá.
Kifejtette: az MSZP-t illetôen nem az
a legfontosabb, hogy politikai értelemben
szinte összeomlásszerû vereség érte, hanem az, hogy elvesztette saját szellemi
értelemben vett forrásvidékét, a szociális, szociáldemokrata vagy szocialista
ethoszát. Rámutatott: a szociális népszavazás azért volt történelmi jelentôségû, mert a magyar társadalom és a szocialista szavazók számára is egyértelmûvé vált, hogy az MSZP nem képviseli
a szociális igazságosságot, a baloldali értékeket, hanem a multinacionális nagytôke strómanja. A szocialisták helyzetét
tovább rontotta, hogy a korrupciós
ügyeik miatt a felelôsségre vonástól rettegve a legkorruptabb elsô vonalukat
igyekeztek bejuttatni az Országgyûlésbe
abban a reményben, hogy a mentelmi jog
majd megvédi ôket. „Kétharmadunk van,
innen is üzenem, hogy nem fogja megvédeni ôket” – fûzte hozzá.
Semjén Zsolt álláspontja szerint a
Jobbik alapvetô tévedésben van, ugyanis
úgy viselkedik, mint a rendszeren belüli
ellenzék. Ebbôl a nézôpontból senki nem
gondolhatja komolyan, hogy a Jobbik
bármilyen problémát képes lenne megoldani – jegyezte meg.
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A harmadik ellenzéki szereplô, az
LMP pozícióját elemezve Semjén Zsolt
hangsúlyozta, az LMP menthetetlenül
összefügg az SZDSZ-szel. Magyarországon a legtöbb bajt az SZDSZ okozta.
Nem véletlen, hogy az SZDSZ politikai
antitézise volt a KDNP-nek, lényegében
mindazon értékeket tagadta, amit a Tízparancsolat magába foglal. Semjén Zsolt
az egyik legnagyobb fegyverténynek nevezte, hogy az SZDSZ végre a történelem
szemétdombjára került.
Hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP szövetség az egyetlen olyan politikai erô,
amely az ország és az emberek millió és
millió problémáját meg tudja oldani.
A KDNP elnöke úgy fogalmazott, kormányzásuk nyolc hónapja alatt olyan
döntések születtek, amelyekre nemcsak
büszke, de kifejezetten hálás a Gondviselésnek azért, hogy a kereszténydemokraták a döntéshozatal cselekvô részesei voltak. Történelmi lépésnek nevezte, hogy a
kormány mindent elkövetett azért, hogy
Magyarországot kiszabadítsa az adósságcsapdából, megakadályozva, hogy különbözô pénzügyi körök újabb és újabb befolyást szerezzenek felettünk. Emlékeztetett
rá, hogy miközben a szocialista kormány
telerakta taposóaknákkal a költségvetést,
irreális hiányt halmozott fel, a Fidesz–
KDNP szövetség kormánya megszorító
intézkedések nélkül tartotta a hiánycélt,
nem az emberekre, hanem a bankokra és
a multinacionális cégekre rótta a terheket.
Felidézte, hogy négy évvel ezelôtt, amikor
egy választmányi ülésen kimondták azt,
hogy ne a bérbôl és fizetésbôl élô emberek
viseljenek minden terhet, hanem arányosan viseljék a terhek rájuk esô részét a
multinacionális cégek és a bankok is,
akkor a balliberális „szakértôk” elôször
ôrültnek nevezték ôket, majd érvek százait sorolták, hogy ezt miért nem lehet
megcsinálni. Ehhez képest a második
Orbán-kormány igen gyorsan bebizonyította, hogy egy igazságosabb teherviselés
nagyon is lehetséges, ma már egész Európa arról beszél, hogy bankadót fognak bevezetni.
A jövôt illetôen Semjén Zsolt a gyermektámogatást jelölte meg kulcsfontosságú kérdésként. Mint mondta: 2011.
január elsejétôl olyan családbarát politika érvényesül, amire egész Európában
nincs példa. „Nincs annál kereszténydemokratább gondolat, hogy a munkából a
gyermeknevelésre fordított pénzt nem
veheti el az állam” – mondta.

A párt szempontjából nagyon fontosnak nevezte, hogy Salamon László személyében az új alkotmány elôkészítésének munkáját egy kereszténydemokrata
politikus fogja össze és irányítja. „Varga
Laci bátyánk mondta sokszor azt, hogy
botrány, hogy a magyar alkotmány a
rendszerváltoztatás után is úgy kezdôdik,
az 1949 évi alaptörvény” – jegyezte meg.
Ha már az Unió alkotmányában nincs,
legalább a magyar alkotmányban legyen
utalás a kereszténységre” – jelentette ki a
KDNP elnöke. Hangsúlyozva annak jelentôségét, hogy az új alaptörvényben a
Szent Korona a magyar nemzet kulturális és történelmi sorsközösségének a kifejezôjeként jelenik majd meg.
Beszédének végén Semjén Zsolt életének egyik legnagyobb eseményének nevezte, hogy még meg sem alakult a kormány, amikor a Fidesz–KDNP szövetség
visszaadta a határon túli honfitársaink
magyar állampolgárságát, s ezáltal közjogi értelemben is egyesítette a nemzetet,
ami kultúrájával, történelmével mindig
is egy volt.

Nagy horderejû dolgokat
vittek véghez a magyarok
„Köszöntöm Önöket mint a jelentôs
magyar politikai szerepet játszó keresztény párt tagjait és vezetôit. És köszöntöm Önöket úgy is, mint a kormány
miniszterelnök-helyettesének a pártját,
az ôt delegáló párt választmányát. De
még inkább köszöntöm Önöket úgy,
mint bajtársakat, akikkel vállvetve küzdöttük végig a nehéz nyolc évet. Bajtársakként, akikkel hûségben és becsületben kitartottunk egymás mellett. Akikkel nemcsak sikert értünk el az együttmûködésünk során, de akinek mindig
hátat lehetett fordítani, sôt akikkel még
éjjeli ôrjáratba is bátran el lehetett menni. Ritka kincs ez a mai idôkben, kedves
Kereszténydemokrata Barátaim! (…)
Kereszténynek lenni annyit tesz, mint
virrasztónak lenni, vagyis mindig készen
állni a megújulásra. A virrasztók dolga
éberen várakozni, felismerni a jeleket,
cselekedni és teljesíteni a küldetésüket”
– fogalmazott a miniszterelnök a Kereszténydemokrata Néppárt választmányi
ülésén elmondott köszöntôjében.
„Az én krédóm az, hogy együtt vagy
sehogy. Régen volt, ezért sokan hajlamosak elfelejteni, az Önök elnöke ezt most
pontosan fölidézte elôttünk, hogy milyen

kutya nehéz éveket éltünk át együtt 1990
és 1998 között, és különösképpen 1994
és 1998 között. Ezért nekünk nemcsak a
siker ösvényének biztos ismerete van a
tudatunkban vagy tudásunkban, áll rendelkezésünkre, hanem a biztos kudarc
ösvényét is pontosan ismerjük. Ezért
semmi okot nem látok arra, hogy a sikeres ösvényt elhagyjuk, és a biztos kudarchoz vezetô, egyszer már befuccsolt módszerekkel és politikai gondolatokkal próbálkozzunk” – mondta Orbán Viktor.
Hangsúlyozta: a nagypolitika mélyszerkezete, a magyar társadalom karakterrajza, politikai természete két lehetôséget kínál: szövetség vagy fölmorzsolódás. Szövetség vagy fölaprózódás. Mint
mondta: ô a szövetségkötés embere, ezért
a KDNP barátja is, és mindent meg fog
tenni a jövôben azért, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt és a keresztény
politikai gondolat megkapja az ôt megilletô helyet és megilletô befolyást a kormányzati munkában és általában a magyar politikai életben.
Emlékeztetett rá, hogy egy évvel ezelôtt egy becsapott, pesszimista és dühös
országban éltünk, ezzel szemben ma
már inkább józanság, és elszánt bizakodás látható. 2010 a fordulat éve lett.
Nem egyszerûen az országot az összeomlás szélére sodró régi baloldali kormányt váltotta fel egy új, polgári, keresztény vezetés. Nem egyszerûen annyi
történt, hogy az országot a csôd és az
összeomlás szélére sodró, régi baloldali
kormány helyett új, polgári-keresztény
kormánya lett végre Magyarországnak,
bár ez sem lett volna önmagában csekélység. Mi, magyarok, ennél sokkal sikeresebb és nagyobb horderejû dolgokat
vittünk véghez.
Visszatekintve az elmúlt évre kiemelte, hogy megvalósították a legnagyobb
nemzeti egységet Európában. Kilencven
év után visszaadták a határon túli magyarok állampolgárságát, és megújították az
1990-es átmenet „zavaros alkuira épülô”
politikai rendszerét. A magyar piacgazdaság történetében elôször vált lehetôvé,
hogy jövôre a gyermeknevelés költségei
után ne kelljen adót fizetni a családoknak. Végrehajtották minden idôk legnagyobb arányú adócsökkentését, illetve az
elmúlt húsz év legalacsonyabb jövedelemadóját vezetik be. Megmentették továbbá a nyugdíjasok nyugdíját. Arra is felhívta a figyelmet, miszerint a vörösiszap
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Folytatás a 9. oldalról

katasztrófa károsultjainak megsegítésére
példátlan összefogás jött létre, és az állam
is határozottan lépett fel a károkozó magáncéggel szemben.
A miniszterelnök úgy látja, a fentiek
azt bizonyítják, hogy lezárult az átmenet
korszaka, eltörölték a hazugságokra épülô,
idejét múlt politikai rendszer maradványait. A közös sikerekre pártszimpátia
nélkül minden magyar büszke lehet.
Orbán Viktor hangsúlyozta: hazánk
rendkívüli kihívások elôtt áll. Egyrészt
meg kell alkotni az új alkotmányt. A
másik nagy feladat az új Széchenyi terv
beindítása. A magyar gazdaságnak magyar lábakon kell állnia, ezért támogatást
kell biztosítani a kis- és középvállalkozásoknak. Olyan adórendszerre van szükség, amely úgy támogatja a munkát, hogy
közben nem bünteti a sikert. Mindezek a
tennivalók az ország soros uniós elnökségével esnek egybe. Mi leszünk Európa
navigátorai, amely lehetôség és egyben
komoly kihívás.
A miniszterelnök szerint nehéz év
elôtt állunk, jövôre is komoly tabukat
kell ledönteni. Ugyanakkor most nem
lehet elbizonytalanodni. Meglátása szerint nem szalaszthatjuk el a történelmi
esélyt arra, hogy Magyarországból erôs,
saját lábán álló nyugati ország legyen,
amelyre minden magyar büszke lehet.

A keresztény értékrend képviselete
kötelesség
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetôje
beszédében a nemzet jövôjéért érzett és
vállalt felelôsséget és a folytonosságot

10

hangsúlyozta. Fontosnak nevezte a kereszténydemokrata alapelvek érvényesítését a politikában és a szövetségi rendszer egészében is.
Mint mondta: kettôs felelôsség terheli a frakciót, és a pártot is. Az egyik, hogy
azt a feladatot, azt a lehetôséget valósítsa meg, amely a történelmi pillanatból
adódik. A nagy társadalmi támogatottság
segítségével a kormányprogram megvalósításával valódi mélyreható változás
segítôi, kiszolgálói legyen a KDNP. Álláspontja szerint ez nem egy passzív szerep,
hanem aktív cselekvés, egy olyan nagy
nemzeti cél, amit elsôdlegesnek kell tekinteniük.
Harrach Péter úgy fogalmazott: végre
egy alkalmas kormány, az alkalmas miniszterelnök áll az ország élén, aki arra
vállalkozott, hogy a gyakorlati életben
valóra váltja azokat a változásokat, amelyek a nemzet felemelkedéséhez vezetnek.
Ez akkora feladat, amely minden
mást felülmúl. Nem szabad kockáztatnunk, sem a célt, sem az annak végrehajtását hivatott szövetségi rendszert –

másik felelôsségének nevezte azon értékrend egyértelmû képviseletét, amelyet a
keresztényszociális mozgalmak, és az
abból kinôtt Demokrata Néppárt is képviselt, és amelynek képviselete utódpártként a Kereszténydemokrata Néppárt
alapvetô kötelessége.
A frakcióvezetô szólt arról is, hogy
függetlenül attól, hogy a Fidesz egyöntetûen támogatja, vagy sem a Szabad
vasárnap törvénytervezetét benyújtják az
Országgyûlésnek, mert a keresztény értékrend radikális képviselete a KDNP lelkiismereti kérdése. A kettôs felelôsség a
nemzeti céljaink szolgálata, illetve a saját
értékrend következetes képviselete az,
amit a frakció igyekszik megvalósítani –
fûzte hozzá.
Kijelentette: a KDNP frakciója számában nem, de minôségében az országgyûlés legjobb frakciója. Minden olyan szakpolitikai terület jó minôségben, magas
színvonalon képviselve van, amely a törvényhozás szintjén megjelenik.
A párt elnöke miniszterelnök-helyettesként, szakpolitikusai öt komoly területen kormányzati feladatot kaptak, a

mondta a frakcióvezetô. Hozzátéve: az
önkormányzati választások során felmerült gondok jelezték, hogy a Fidesz–
KDNP szövetségnek megyei, és helyi
szinten is meg kell teremtenie az egyeztetés fórumait. Harrach Péter a frakció

frakcióvezetônek az a szerepe, hogy a
többi párttal küzdjön, ha kell, és felmutassa az értékeket – mondta végezetül
Harrach Péter.
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Európa és Magyarország sorsa közös
Magyarország január 1-jével átvette
az Európai Unió soros elnöki tisztét,
amelyet fél évig tölt be. Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta
elôször látja el az EU-elnökségi
feladatokat. Az elnökségi félévben –
az Európai Unió íratlan szabályainak
megfelelôen – nem a Magyarországot legközvetlenebbül érintô kérdések, hanem a nagy európai ügyek
kapják a legtöbb figyelmet.
Harrach Péter, a kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetôje a magyar uniós
elnökség feladatai közül a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását és a
romaintegrációt emelte ki. A kereszténydemokrata politikus reményének adott
hangot, hogy a félév végén valóban egy

erôs Európa kormányrúdját adják majd
át, s azok a célok és hangsúlyok, amelyeket megfogalmaztak, megvalósulnak,
valamint abban is bízik, hogy halkabb
lesz a hangjuk azoknak, akik az idôszak
kezdetén, a médiatörvény kapcsán keltett hisztériával súlyos károkat okoztak
Magyarországnak.
„Európa és Magyarország sorsa közös,
Európa szekere is kátyús úton halad, de
mi kátyúink mélyebbek, és az út egyik
oldalán sûrûsödnek” – jelentette ki
Harrach Péter. Hozzátette: a kontinensnek és Magyarországnak is megújulásra
van szüksége, ez pedig célratörô és bátor
vezetôt igényel.
Mint mondta: a korábban megfogalmazott négy célkitûzés közül az elsô – a
növekedés és foglalkoztatás – olyan hosz-

Siker a meghallgatás
Egyértelmûen sikeresnek értékeli a magyar kormánytagok brüsszeli meghallgatását Pálffy István a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselôje.
Sajtótájékoztatóján a KDNP frakciószóvivôje úgy fogalmazott, hogy a meghallgatások három napja megnyugtatta Európát, a magyar miniszterek és
államtitkárok semmi kétséget nem hagytak és megmutatták, hogy méltóképpen tudják vezetni az unió miniszteri tanácsait az elkövetkezô hónapokban.

A kormánytagok válaszai megnyugtatóak
voltak, „Magyarország újra Európa erôs
motorja” – vont mérleget a 17 magyar
miniszter és államtitkár 23 európai szakbizottsági meghallgatása után, ahol –
mint kiemelte – több száz témában több
száz kérdés merült fel.
Pálffy István szerint ugyanakkor tájékozatlanság, rosszakarat, és felületesség
jellemezte a liberális és szocialista képviselôk felszólalásait. Ennek egyik forrása

szú távú kezdeményezéseket tartalmaz,
amelyek meghatározóak az említett megújulásban, és irányváltásban. Fontos feladatnak nevezte a kis és középvállalkozások helyzetének javítását, a multinacionális vállalatokkal szemben a hazai
vállalkozóknak az esélyegyenlôség biztosítását.
Külön szólt a demográfia és a családpolitika hatásáról a foglalkoztatásra. A
KDNP frakcióvezetôje a romaintegrációról azt mondta, hogy kezelése a Gyurcsány-korszakban kudarcot vallott. A
kérdés fontossága feltételezi az empatikus és normakövetésre ösztönzô megközelítést – mutatott rá, hozzátéve: a jelenlegi magyar vezetéstôl ez várható.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Magyarországért
fohászkodtak
az egyházi vezetôk

mindenképpen a magyarországi ellenzéki pártoknál keresendô – mondta, hozzátéve: a szocialisták és liberálisok mindent
megtettek azért, hogy ne legyenek sikeresek a meghallgatások.
A frakciószóvivô a szerinte „bornírt” és
„buta” kérdésekre példaként felidézte, volt
olyan felvetés, hogy „Magyarországon dúl
az antiszemitizmus”, s volt olyan képviselô, aki Kínához hasonlította hazánkat.

A magyar elnökség idôszaka erôsítse
Európa népeinek közösségét, járuljon
hozzá az alapvetô emberi értékek, az élet,
a család, az emberi méltóság szolgálatához, a kisebbségek, a különbözô nyelvi,
etnikai, vallási csoportok megbecsüléséhez és elfogadásához – mondta Erdô
Péter bíboros, prímás, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE)
elnöke az ökumenikus imahét nyitó
ünnepségén Budapesten, a Fasori református templomban.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében tartott liturgia egyben a soros magyar EUelnökség egyházi megnyitó ünnepsége is
volt. A szertartás liturgiájában a MEÖT
tagegyházainak püspökei, vezetô lelkipásztorai, valamint Rüdiger Noll református lelkész, az Európai Egyházak Konferenciája egyház és társadalom bizottságának igazgatója, Piotr Mazurkiewicz, a
CCEE brüsszeli bizottságának fôtitkára,
Fazekas László református püspök, a
Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke, illetve Milos Klátik, a
Szlovákiai Evangélikus Egyház elnökpüspöke vettek részt.
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Új idôszámítás kezdôdött a közigazgatásban
A közigazgatási hivatalok jogutódjaiként megalakult kormányhivatalok. A
hivatalokat kormánymegbízottak vezetik, akiket a közigazgatás-szervezésért
felelôs miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezett ki. A kinevezési okmányok átadása és az eskütétel elôtt elmondott beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta: precíz, pontos és barátságos államot kell létrehozniuk a kormányhivatalok vezetôinek; egy olyan államigazgatást, amelyet az emberek nem
akadálynak tekintenek Lapunk Gyôr-Moson-Sopron, Pest és Vas megye kormányhivatalai élén álló kereszténydemokrata kormánymegbízottjait kérdezte az elsô hetek tapasztalatairól, az ôket fogadó állapotokról, tennivalóikról.
– Örömmel, vagy inkább aggodalommal
fogadta a megbízást?
Harangozó Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja: – Mindenekelôtt nagy
megtiszteltetésként éltem meg, amikor
Navracsics Tibor közigazgatásért felelôs
miniszter úr javaslatára miniszterelnök
úrtól átvehettem a kinevezést a Vas Me-

gyei Kormányhivatal élére. Örülök annak, hogy a közjót szolgálva kiemelten
fontos feladat végrehajtásában vehetek
részt. Ugyanakkor érzek némi aggodalmat is, hiszen a nyolc esztendôs baloldalinak nevezett kormányzás eredményeképpen az állami közigazgatás erôsen
megroggyant, elveszítette tekintélyét az
állampolgárok elôtt. Ez egyúttal magának az államnak a tekintélyét, az államba vetett bizalmat is nagyon súlyosan
csorbította. Rendkívül nehéz lesz helyreállítani, újra megszolgálni a bizalmat, felépíteni a mai követelményeknek megfelelô, hatékony, eredményes, ügyfélközpontú közigazgatást. Munkatársaimmal
együtt igyekszem minden tôlem telhetôt
megtenni azért, hogy sikerüljön.
Széles Sándor, Gyôr-Moson-Sopron
megye kormánymegbízottja: – A megbízatást megtiszteltetésnek vettem, ezért
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örömmel fogadtam, bár tisztában voltam
akkor is azokkal a nehézségekkel, amik
rám vártak.
Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja: – Nagy megtiszteltetésnek
és felelôsségteljes feladatnak tartom a
miniszterelnök felkérését, a Pest megyei
Kormányhivatal megszervezését, vezetését. Korábban számtalan hivatal volt,
amelyek szakfeladatokat láttak el például
a közútkezeléstôl kezdve az oktatási
hivatalon keresztül egészen az igazságügyi hivatalig. Mindnek volt önálló apparátusa és vezetôje, akik gyakorlatilag a
szakminiszter ágazati irányítása mellett
korlátlan jogosítvánnyal rendelkeztek. A
közigazgatási rendszer mostani átalakításának a legfontosabb célja, hogy egy
rendkívül pazarló rendszert meg kell
szüntetni.
– Egy a sajtóban megjelent hír szerint
Orbán Viktor felhívta a kormányhivatalvezetôk figyelmét arra: hogy miután átveszik a hivatalokat, ne lepôdjenek meg
akkor sem, ha minden képzeletüket felülmúló zûrzavart, rendezetlenséget és
tisztázatlan jogviszonyokat találnak. Így
történt?
Harangozó Bertalan: – A közigazgatási rendszer gyökeres átalakítása elengedhetetlen feladat. Az elmúlt 8 év erôltetett
régióközpontú szemlélete egyáltalán
nem javított a helyzeten, sôt, csak fokozta a zûrzavart. A kormányhivatalba
integrálódott intézményeket megismerve elmondhatom, mindegyik a többitôl
eltérô szervezeti struktúrával rendelkezett. A regionálisan szervezett hivatalokon túl, melyek esetében hol a regionális
központ, hol pedig annak egyik egysége
mûködött megyénkben, voltak itt budapesti központokhoz tartozó hivatalok, de
a minisztériumok közvetlen felügyelete
alatt mûködô megyei szervezetek is, eltérô gazdálkodási jogkörökkel és jogviszonyokkal. Az átfogó közigazgatási átalakítás célja, hogy a rendelkezésre álló
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erôforrásokat hatékonyan, költségtakarékosan használjuk fel. Olyan közigazgatási rendszert kell kiépítenünk, amelynek mûködése az állampolgárok számára is átlátható.
Széles Sándor: – Amikor elôször hallottam a miniszterelnök szájából kicsit
túlzásnak éreztem azt a jelzôt, hogy minden képzeletünket felülmúló zûrzavar
van. De ahogy napról napra mélyebbre
mentünk a dolgokba, teljesen beigazolódott Orbán Viktor kijelentése. Nagyon
sok a tisztázatlan jogviszony, óriási a rendezetlenség, és ebbôl adódóan nagyon sok
az átfedés, a párhuzamosság, és a bizonytalanság a közigazgatási rendszerben.
Tarnai Richárd: – A szocialista kormányzás alatt az állam, az államigazgatás leépült. A rombolás olyan mértékû
volt, hogy könnyen feltételezhetjük, hogy
nem csak ügyetlenség, hozzánemértés
volt az oka, hanem szándékosan teremtették a zûrzavart. A cél a magyar állam,
ezáltal a magyar emberek meggyengítése, ezáltal kiszolgáltatottá tétele. Most
ezen a szocialista káoszon kell úrrá lennünk, az államigazgatást, a szakigazgatási szervezeteket kell újraépítenünk, beindítanunk.
– Hogyan fogadta a lakosság a kormányablakokat? Hányan keresték fel a
hivatalt?
Harangozó Bertalan: – A kormányablakok a hatékony és ügyfélközpontú,
szolgáltató közigazgatás legfontosabb
eszközei közé tartoznak. A kormányablakokat felkeresô állampolgárok 29 ügykörben fordulhatnak munkatársainkhoz.
A megalakulást követô elsô három hétben a szombathelyi kormányablak 331
ügyfelet fogadott. Ez a megye és a megyeszékhely népességét tekintve megfelel az
országos átlagnak. Úgy tapasztaljuk,
hogy ügyfeleinknek tetszik az ízlésesen
kialakított ügyfélfogadó tér, pozitívan
értékelik a meghosszabbított, 8-20 óráig
tartó ügyfélfogadási idôt és azt, hogy
ügyeiket sorban állás nélkül intézhetik.
Az állampolgárok elégedettek az ügyintézés körülményeivel, az ügyfélfogadás
barátságos jellegével.
Széles Sándor: – A lakosság GyôrMoson-Sopron Megyében nagyon pozitívan fogadta, mivel Sopron Megyei Jogú
városban kevesebb az ügyfélfogadási a
pont, ezért ott sokkal nagyobb a látogatottsága és átfogóbb kérdésekkel keresik
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fel a kormányablakokban dolgozó munkatársakat. Már az elsô néhány hétben a
gyôri és a soproni kormányablak 743
ügyfelet fogadott.
– A kormányzati szándéknak megfelelôen egyszerûbb lett-e az ügyintézés?
Harangozó Bertalan: – Úgy vélem,
igen, de ez még csak a 2013 év végéig
tartó átalakítási folyamat egyik elsô lépcsôfoka. Az egyszerûbb, gyorsabb ügyintézés egyik legfontosabb eszközének az
elektronikus ügyintézés kiterjesztését
látom, emellett az ügyfélfogadási helyek
számának növelése és a meghosszabbított ügyfélfogadási idô is jelentôsen csökkenti az állampolgárok terheit.
Széles Sándor: – Összességében elmondható, hogy a visszajelzések nagyon
jók. Reményem szerint gyorsan bôvülô
ügyfélkörökkel, egyre szélesebb körben
tudjuk kiszolgálni a lakosság igényeit.
Már most érzékelhetô, hogy az ablakokban kezelt ügykörökben sokkal egyszerûbb és hatékonyabb, sôt gyorsabb a
lakosság számára az ügyintézés. Természetesen ennek az ügykezelésnek és ügyintézésnek 2013-ra kell beállni, magasabb színvonalon. Meggyôzôdésem,
hogy a nagyon alapos kiválasztáson átesett kormányablakban dolgozók, kiváló
szinten fogják teljesíteni a feladatukat.
Kiválóan meg fognak felelni a kihívásoknak.
Tarnai Richárd: – Eddig a hivatalokban zajló szakmai munka mellett ott
fogadták az ügyfeleket is. Ez azt jelentette, hogy például hétfôn és csütörtö-

kön a hivatalnok nem szakfeladatot
látott el, hanem az ügyféllel foglalkozott. Vagyis nem azt a feladatot végezte
a szakember, amire a képesítése vonatkozott. Ezért döntött úgy a kormány,
hogy különüljön el egyértelmûen az
ügyfelekkel történô kapcsolattartás, így
jöttek létre a kormányablakok. A kormányablakban dolgozó tisztviselôk
kiválasztása fél éven át zajlott, még
pszichológiai alkalmassági vizsgán is
részt vettek. Az elvárás velük szemben
egyértelmû – amit én magam is szigorúan be fogok hajtani –, ne olyan módon bánjanak az emberekkel, ahogy
sokszor elôfordult, hanem a kedves
segítôkészséggel fogadják az ügyfeleket.
A kormányablakoknál külön erre a
célra kiképzett hivatalnokok dolgoznak
reggel nyolctól este nyolcig. Az elv az,
hogy ha valaki 3-4 különbözô ügyben
bemegy ide – jelenleg 29 különbözô
üggyel foglalkoznak a kormányablakok
– az ügyintézô segítségével kitölti a
papírt, és 3-4 nap múlva az eredményt
kézhez kapja. Vagyis az ügyintézô viszi
helyette a különbözô hivatalokba a
papírokat, majd az eredményt összegyûjti, és kiadja.
– Megítélése szerint mennyi idôre van
szükség ahhoz, hogy a magyar közigazgatás visszaszerezze tekintélyét, gyorsan,
és az állampolgárok igényeinek megfelelôen pontosan, udvariasan lássa el a feladatát?
Harangozó Bertalan: – Úgy szokás
mondani, ha valaki elégedett egy szolgál-

tatással, ezt egyetlen embernek mondja
el, míg ha elégedetlen, rossz tapasztalatait öt emberrel osztja meg. Nem tudom,
mennyire felel meg a valóságnak ez az
állítás, de tény, hogy a jó hír lassabban
terjed, mint a rossz. Bízom benne, hogy
megyénkben az emberközeli közigazgatás és a korrekt ügyintézés rövid idôn
belül egyre több ügyfél bizalmát szerzi
vissza. Erre a bizakodásra a kormányablakok eddigi mûködése mindenképpen
alapot ad.
Széles Sándor: – 2013 év végére kell
egy olyan kiválóan mûködô közigazgatási rendszert felállítani, ami minden elvárásnak megfelel. Megítélésem szerint
arra az idôszakra a magyar emberek, és
külföldrôl Magyarországra érkezô polgárok látni fogják, hogy a magyar közigazgatás a helyén van, és magas színvonalon
kiválóan látja el feladatát.
Tarnai Richárd: – Másfél év múlva
szeretnénk befejezni a teljes átalakítást.
A szemlélet átalakítása a legnehezebb,
amihez szükséges a felülrôl irányított
kontroll. Kispesti lakosként és képviselôként rálátásom van azokra a dolgokra,

amik kerületi szinten a közigazgatásban
zajlanak. A kispestiek képviselôjeként
pontosan tudom azt, hogy az ország nyilvánossága elôtt hogyan lehet helyi érdekeket képviselni. Most módomban áll
megyei szintû rálátásra is. A szakmai
munkába senki nem fog beleszólni,
viszont az ügyfélszolgálatba igen. Normális, mindennapi életben elvárt módon
szeretnénk az ügyfeleknek az ügyeket
intézni, bevinni a szolgáltató szemléletet
a közigazgatásba.
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Tavasszal döntés születhet
a felsôoktatási törvényrôl
Várhatóan 2012-tôl tarthatnak szóbeli felvételit a felsôoktatási intézmények,
és 2014-tôl lehet a két emelt szintû érettségi a felsôoktatásba való belépés
feltétele – mondta Hoffmann Rózsa az MTI-nek adott interjúban. A Pokorni
Zoltánnal kibontakozott vitáról kifejtette: mindig készen állt a párbeszédre,
a nyilvánosság elé vitt, szakmai köntösbe bújtatott támadásokat helyteleníti.
Hoffmann Rózsa azt mondta, nemcsak
számított, hanem készült is arra, hogy
nagyon sok vélemény, köztük támogató
és kritikai érkezik majd az új felsôoktatási törvény vitairatához, épp ezzel a
szándékkal kezdtük el a nemzeti konzultációt. Az új törvény jelentôs változást
fog hozni a felsôoktatásban, sok érdeket
sért, fôleg azokét, akik elôidézôi vagy
haszonélvezôi voltak a rendezetlen állapotoknak.
Kijelentette: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes mediátori szerepben
történô belépése az egyeztetésekbe azt
jelzi, hogy egy szinttel magasabbra kerültek a tárgyalások, ami a sokszor érthetetlen indulatokat is visszafogta, és a vitát
visszaterelte szakmai mederbe. Hozzátette: a koncepción sokszor olyan elemeket kértek számon, amelyek azért nem
kerültek bele, mert nem is állt szándékukban a kerettörvényben részletszabályokat adni. Az oktatásért felelôs államtitkár leszögezte: az elmúlt napok sajtóinformációival ellentétben szó sincs a
felsôoktatási törvény koncepciójának
visszavonásáról, május-júniusban kerülhet a parlament elé, így még a tavaszi
ülésszakon döntés születhet a tervezetrôl.
A Pokorni Zoltánnal kibontakozott
vitáról kifejtette: mindig készen állt a
párbeszédre, és az egyeztetések elôl a
jövôben sem zárkózik el, bár a nyilvánosság elé vitt, szakmai köntösbe bújtatott támadásokat helyteleníti. Folyik
közöttünk párbeszéd, nincs sok olyan
kérdés, amelyben ellentétes lenne az
álláspont, ezeket egymás között el fogjuk
rendezni. Lesznek talán nyitva maradó
kérdések, ezekben, mint ahogyan az a
demokráciákban szokásos a parlament
dönt majd.
Az államtitkár hangsúlyozta: kitart
amellett, hogy a vizsgaszámokat korlátozni kell. A minôség javulásának hallgatói oldalról is meg kell teremteni a feltételeit, hozzátéve: emberileg legfeljebb
négyszeri vizsgaalkalmat tud elfogadni, a
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parttalan vizsgázgatás a szellemi, anyagi
javak tékozlása.
A Nemzeti Erôforrás Minisztérium
javaslata szerint az elsô sikertelen vizsga
után kérhetné a hallgató, hogy más oktatónál vizsgázzon, s a harmadik próbálkozás után akár független testület elôtt
adhatna számot tudásáról. Szerinte ezek
a garanciák védenék a hallgatókat az
esetleges oktatói túlkapásoktól. Határozottan ellenzi, hogy ezt a kérdést az egyetemi autonómia keretei közé helyezzék.
Ahol ugyanis erôs a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
(HÖOK) a lazaságot állandósítani akaró
álláspontját osztó hallgatói lobbi, ott
nem a minôséget szolgáló megoldás születne. A minisztérium azt az álláspontot
képviseli, hogy a majdani törvény konkrétan rögzítse a vizsgalehetôségek számát.
Ha a jogszabályt elfogadják, a szóbeli
felvételizés 2012-ben léphet életbe. A
részleteken most dolgoznak, de az elképzelhetô, hogy a legkiválóbb írásbeli teljesítményt nyújtó jelentkezôknek nem kell
majd szóbelizniük. Mindazonáltal szakonként országosan egységes rendszerben gondolkodnak.
A tervek szerint rögzítené a koncepció, hogy minden évben az elôzô esztendôben 18. évét betöltô korosztály 45 százaléka léphessen be államilag finanszírozott képzésbe. A lemorzsolódás mellett
az önköltséges diákokkal így teljesíthetônek tûnik az az uniós elôírás, hogy
2020 után a 30-34 éves korosztályon
belül érje el a 40 százalékot a felsôfokú
végzettséget szerzôk aránya.
2013-tól a felsôoktatásba való belépés
feltétele lesz az egy emelt szintû érettségi, 2014-tôl pedig két tárgy lenne a követelmény. Megjegyezte: ez nem jelent majd
leküzdhetetlen akadályt, ugyanis az alapés emelt szint követelményszintje megváltozik. Hozzátette: a két kötelezô tárgy
közül csak az egyik lesz a szakhoz kötött,
a másik szabadon választható lesz.
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Arra a kérdésre, hogy magas-e a felsôoktatási intézmények száma, azt felelte:
abszolút értelemben lehet, hogy soknak
tûnik, de problémának a karok elaprózottságát látja. A magyar felsôoktatásban
több mint 170 kar mûködik, racionalizálni kell a struktúrát. Kiemelte: nem áll
szándékukban egyetlen régiót sem intézményétôl megfosztani, hozzáfûzte: a
magas minôségû és a munkaerôpiac által
igényelt képzéseket kell erôsíteni.
Álláspontja szerint nem szabad presztízskérdést csinálni az oktatás szerkezeti átalakításából. Szimbolikusan megemlítette: miközben például ógörög szakra
szükség van a magyar felsôoktatás egészében, nem szükséges minden egyetemen ilyen szakot mûködtetni. A racionalizálást szolgálja az új felvételi rendszerben az is, hogy a keretszámokat elsôsorban nem a jelentkezôk igénye, hanem
a munkaerô-piaci igények és az egyes
egyetemeken, illetve fôiskolákon folyó
oktatás minôsége alapján osztják majd
szét.
Kitért arra, hogy magához a bolognai
egyezményhez való csatlakozást nem
tartja felülvizsgálandónak, de a rosszul
értelmezett gyakorlatot át kell tekinteni.
A csatlakozás nem predesztinálta azt,
hogy ilyen generálisan és gyorsan álljon
át a magyar felsôoktatás a kétciklusú
képzésre, hozzátéve: az unió ezt senkitôl,
így Magyarországtól sem várta el.
kdnp.hu
Forrás: MTI
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Célunk, hogy több gyerek szülessen
Családbarát szemlélettel, a családi adózás bevezetésével, a hároméves gyes
visszaállításával, a kismamák részmunkaidôs foglalkoztatásának megteremtésével próbálja a kormány megfordítani a negatív demográfiai folyamatokat – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyekért felelôs államtitkár.
– Az idei költségvetés miben változtat az
elmúlt nyolc év szociális és családpolitikáján?
– Legfontosabb a szemléletváltás.
Szétválasztottuk a szociális segélyezési és
a családi támogatási rendszert. A segélyeket ugyanis valóban azoknak kell juttatni, akik valamilyen okból rászorulnak,
míg a családpolitika hosszú távú célja a
katasztrofális demográfiai helyzet javítása, a gyermekvállalás ösztönzése. Orbán
Viktor szavaival élve nem azokat támogatjuk, akik a gyermekekbôl, hanem azokat, akik a gyerekekért élnek.
– Nagy változást jelent a családi adórendszer bevezetése. Mivel járnak jobban
a többgyermekes családok?
– Nem adókedvezményt biztosítunk,
hanem eltöröljük a többgyerekes szülôk
adóját. Az a pénz tehát, amelyet eddig az
államnak kellett befizetniük, náluk marad. Ôk ugyanis a munkájukon kívül a
gyermekneveléssel is társadalmi célt
szolgálnak. Ezt az államnak el kell ismernie azzal, hogy az adót részben vagy egészben a szülôknél hagyja.
– Az ellenzék azzal támadja önöket,
hogy diszkriminálják a gyermekteleneket.
– Senkit sem diszkriminálunk. Eddig
ültünk fordítva a lovon. A többgyermekeseket eddig ugyanis negatívan érintette az adórendszer, ôk hatalmas hátrányban voltak.
– Az adórendszeren kívül mivel ösztönzik még a gyermekvállalást?
– Célunk az, hogy minél több gyermek
szülessen. Ösztönzôleg hathat a gyermekvállalásra, hogy visszaállítottuk három
évre az MSZP által két évre kurtított gyest.
Ennek a döntésnek több oka is van.
Legfontosabb, hogy az édesanyával eltöltött három év pozitívan hat a gyermek
lelki, szellemi fejlôdésére. A hároméves
gyes visszaállításával visszaadjuk az édesanyáknak a választás lehetôségét. Egy
vagy két év után is visszamehetnek dolgozni, de azt akartuk, hogy aki három évig
kíván otthon maradni, megtehesse. Ezzel
azonban az állam is jobban jár, mert bár
korábban elindult az unió által támogatott

bölcsôdeépítési program – és ezt a kormány folytatja –, még nincs elég bölcsôdei
férôhely, így sokan, ha akarták volna sem
tudták volna bölcsôdébe íratni gyermekeiket. De ott, ahol van ilyen intézmény, az
államnak többe került a gyermekek ellátása, mint a gyes további folyósítása.
– De nemcsak a bölcsôde kevés, hanem a munkahely is.
– Így van, és ha az édesanya két év
után vissza akart lépni a munkaerôpiacra, többnyire munkanélküliséggel kellett
számolnia. A munkanélküli segély biztosítása viszont többe került, mint gyermeknevelési összeg biztosítása plusz egy
évig. És fontos lépés az is, hogy a gyes
melletti munkavégzést a mostani nyolc
óra helyett a kormány napi hat órában
maximalizálja. Az anyák családi és munkahelyi áldozatos helytállását kívántuk
elismerni azzal, hogy biztosítottuk számukra az eddiginél korábbi nyugdíjba
vonulás lehetôségét. A nôk negyven,
munkában töltött esztendô után nyugdíjba vonulhatnak. Akik a gyermekükkel
több évig otthon voltak, a gyermekek számával arányosan munkában töltött idônek számíthatják be ezt az idôt. Négy
gyermekig legfeljebb nyolc évet számíthatnak be, minden további felnevelt gyermek esetén a beszámítható évek száma
eggyel nô. Annak az édesanyának pedig,

akinek esetében súlyos fogyatékossággal
élô, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, harminc munkában töltött év is
elég a nyugdíjba vonuláshoz.
– Vannak olyan kismamák is, akik
minél elôbb vissza akarnak térni a munkaerôpiacra.
– A részmunkaidôs foglalkoztatás ösztönzése nekik kedvez. Ebben elsô lépés
volt az, hogy Orbán Viktor a kormány
második akciótervének bemutatásakor
bejelentette: azoknak a cégeknek, amelyek
nyolc óra helyett részmunkaidôben kisgyermekes nôi munkaerôt alkalmaznak,
huszonhét helyett csak húszszázalékos
társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük. A családpolitika terén egyébként
fontosnak tartjuk a francia példát, ôk a
családpolitikai lépésekkel megfordították
a demográfiai folyamatokat. Franciaországban követendô példának állítják be
a gyermeknevelést, ott a középosztályban
ma már divat négy-öt gyermeket vállalni.
A család és gyermeknevelés középpontba
állításával ezt szeretnénk mi is elérni.
– Mi a helyzet a családok fûtéstámogatásával?
– A fûtéstámogatásnál a gyermekek
számával nô a kedvezményesen biztosított földgáz mennyisége. Ezt a nagycsaládosokat megilletô kedvezményt a három
vagy annál több gyermeket nevelô család
vagy nevelôszülô veheti igénybe.
– Mikorra lehetnek Magyarországon
eredményei a családbarát politikának?
– Míg a rombolás azonnal érezteti hatását, az építkezésnek még az elsô részeredményeire is sajnos várnunk kell. A Bokroscsomag, illetve az MSZP– SZDSZ-kormányok családellenes intézkedései azonnal
érzékelhetôk voltak, a születések száma
folyamatosan csökkent. Az ötvenes években születetteknél, tehát a Ratkó-korszak
gyermekeinél most kellene megszületnie
az unokáknak. A baj az, hogy a fiatalok
mind késôbb vállalnak gyermeket, így a
második vagy a harmadik gyermek gyakran már nem is jön világra. Ez is oka
annak, hogy átlagosan egy gyermekkel
kevesebb születik annál, mint ahányat a
családalapítást tervezôk szeretnének. Ezért
nagyon fontosak a kormány családpolitikai döntései a gyermeket nevelôk támogatásától a családi életre nevelésig.
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Szólj bele a közéletbe
– Országos kampányt indít az IKSZ
A magyar fiatalok külföldre vándorlásának problémája és a pénzügyi ismeretek
oktatásba történô bevezetése is szerepel
a témák között a Kereszténydemokrata
Néppárt és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség most induló ifjúsági
közéleti kampányában – mindezt sajtótájékoztatón jelentette be Stágel Bence, a
szervezet elnöke.
A KDNP-s országgyûlési képviselô
elmondta: Gyere haza! névvel honlapot
is indítanak, ahol olyan praktikus információk olvashatók majd, amelyekkel a
külföldön élô fiatalokat, például fiatal
orvosokat haza lehet csábítani.
A kereszténydemokrata politikus
kiemelte: egy mûködô demokráciának
nélkülözhetetlen eleme az országosan
fejlett vitakultúra, nem csak érvelni kell
tudni, hanem mások érveit is meghallgatni.

Idézte az Ifjúság Gyorsjelentést, miszerint a 15–29 évesek egy hetede azon a
véleményen volt, hogy bizonyos körülmények között jobb egy diktatúra, mint
a demokrácia, s egyharmaduk számára
gyakorlatilag lényegtelen, hogy demokratikus vagy diktatórikus körülmények között él.
Gaal Gergely, az IKSZ elnökhelyettese úgy véli: a fiatalok közéletbe való bevonása mindenkinek a közös érdeke, jelenleg
a fiatalok közéleti aktivitása átlag alatti.
Mint mondta, egyetértenek Varga László
azon kijelentésével, hogy a kereszténydemokrácia alkalmas arra, hogy a 21. század
vezetô eszméje legyen. Szólt arról is, hogy
a kezdeményezés másik fontos célja a
közösségépítés erôsítése, ezt az IKSZ eddig
is kiemelten kezelte.
kdnp.hu
Forrás: MTI

Képzést, konferenciákat, ösztöndíjakat
tervez a Barankovics Alapítvány
Közéleti képzés fiatalok számára, irodalmi ösztöndíjprogram és konferenciák rendezése – egyebek között ez
szerepel a Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványának idei tervei
között.
Mészáros József, a Barankovics István
Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: az idei év programjai közül
kiemelte a fiatalok számára szervezett
közéleti képzést, a Morus Szent Tamás
Közéleti Akadémiát, ahol tavaszig az
emberi jogok, a közjó, a szolidaritás, a
munka és a politikai közösség témákat
járják körül neves elôadók, politológusok, teológusok, történészek közremûködésével.
Több konferenciát is tervez az idei
évre az alapítvány. Az elnök példaként
említette a Varga Béla egykori kisgazda
politikus születésnapjára, február 18-ára
szervezendô tanácskozást, valamint a
Kovács K. Zoltán egykori demokrata néppárti politikus emlékére rendezendô konferenciát. Április végén, május elején a
kereszténydemokrata gondolatvilágot
homloktérbe állító nagyobb konferenciát
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is szeretnének tartani neves külföldi elôadókkal.
Folytatódik az irodalmi ösztöndíjprogram, és jövôre is támogatják a könyvkiadást. Az idei évre várható az 1944-es
pártprogramot író Kovrig Béla, a társadalombiztosítás megalkotójának társadalompolitikai témájú könyve a Barankovics-sorozatban – mondta Mészáros
József, aki munkájuk során fontos partnerszervezetként említette a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségét és Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget.
A Barankovics István Alapítvány létezése nem elôzmény nélküli a KDNP – a
szervezet honlapja szerint – ugyanis
hasonló célkitûzésekkel már 1990-ben
létrehozott egy alapítványt ezen a néven,
amelynek mûködése azonban 1996 és
2002 között ellehetetlenült. Mészáros
József kiemelte: az alapítvány a hazai
hagyományokból eredôen definiálja a kereszténydemokráciát, ami a keresztényszociális eszmekörnek feleltethetô meg
az elesettek, rászorulók felkarolását kiemelt helyen kezelve.

Hazánk

kdnp.hu
Forrás: MTI

Hatalmas
az érdeklôdés
az állampolgárság iránt
Januárban mintegy húszezren kérelmeztek magyar állampolgárságot
az egyszerûsített honosítás lehetôségével élve. Hetente átlagosan
négyezren igénylik az egyszerûsített
honosítást, az eddigi kérelmezôk
több mint fele Erdélyben, körülbelül
negyede pedig a Délvidéken adta
be papírjait.
Az érdeklôdés folyamatos, Los Angelesbôl, Katarból és Ausztráliából is érkeznek a kérelmek a nagykövetségekre,
konzulátusokra, vagy egyenesen Budapestre. Észak-, illetve Dél-Amerikában
szükség van segítségre, itt kihelyezett
konzuli napokat tartanak majd. Venezuelában például elôzetesen négyszázan jelezték, hogy igényt tartanak az
állampolgárságra, ott a konzul február
elején veszi majd át a kérelmeket.
Sok kérelmet már véleményeztek, az
elsô dokumentumokat pedig már továbbították is a köztársasági elnöknek. Az
elsô átadásokat összekötik a nemzeti
ünneppel: március 15-én Budapesten,
több más magyarországi nagyvárosban,
ezenkívül Csíkszeredán, Kolozsváron és
Szabadkán is ünnepélyes eskütételt tartanak.
Forrás: MTI
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