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– Elnök úr, ön nemrég a KDNP Orszá-
gos Választmányának ülésén azt mond-
ta, hogy a Fidesz és a Kereszténydemok-
rata Néppárt együttmûködésének a lé-
nyege, hogy míg elõbbi egy széles gyûj-
tõpárt, utóbbi egy világnézeti párt, és a
két szervezet kooperációja hozhatja el a
választási gyõzelmet. Magyarországon
elég régóta elég jelentékeny erõk igye-
keznek azt a látszatot kelteni, hogy vi-
lágnézetileg semleges politika szüksé-
ges, illetve csak az vezethet elõre. Ebben
a helyzetben a vállalt világnézetiség
elõnyt vagy hátrányt jelent? Szükséges-
e? Beszélhetünk-e egyáltalán világnézeti
semlegességrõl a politikában?

– Világnézetileg legfeljebb egy döglött
ló semleges. Az, hogy világnézeti semle-
gesség, két dolgot jelenthet. Vagy azt,
hogy akik ezt hangoztatják, nem jutot-
tak el odáig, hogy legyen valamifajta vi-
lágnézetük; ebben az esetben nyilvánva-
lóan szellemileg alkalmatlanok bármi-
nek az építésére. A másik lehetõség az,
hogy intellektuális becstelenséggel ál-
lunk szemben, vagyis nagyon is van vi-
lágnézetük, csak ezt különbözõ politikai
megfontolásból nem vallják be. 

Közbevetõleg szeretném megjegyezni,
hogy ha a világnézeti semlegesség követel-
ményének valamilyen pozitív értelmezést
kellene adni, az csak azt jelenthetné, hogy
a világi állam nem illetékes teológiai kér-
désekben. Különben is a „semleges állam-
nak” logikailag a „világnézeti semleges-
séggel” szemben is semlegesnek kellene
lennie. Nem világnézeti semlegességet,
hanem egyfajta semleges világnézetet pro-

pagálnak. Nem más ez, mint egy kommu-
nikációs blöff, ami egyféle agnosztikus és
értékellenes szemléletet takar.

Ezzel szemben a Kereszténydemok-
rata Néppárt az intellektuális becsüle-
tesség alapján vállalja azt, hogy mi egy
keresztény párt vagyunk. A keresztény
kinyilatkoztatás és bölcselet alapján ke-
resünk válaszokat a világ jelenidejû ki-
hívásaira.

A mai közéletben számos olyan sze-
replõ van, aki kétségbe vonja, hogy le-
gitim dolog keresztény világnézeti ala-
pon politikai szerepet vállalni. Ez azért
abszurd álláspont, mert õk ezt pilla-
natnyi érdekek vagy idejétmúlt ideoló-
giák alapján természetesen megteszik. 

Folytatás a 2. oldalon

Absztrakciók  helyett  
a  valósággal  kell  foglalkozni
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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2009. január

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrttnnaakk  eebbbbeenn  aa  sszzöövveettssééggbbeenn  ––  aammeellyybbeenn  aa
FFiiddeesszz  eeggyy  nnaaggyy  ggyyûûjjttõõppáárrtt,,  mmii  ppeeddiigg  eeggyy  vviilláággnnéézzeettii  ppáárrtt  vvaaggyyuunnkk  ––  kkéétt  ffeell-
aaddaattaa  vvaann::  eeggyyrréésszztt  aazz  öörröökk  éérrttéékkeekkhheezz  kkööttnnii  aa  sszzöövveettssééggeett,,  mmáássrréésszztt  aazz  ááll-
ttaalluunnkk  vvaallllootttt  kkeerreesszzttéénnyysszzoocciiáálliiss  eellvveekk  kkééppvviisseelleettéévveell  mmeeggaakkaaddáállyyoozznnii,,
hhooggyy  aazz  MMSSZZPP  vviisssszzaaffooggllaalljjaa  aazztt  aa  sszzoocciiáálliiss  éérrtteelleemmbbeenn  vveetttt  bbaalloollddaallii  ppoolliittii-
kkaaii  mmeezzõõtt,,  aammeellyyeett  ––  mmáárr  nneemm  eellõõsszzöörr  ––  eelláárruulltt,,  áámm  aammeellyyhheezz  aa  vváállaasszzttáá-
ssookkhhoozz  kköözzeelleeddvvéénn  aa  rreettoorriikkaa  sszziinnttjjéénn  mmiinnddiigg  vviisssszzaattáánnccooll..

FFóóttoonn  iiggaazzoollóóddootttt
aa  vváárraakkoozzááss!!

BBaallsseejjtteellmmeeiinnkk  bbeeiiggaazzoollóóddttaakk,,  dduurr-
vvaa  kkaammppáánnyyrraa  kkeellll  ffööllkkéésszzüüllnnii,,  hhúúzz-
ttaa  aalláá  llaappuunnkknnaakk  RRuubboovvsszzkkyy  GGyyöörrggyy
oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ,,  ppáárrttuunnkk
üüggyyéésszzee..  AA  kkaammppáánnyy  ddeemmookkrraattiikkuuss
eesszzkköözzöökkkkeell  ffoollyyóó  kkeemméénnyy  kküüzzddee-
lleemm,,  aammeellyybbeenn  öövvééiitt  ttáámmaaddjjaa  hhááttbbaa
aazz,,  aakkii  nneemm  kkééppeess  mmeeggttaarrttaannii  aa  bbeell-
ssõõ  ffeeggyyeellmmeett..

– Meglepetésként érte a pártot a fóti vá-
lasztási eset? Mi is történt Fóton?

– Akik a mai politika sûrûjében van-
nak, azokat nem lepte meg, ami Fóton
történt. A 2008. decemberi ülésen Sem-
jén Zsolt elnök úr felhívta az Országos
Választmány résztvevõinek figyelmét ar-
ra, hogy az elkövetkezõ választási kam-
pány feltehetõen nagyon durva lesz. Ezt a
jóslatot igazolta a Fóton lebonyolított idõ-
közi polgármester-választás. Hamis kül-
sõséggel, valótlan adatokkal teletûzdelt
álinterjút tettek közzé a jelöltünk lejára-
tásának érdekében. A nemtelen kísérletet
sikerült visszavernünk, nagyarányú gyõ-
zelmet aratott Mádly Zsolt 2009. január
25-én. Az Országos Elnökség 2009. janu-
ár 31-én elfogadta azt a határozatot,
amely a pártegység, a szövetségi egység
védelme érdekében a legszigorúbb elbírá-
lást írta elõ.

– Mit céloz az egységet „parancsba
adó” határozat?

– A Fóton történtek példájára is
utalva nyomatékosan szeretnénk min-
denki figyelmét felhívni arra, hogy a
következõ kampányok során csak a vá-
lasztási cél elérésére szabad koncentrálni.

Folytatás a 4. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

Több, mint furcsa, hogy azok, akik
szemrebbenés nélkül egy már a múlt
században megbukott libertiniánus vagy
marxista ideológia alapján politizálnak,
ezt legitimnek tekintik, ellenben nem
tekintik annak a keresztény értékeken
nyugvó politikát Szent István Magyaror-
szágán. Mi senki jogát nem kérdõjelez-
zük meg, hogy olyan alapon politizáljon,
amilyenen akar, liberális vagy marxista
alapon, de nem fogadhatjuk el, hogy
megkérdõjelezzék a jogunkat a keresz-
tény értékrend politikai képviseletéhez.
A mi dolgunk a politikában az, hogy
ezeket a magyar történelemben és a ma-
gyar társadalom életében Szent István
óta meghatározó értékeket napi valóság-
gá tegyük, illetve azokban a kérdések-
ben, ahol esetlegesen kisebbségben va-
gyunk a társadalomban – említhetném
erre az életvédõ álláspontunkat –, azok-
ban vállaljuk, hogy ha kisebbségben, hát
kisebbségben, de akkor is képviseljük
ezeket az értékeket.

– Újra és újra elõtérbe kerülõ téma a
magyar nyilvánosságban kereszténység
és politika viszonya. Orbán Viktor Hold
utcai templomban elmondott beszéde
óta az tapasztalható, hogy megint en-
nek az idejét éljük. Karácsony elõtt
Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta a
Népszabadságnak, meg kell nyomni a
vészcsengõt, hiszen itt olyan változás
elõjelei sejlenek fel, hogy a házasság
anyakönyvezése elõbb-utóbb visszake-
rül az egyházakhoz, kötelezõ lesz a hit-
oktatás, egyáltalán olyan konzervatív
fordulat fenyeget, ami veszélyezteti a
szekularizált, demokratikus szabadsá-
got. Fontos felhívni a figyelmet egy kü-
lönbségre: arról beszéltünk, a világnéze-
ti politika egy értékrend képviseletét je-
lenti, magyarán a KDNP képvisel egy
értékrendet, függetlenül attól, hogy an-
nak éppen divatja van vagy nincs. A bal-
oldali politikusok és a baloldali sajtó ez-
zel szemben általában azt a látszatot
igyekszik a közvéleménybe plántálni,
hogy a keresztény értékrendet maguké-
nak valló, azt képviselõ politikusok, po-
litikai pártok eme értékeket nemcsak
képviselik, hanem rá akarják erõltetni a
társadalom azon tagjaira is, akik ezt
nem fogadják el, akik másként gondol-
kodnak a világról.

– Egy nagyon régi történet ez, ami a
jakobinus hagyománnyal indul, majd a
szabadkõmûves és bolsevik mentalitás-
ban és gyakorlatban folytatódik, hol be-

vallott, hol be nem vallott célja az, hogy
a kereszténységet és a keresztény értel-
miséget kiszorítsa a közéletbõl, kiszorít-
sa az oktatásból és lehetõleg az élet min-
den területérõl. Magát a vallást is töröl-
je az élet dolgai közül, vagy ha ez nem
sikerül, visszaszorítsa a sekrestyébe. 

A zsigeri antikrisztianizmuson túl
van még egy momentuma ennek a gya-
korlatnak, amire fel kell hívni a figyel-
met: nevezetesen az, hogy könnyebb
egy értékrendet támadni, mint egy má-
sikat állítani vele szembe. A jelenlegi
magyar baloldalt nézve azt kell monda-
ni, hogy nem képes egy értékrenddel
szembeállítani egy másikat. Ez egyéb-
ként visszalépés mondjuk a kilencszá-
zas évek szociáldemokráciájához ké-
pest. Mára szinte egészében eltûnt, egy-
fajta nihilizmust láthatunk, és ez az
üresség aligha állná ki a nyílt, egyenlõ
feltételek melletti megmérettetés próbá-
ját. Ezért irtóznak mindenféle értékala-
pú politikától.

– Bogár László szerint ma Magyaror-
szágon elsõsorban diskurzusválság van,
magyarán, a problémáinkat megbeszél-
ni sem tudjuk, tekintettel rá, hogy a két
politikai oldal által használt nyelvnek
nincs közös metszete. A újévben mint-
ha a régóta tartó „nyelvháború” új feje-
zete kezdõdött volna el…

– E kérdés vizsgálatának az kell le-
gyen a kiindulópontja, hogy mi a való-
ság. A mi szavainkkal, az általunk hasz-
nált nyelven, a valóság, így a mai ma-
gyar valóság is megjeleníthetõ. Politikai
ellenfeleink nyelve inkább a valóság el-
fedését célozza. Elég, ha arra gondo-
lunk, hogy Gyurcsány Ferenc legutóbbi
beszédének azt adta címnek, hogy Biz-
tonság és növekedés. Tette ezt akkor,
amikor két dolog volt ordítóan nyilván-
való: egy, hogy feltûnõen nincs bizton-
ság, kettõ, hogy feltûnõen nincs növe-
kedés. De nézzük meg gyakorta hasz-
nált szavaikat, mondjuk az olyanokat,
mint modernitás, progresszió vagy re-
form. Azt találjuk, hogy a gyakorlatuk-
ban nagyjából nem jelentenek semmit,
sõt az is megkockáztatható, hogy szöges
ellentétét annak, mint amit a józan ész
alapján jelentenének. A két nyelv azért
nem kommunikál egymással, mert egy
párbeszédben a relevancia kritériumá-
nak annak kellene lennie, hogy az itt és
ott elmondottak milyen viszonyban
vannak a társadalmi valósággal. 

– A 2009. év többszörösen meghatá-
rozó lehet a magyar társadalom életé-

ben. Húsz éve, hogy elkezdõdött az a fo-
lyamat, amit rendszerváltoztatásnak
szokás nevezni. Gazdaságilag gyakorla-
tilag mindenki minden eddiginél cuda-
rabb évet prognosztizál. És végül az idei
év választási év lesz, amikor hosszú idõ
után a magyar társadalom a szavazatai-
val fejezheti ki véleményét az életét
meghatározó állapotokról. Hogyan te-
kint ön, illetve a Kereszténydemokrata
Néppárt az elõttünk álló esztendõre?

– A rendszerváltozásról szólva elõre
kell bocsátanom, hogy nagy tisztelõje
vagyok Antall Józsefnek, akihez szemé-
lyes szálak is fûztek. Az õ múlhatatlan
érdeme, hogy közjogi értelemben végre-
hajtotta a rendszerváltozást. Ám a tisz-
telet nem jelenti azt, hogy kritikátlanul
kellene viszonyulnunk a rendszerváltoz-
tatás mûvéhez, hiszen az miközben szá-
mos kérdést megoldott, elég itt az euró-
pai és atlanti integrációba történõ be-
kapcsolódásunkra utalni, számosat nem
rendezett, sõt számos társadalmi defor-
máció terhét azért nyögjük, mert itt
nem sikerült jó pályára irányítani a dol-
gokat. Ezek közül talán a legfontosabb a
tulajdon kérdése. Nem hallgatható el,
spontán privatizáció ide vagy oda, hogy
a magyar társadalom jelentõs többségét
a rendszerváltoztatáskor semmizték ki a
tulajdonból, amiben múlhatatlan bûnei
vannak például Szabó Tamásnak és
Raskó Györgynek, azoknak, akik annak
idején a privatizációt felügyelték. Ennek
során a magyar nemzet, a magyar állam
vagyona a magyar nemzet életérdekeivel
ellentétesen olyan emberek kezébe ke-
rült, akiknek ez az ország se ingük, se
gatyájuk. Nem véletlen, hogy a KDNP
már akkor tiltakozott a privatizáció
ilyen gyakorlata ellen, hiszen lényegileg
piacvásárlás történt. Máig nyögjük ezt a
tehertételt. A magyar társadalom ma
azért olyan kiszolgáltatott, mert kisem-
mizték a tulajdonból. Gondoljunk bele,
attól kezdve, hogy az ismert módon át-
játszották mondjuk az élelmiszerfeldol-
gozó-ipart, a magyar gazda mindig ki-
szolgáltatott, hiszen alacsony áron tudja
csak értékesíteni megtermelt áruját, ab-
ból, de még az uniós támogatásokból is
a nagyobb részt azok teszik el, akik a
termékeket raktározzák vagy a feldolgo-
zó üzemek részére felvásárolják.

1989 és az eltelt két évtized kapcsán
el kell mondani, hogy ma bizonyos kér-
désekben ugyanazokkal a problémákkal
vagyunk kénytelenek szembenézni,
mint a rendszerváltoztatás idején. Sõt e
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tekintetben talán rosszabb is a helyzet,
hiszen azokat a lehetõségeket, amelye-
ket kihasználtunk, szinte mindenki ki-
használta, amiket elszalasztottunk – kü-
lönösen az utóbbi pár évben –, azokkal a
hasonló helyzetbõl indult országok élni
tudtak. 1989-ben még lehettek illúzió-
ink, 2009-ben már nem. De megdöb-
bentõen hasonló a mentalitás is. Tartal-
milag nehéz különbséget tenni mondjuk
Fekete János és a mai pénzügyesek kö-
zött. A helyzetet pontosan világítja meg
az a szellemes mondás, hogy Gyurcsány
Ferenc akkor is miniszterelnök lenne, ha
nem lett volna rendszerváltoztatás. 

– Gazdasági helyzet, válság?
– Azt gondolom, alapvetõ szemlélet-

beli fordulatra lenne szükség, amely he-
lyén kezeli az absztrakciókat, a gazdasá-
gi makroadatok mögött képes meglátni
az embereket, mert nem az emberek
vannak a gazdaságért, hanem a gazda-
ság az emberekért. A már említett
szemlélet, ami mindent a gazdasági
praktikum szempontjából vizsgál, az
emberi létezés végletes leszûkítése, hi-
szen az ember mégsem azért él ezen a
világon, hogy termeljen, árut állítson
elõ, hanem hogy megélje az életét, kitel-
jesítse önmagát, felnevelje a gyermeke-
it, kultúrája legyen és folytathatnám. A
termelés-fogyasztás ennek eszköze és
nem célja. Ezért mondjuk mi azt, hogy
igen, vannak az életnek olyan területei,
ahol piacra, a piac szabályaira van szük-
ség és vannak olyanok, ahol nem. Néze-
tünk szerint helyes, hogy a gazdaság a
piac törvényei szerint mûködjön, de
mondjuk az egészségügyben, a szociális

ellátórendszerben, az oktatásban vagy a
kultúrában szolidaritásra és állami fele-
lõsségvállalásra van szükség.

– Elgondolkodva bizonyosan sokan
egyetértenének azzal, amit mond, vagyis
hogy csak akkor beszélhetünk jól mûkö-
dõ gazdaságról, ha javul az emberek élet-
minõsége, ahogyan azzal is, hogy egy élet
adatott nekik és nincs hét-nyolc évük –
momentán ennyi ideig tartó kemény
munkát vár Gyurcsány Ferenc az ország-
tól –, hogy utána esetlegesen jobb legyen.
De a magyar közbeszédben ez mintha
szempontként sem vetõdne fel… 

– Gyurcsány Ferenc mondataiban a
jól ismert bolsevik metódus fedezhetõ
fel, ami mindenkor azt hirdeti, dolgozz
ma sokat, viselj el mindent szó nélkül,
és akkor késõbb, néhány év vagy évtized
múlva jobb lesz neked vagy az unokád-
nak. Sándor György fogalmazta meg ezt
máig érvényesen annak idején az Egye-
temi Színpadon, amikor Kádár Jánost
utánozva azt mondta: „Fiatalok, tiétek
a jövõ. Úgy volt, hogy a miénk lesz.” 

Úgy gondolom, mindenféle kor-
mányzati és médiabéli nyomás ellené-
ben, nekünk az absztrakciók helyett az
emberek valóságával kell foglalkoz-
nunk, tehát a makrogazdasági és GDP-
adatok – bár ezek alapján talán minden
eddiginél jobban ostorozható lenne a
kormányzat – helyett azzal kell foglal-
koznunk, hogy ezek mit jelentenek Ma-
ri néninek és Józsi bácsinak. Tud-e fûte-
ni télen, el tud-e menni az unokájával
gyermeknapon mondjuk a Vidám Park-
ba? Mert a lényeges kérdés nekünk ma-
ga az élet és nem különféle, gyakorta

manipulált absztrakt, statisztikai adat-
sorok. Tehát szerintem valamiféle ant-
ropológiai fordulatra van szükség.

– Európai parlamenti választás…  
– Értékeink és érdekeink képviseleté-

nek a Fidesszel történõ szoros együtt-
mûködés a leghatékonyabb módja. Ez
hozhatja el a választási gyõzelmet az eu-
rópai parlamenti és az országgyûlési vá-
lasztásokon is. E szövetség erejét mutat-
ta meg a szociális népszavazás eredmé-
nye, ahol hárommillió-háromszázezer
ember támogatott a szavazatával, ami
több, mint amennyi szavazatot a jobb-
oldal bármikor is kapott. Elég, ha meg-
nézzük bármelyik közvélemény-kutató
adatait, azt láthatjuk, a legtöbben a Fi-
desz–KDNP szövetséget támogatják.

A Kereszténydemokrata Néppártnak
ebben a szövetségben – amelyben a Fidesz
egy nagy gyûjtõpárt, mi pedig egy világné-
zeti párt vagyunk – két feladata van: egy-
részt az örök értékekhez kötni a szövetsé-
get, másrészt az általunk vallott keresz-
tényszociális elvek képviseletével megaka-
dályozni, hogy az MSZP visszafoglalja azt
a szociális értelemben vett baloldali politi-
kai mezõt, amelyet – már nem elõször –
elárult, ám amelyhez tapasztalataink sze-
rint választásokhoz közeledvén a retorika
szintjén mindig visszatáncol. 

– Húsz évvel a rendszerváltoztatás
után, adósságban fuldokolva, romló ki-
látások és az ebbõl következõ, növekvõ
elkeseredés idején mi jelentheti a re-
ményt?

– A remény valójában transzcendentá-
lis természetû. Ez igaz vallási értelemben
is, hiszen a kereszténység mindig a re-
ménybõl él, abból a reménybõl, hogy vég-
sõ soron Isten a történelem ura. De igaz
abban az értelemben is, hogy az embere-
ket nem lehet a végtelenségig semmibe
venni. A szociális népszavazáson történ-
tek adhatnak reményt, ahol kiderült,
hogy bármekkora manipuláció ellenében
az emberek egyre nagyobb része képes fel-
ismerni saját valódi érdekeit és szavazatá-
val kifejezni politikai akaratát, amit ideig-
óráig lehet nem figyelembe venni, de
hosszú távon semmiképpen sem. Azt
gondolom, ha mi képesek vagyunk az
emberek konkrét valóságának a megjele-
nítésére, bízhatunk abban, hogy ez im-
munitást ad a manipulációval szemben,
és abban is, hogy egyre többen vetik össze
napi tapasztalatukkal a kormányzat által
kommunikáltakat, és józan eszük alap-
ján kinyilvánítják politikai akaratukat! 

bnf
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IIggaazzii  öörröömmüünnnneepp  vvoolltt  FFóóttoonn
JJaannuuáárr  2255-éénn  FFóóttoonn  aa  sszzaavvaazzaattookk  6633,,9933  sszzáázzaalléékkáátt  ((33225544  vvookkss))  kkaappttaa
MMááddllyy  ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  FFiiddeesszz  áállttaall  iiss  ttáámmooggaattootttt  jjeellööllttjjee..  AA  ffóóttii  iiddõõkköözzii
ppoollggáárrmmeesstteerr-vváállaasszzttááss  ggyyõõzztteessee  dduuppllaa  aannnnyyii  sszzaavvaazzaattoott  sszzeerrzzeetttt,,  mmiinntt
aa  mmáássooddiikk  hheellyyeezzeetttt  MMSSZZPP  jjeellöölltt  ((3322,,55  sszzáázzaalléékk,,  11665544  vvookkss))..  AA  vváállaasszz-
ttáássrróóll  ééss  aazz  eellkkééppzzeelléésseeiirrõõll  kkéérrddeezzttee  aa  MMaaggyyaarr  HHíírrllaapp..

– Nem sok kellett hozzá, hogy a szavazatok kétharmadát begyûjtse. Számított
erre a fölényre a szocialista jelölttel szemben?

– Fej fej melletti küzdelmet vártam, ehhez képest még a jellemzõen szocia-
lista kötõdésû kisalagi körzetben is nyertem.

– Fóton rendszerváltó hangulat lett úrrá a választás után?
– A kocsimból alig tudtam kiszállni, annyian üdvözöltek. Nem túlzás azt

mondani, hogy igazi örömünnep volt Fóton.
– Mikor foglalhatja el hivatalát?
– Ellenfeleim, akiknek édes a hatalomban maradni, nyilván mindent meg-

tesznek, hogy hátráltassanak. Arra számítok, hogy két héten belül letehetem
a polgármesteri esküt. Az elõzményektõl függetlenül szeretném az összes kép-
viselõ támogatását elnyerni, hogy közösen dolgozhassunk a városért.

Részlet  a  Magyar  Hírlap  interjújából

Történelmi  gyõzelem  a  Ferencvárosban

Bácskai János szerint az eredmény egy-
értelmûen azt jelenti, hogy Ferencváros
elindította a változás évét, és bizonyo-
san számítanak az országban máshol is
arra, hogy hasonló eredmények fognak

születni akár idõközi választásokon,
akár az európai parlamenti választáson.
Úgy vélte, hogy a rá leadott 60 százalék
feletti szavazatarány egyrészt visszaiga-
zolja a közvélemény-kutatások adatait,

másrészt jelzi, hogy az emberek döntõ
többsége azt szeretné, ha véget érne a
kormány vesszõfutása, ha változás len-
ne az országban. Mint mondta, az em-
bereknek elege van a kudarcokból és al-
kalmatlannak tartják a jelenlegi kor-
mányt, hogy kivezesse az országot a vál-
ságból.  

kdnp.hu
Forrás: MTI

FFóóttoonn  iiggaazzoollóóddootttt  
aa  vváárraakkoozzááss!!

Folytatás a 1. oldalról

Minden energiánkra szükség van a kitûzött
cél eléréséhez.

– Miként lehet fecsérelni az energiákat?
– Az ellenfél malmára hajtja a vizet az,

aki a figyelmet megosztó, a pártegységet és a
pártszövetséget gyengítõ magatartást fejt ki.
Nagyon fontos az, hogy miket mondunk
nyilvánosan, de akár zárt körben is.

– Mondana konkrét példákat?
– Rendkívül veszélyesnek – és súlyos fe-

gyelmi vétségnek – tartom a haszontalan le-
velezgetéseket, a meggondolatlan kiadvány-
ok fabrikálását és terjesztését. Most nem az
építkezés idejét éljük, hanem a vasfegyelmet
követelõ küzdelem ideje jött el. Minden
egyéb célt és érdeket félre kell tenni, és teljes
erõnkkel a választási siker érdekében kifej-
tett együttmûködésre kell koncentrálnunk. A
kitûzött cél eléréséhez mindenkinek sok
erõt, szigorú önfegyelmet és jó egészséget kí-
vánok, a sikeres együttmûködésre Isten áldá-
sát kérem.

Ny.  J.

AA  ffeerreennccvváárroossii  iiddõõkköözzii  vváállaasszzttááss  üüzzeenneettee,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekk  aallkkaallmmaattllaannnnaakk  ttaarrtt-
jjáákk  aa  kkoorrmmáánnyyzzaattoott  aarrrraa,,  hhooggyy  kkiivveezzeessssee  MMaaggyyaarroorrsszzáággoott  aa  vváállssáággbbóóll..  BBááccsskkaaii
JJáánnooss,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  sszzíínneeiibbeenn  nnaaggyy  fföölléénnnnyyeell  mmaannddááttuummoott  sszzeerrzzõõ  ppoolliittiikkuuss  aa
vváállaasszzttáássookk  mmáássnnaappjjáánn  kkiijjeelleenntteettttee::  FFeerreennccvváárrooss  eelliinnddííttoottttaa  aa  vváállttoozzááss  éévvéétt..  

NNaaggyyoonn  rroosssszzuull  ttûûrriikk  
aa  ffóóttii  vveerreessééggeett  aa  sszzoocciiaalliissttáákk

Nem tudnak belenyugodni a szocialisták a fóti polgármester-választáson el-
szenvedett kapitális vereségbe. A fóti MSZP-elnök, Fekete Zoltán – tömeges
kampánycsend-sértésre hivatkozva – a választás megsemmisítését kérte a he-
lyi választási irodától. Panaszát elutasították, és erre a sorsra jutott a területi
választási irodánál is, újabb fellebbezés esetén a Pest Megyei Bíróság hoz jog-
erõs ítéletet, elõreláthatólag még a jövõ héten. 

A Magyar Hírlap értesülései szerint a KDNP és a Fidesz által támoga-
tott fölényes gyõzelmet arató polgármester beiktatását több képviselõ
szeretné megakadályozni oly módon, hogy  bojkottálják a testületi ülést,
így határozatképtelenség miatt Mádly Zsolt nem tudná letenni a hivata-
li esküt. 

Lövétei István alkotmányjogász a Magyar Hírlap megkeresésére el-
mondta, eskü nélkül is munkához láthat a polgármester. Választott tiszt-
ségviselõként az õ közszolgálati státusa ugyanis más, mint például a hi-
vatali dogozóké, a törvény szerint a polgármester jogviszonya megválasz-
tásával kezdõdik.

Forrás: Magyar  Hírlap
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FFEELLJJEELLEENNTTÉÉSSTT  TTEETTTT  AA  KKDDNNPP  AA  FFÓÓ-
TTII ÁÁLLIINNTTEERRJJÚÚ  MMIIAATTTT..  A január 25-ei
fóti idõközi polgármester-választás elõtt
két nappal a Fóti Hírlap címû kiadvány-
ban megjelent, összeollózott és valótlan
állításokat tartalmazó álinterjú ügyében
elkészítették a büntetõfeljelentést, amit
az illetékes dunakeszi városi rendõrkapi-
tányságra továbbítottak – jelentette be a
választások másnapján Mádly Zsolttal
közösen tartott sajtótájékoztatóján Ru-
bovszky György, a párt országgyûlési kép-
viselõcsoportjának frakcióvezetõ-helyet-
tese, a párt fõügyésze. 



A határozati javaslat indoklása szerint:
„A Gyurcsány-kormány kormányzati
politikája az elmúlt két évben teljes egé-
szében elveszítette hitelességét a ma-
gyar társadalom elõtt, 2008. május 1-jé-
tõl pedig már az Országgyûlésben sem
rendelkezik politikai többséggel. A ki-
sebbségi kormány eddigi kilenc hónapja
alatt személyes alkuk sorával ugyan biz-
tosítani tudta túlélését, de politikai legi-
timációját végképp elvesztette a válasz-
tópolgárokkal szemben.

A politikai ámokfutást csak tetéz-
ték a gazdasági világválság kihívásaira
szánt szakszerûtlen, hibás, csak a
brutális megszorítás módszerét isme-

rõ gazdaságpolitikai válaszok, vala-
mint a válság kialakulásáért való fele-
lõsség elmosásának, áthárításának
próbálkozásai.

Magyarország, a magyar nemzet
alapvetõ érdeke, hogy mielõbb hite-
les, az egész társadalom valós legiti-
mációjával bíró és számon kérhetõ
Országgyûlés és kormány irányítsa az
országot.

E kívánalom a jelenlegi politikai
helyzetben nem teljesíthetõ másként,
mint hogy az Országgyûlés kimondja
saját feloszlását, és lehetõséget bizto-
sít a választópolgároknak, hogy de-
mokratikus módon, választások útján

döntsenek egy új Országgyûlés össze-
tételérõl.

Annak érdekében, hogy a választás -
a költségeket kímélendõ – a 2009. júni-
usi európai parlamenti választással egy
idõben megtartható legyen, szükséges,
hogy az Országgyûlés 2009. március 8-i
hatállyal oszlassa fel magát.”

Mivel a miniszterelnök által kezde-
ményezett január 29-ei rendkívüli par-
lamenti ülésnapon az MSZP és az
SZDSZ megakadályozta, hogy az Or-
szággyûlés napirendre vegye a Fidesz és
a KDNP javaslatát, így legkorábban a
tavaszi ülésszak elsõ napján, február
16-án kerülhet napirendre. A Fidesz és
a KDNP továbbra is kitart az új ország-
gyûlési választások kezdeményezése
mellett, s mindent elkövet annak érde-
kében, hogy a határozati javaslatról ér-
demi döntés szülessen.

Új  választás  kell!  
A parlament feloszlatását kezdeményezte a Fidesz és a KDNP

RRoosssszz  úúttoonn  jjáárr  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  vváállssáággkkeezzeellééssbbeenn

„Mi hívei vagyunk az szja csökkentésé-
nek, bár szerintem a munkához kapcso-
lódó járulékterhek csökkentése ennél is
fontosabb lenne. De én szkeptikus va-
gyok a kormány adócsökkentési javasla-
tával kapcsolatban” – fogalmazott a párt-
elnök. Ha a kormány konkrét szakmai ja-
vaslata elfogadható a KDNP számára, azt
természetesen megszavazzuk – közölte.

A KDNP határozott meggyõzõdése,
hogy a kormány a válságkezelést ille-
tõen rossz úton jár, félrekezeli azt,
aminek következtében drámaivá vált
munkanélküliség, soha nem látott
szegénység van kibontakozóban –
mondta Semjén Zsolt. Hozzátette:
ezért lenne többek között szükség a
családi csõdgondnok intézményének
bevezetésére, amire a KDNP a közel-
múltban javaslatot is tett.

A családtámogatás jelenlegi rend-
szerének esetleges átalakításával kap-

csolatban Semjén Zsolt azt mondta: a
Magyarországon meglévõ jelentõs jö-
vedelemkülönbségek ellenére is a leg-
harcosabban ellenzik a kormány ter-
vezett intézkedését, a családi pótlék
alanyi jogosultságának megszünteté-
sét. Ez a juttatás azt fejezi ki, hogy az
állam és a társadalom elismeri: a gyer-
meknevelés a legnagyobb érték.

Gyurcsány Ferenc azon kijelentései-
rõl, amelyekben a kormányfõ 6–8 évre
szóló társadalmi-gazdasági egyezségrõl,
a politikai erõk megállapodásáról, illet-
ve a politikán belüli kompromisszum-
készségrõl beszélt, Semjén Zsolt azt
mondta: ez tipikus gyurcsányi PR-
fogás, a „szeressük egymást, gyere-
kek!” tartalmilag üres gondolatának
hangoztatása. A kormányfõ tulajdon-
képpen nem az ellenzékkel képtelen
megállapodni, hanem a magyar társa-
dalommal. Az a kormány, amelynek a

költségvetése két hetet sem élt meg,
hogyan lenne képes 6–8 éves távlatban
gondolkodni? – tette fel a kérdést.

A parlament tavaszi ülésszakának
feladataira áttérve azt mondta: a
KDNP hagyományos témáit – a csalá-
di adózás, a családok védelme, a délvi-
déki magyarok ügye – viszi tovább.
Ám mindenkinek látnia kell, hogy je-
lenleg elsõdlegesen az államcsõdbõl
kell kikeveredni – hangsúlyozta. Az
európai parlamenti választás kampá-
nyáról a politikus azt mondta: a
KDNP önkormányzatokban elfoglalt
erõs pozíciójára építve a párt politiku-
sai sok helyi fórumon szerepelnek
majd.

Az SZDSZ-ben zajló folyamatokra
reagálva a KDNP elnöke úgy fogalma-
zott: Fodor Gábor elnökké választása-
kor még látott lehetõséget arra, hogy a
szabad demokraták visszatérjenek a
rendszerváltáskor képviselt értékeik-
hez, ma azonban már úgy véli, ez nem
sikerült. Az SZDSZ újfent hûtlen lett
rendszerváltoztató énjéhez, és nyilván-
valóan most egy álellenzéki pártként
mûködik.  

Forrás: MTI

AA  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKDDNNPP  nneevvéébbeenn  NNaavvrraaccssiiccss  TTiibboorr,,  aa  FFiiddeesszz  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  ééss
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee,,  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkéépp-
vviisseellõõccssooppoorrttjjáánnaakk  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  hhaattáárroozzaattii  jjaavvaassllaattbbaann  kkeezzddeemméénnyyeezzttee,,
hhooggyy  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  mmáárrcciiuuss  88-ii  hhaattáállllyyaall  mmoonnddjjaa  kkii  ffeelloosszzlláássáátt..  

AA  KKDDNNPP  hhaattáárroozzootttt  mmeeggggyyõõzzõõddééssee,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  vváállssáággkkeezzeelléésstt  iillllee-
ttõõeenn  rroosssszz  úúttoonn  jjáárr,,  ffééllrreekkeezzeellii  aazztt,,  aammiinneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  ddrráámmaaiivváá  vváálltt
mmuunnkkaannééllkküülliisséégg,,  ssoohhaa  nneemm  llááttootttt  sszzeeggéénnyysséégg  vvaann  kkiibboonnttaakkoozzóóbbaann  ––
hhaannggssúúllyyoozzttaa  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aa  MMaa-
ggyyaarr  TTáávviirraattii  IIrrooddáánnaakk  kkéétt  nnaappppaall  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  áállttaall  öösssszzeehhíívvootttt  rreenndd-
kkíívvüüllii  ppaarrllaammeennttii  üüllééssnnaapp  eellõõtttt..
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Hargitai János, az Országgyûlés költ-
ségvetési, pénzügyi és számvevõszéki
bizottságának kereszténydemokrata
tagja beszédének elején hangsúlyozta,
a magyar választók többé-kevésbé tud-
ták azt, hogy a miniszterelnök hitelte-
lenül politizál, ezért nem vártak cso-
dát a parlament rendkívüli ülésnapján
sem Gyurcsány Ferenc beszédétõl. Azt
azonban az ellenzéki képviselõkhöz
hasonlóan biztosan remélték, hogy a
kormányfõ beszámol az ország helyze-
térõl, szót ejt a kormány és önmaga fe-
lelõsségérõl, s arról, hogy milyen
konkrét intézkedésekre készülnek. A
csoda, a számadás elmaradt, bár abból
a szempontból a miniszterelnök két-
ségtelenül a kijózanodás jegyében
mondta el beszédét, például végre ki-
mondott néhány olyan – általa eddig
tagadott – alaptételt, hogy világgazda-
sági válság van – jegyezte meg.

A kereszténydemokrata képviselõ
reagálva a kormányfõ szavaira kijelen-
tette: az az érvelés, hogy más ország-
hoz képest a válságkezelés során Ma-
gyarország tévedett a legkisebbet, ami-
kor mínusz 1 százalékos GDP-növeke-
dést tervezett, részben nem igaz, más-

részt pedig semmiképpen nem ok a
büszkeségre. Kivált azért, mert a szak-
értõk már a költségvetés elfogadása
elõtt is jelezték, hogy a GDP várható-

an nem 1, hanem 2,5–3 százalék körül
csökken. De az sem nevezhetõ siker-
nek, sõt a maga részérõl tragikus do-
lognak gondolja, hogy az európai uni-
ós tagállamok közül mi voltunk az

egyedüli olyan ország, amelyet állam-
csõd fenyegetett, és emiatt az Európai
Unió, és a nemzetközi pénzügyi világ
segítségére szorult. 

Hargitai János figyelmeztetett a ren-
delkezésünkre bocsátott 25 milliárd
dolláros hitelkeret nagy valószínûség-
gel 2010-ig megoldja a költségvetés
legalapvetõbb finanszírozási gondjait,
de hogy 2010 után mi történik velünk,
errõl egyelõre elképzelésünk sincs. A
kereszténydemokrata politikus aggasz-
tónak nevezte, hogy a kormány néhány
nappal ezelõtt újabb hitelt vett fel, ez-
úttal az EBRD-tõl.  

A politikus – utalva a Fidesz és a
KDNP az országgyûlés feloszlatását
kezdeményezõ határozati javaslat napi-
rendre tûzésének megakadályozására –
úgy fogalmazott: a  mandátumát jó esély-
lyel kitöltõ MSZP-kormány munkáját
végig fogja kísérni a válság, a kérdés
csak az, hogy a Gyurcsány-kormány ál-
tal legyengített országban tompíthatók-
e a krízis hatásai, vagy a válság további
mélyülésére kell számítani.

Mint mondta: a hiteles költségve-
tési politikájú szabad országok kor-
mányai az Egyesült Államoktól kezd-
ve Németországig gazdaságélénkítõ
lépéseket tettek a válság következmé-
nyeinek enyhítésére, míg a hiteltelen
költségvetési politikájú országok a
pénzvilág mentõövére kényszerülve
hitelezõik gyámsága alá kerültek – je-
lentette ki.

A képviselõ közölte: Magyarország
is erre a sorsra jutott, jogilag ugyan az
Európai Unió szuverén országa va-
gyunk, valójában azonban a nemzet-
közi pénzügyi világ gyámsága alatt ke-
rültünk, s az országot életben tartó be-
fektetõi világ nem egy uniós állam-
ként tekint Magyarországra, hanem
Brazíliával és Ukrajnával sorolja azo-
nos kategóriába 

Magyarországnak gazdasági hasznot
eredményezne, ha az elmúlt évek hitel-
telen kormányzati lépéseit megtestesítõ
Gyurcsány Ferenc távozna tisztségébõl
– mondta végezetül.  

+

A miniszterelnök által tervezett áfa-eme-
lés a szegények adója, amelynek bevezeté-
se helyett inkább a kormány pazarlását

Egy  újabb  irtózatos  erõfeszítés  a  semmiért
SSoollttéésszz  MMiikkllóóss  sszzeerriinntt  aa  ppaarrllaammeenntt  rreennddkkíívvüüllii  üüllééssee  eeggyy  úújjaabbbb  iirrttóózzaattooss  eerrõõ-
ffeesszzííttééss  vvoolltt  aa  sseemmmmiiéérrtt..  HHaarrggiittaaii  JJáánnooss  öörröömmtteelliinneekk  nneevveezzttee,,  hhooggyy
GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  vvééggrree  ffeelliissmmeerrttee,,  hhooggyy  vviilláággggaazzddaassáággii  vváállssáágg  vvaann  ééss  eemmii-
aatttt  aazzoonnnnaallii  kkoorrmmáánnyyzzaattii  ccsseelleekkvvééssrree  lleennnnee  sszzüükksséégg,,  aazztt  vviisszzoonntt  ssaajjnnáállaattttaall
áállllaappííttoottttaa  mmeegg,,  hhooggyy  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  ttoovváábbbbrraa  sseemm  hhaajjllaannddóó  vváállllaallnnii  aa  ffee-
lleellõõssssééggéétt  aazz  oorrsszzáágg  eelllleehheetteettlleennüülléésséééérrtt,,  ss  hhooggyy  mméégg  nnyyoommuukk  ssiinnccss  aa  vvááll-
ssáágg  kkeezzeellééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  kkoonnkkrréétt  iinnttéézzkkeeddéésseekknneekk..
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kellene visszafogni – mondta a rendkí-
vüli ülésnapon a Kereszténydemokrata
Néppárt másik felszólalója, a Fi-
desz–KDNP frakciószövetség Népjóléti
Kabinetjének vezetõje, Soltész Miklós.  

A képviselõ felidézve Gyurcsány
Ferenc 2006-os szavait – amikor is
még miniszterelnök jelöltként azt
mondta: nem a nemzet kiválasztott
vezetõje, hanem a köztársaság parla-
mentjének felelõs, elszámoltatható,
ellenõrizhetõ demokratikus politiku-
sa szeretne lenni – felszólította, szá-
moljon el azzal, hogy mit tett az el-
múlt években, a rossz és hiteltelen, a
nemzet forrásait pazarló döntéseivel,
és számoljon el azzal is, hogy ígérete-
ibõl, meghirdetett programjaiból mit
valósított meg.

Soltész Miklós vitába szállt Gyur-
csány Ferenc azon kijelentésével, hogy
a nyugdíjasokat nem érintette az el-
múlt hónapok döntéssorozata, s azt
az ígérvényt is kétségbe vonta, hogy
ezt a csoportot a jövõbeli döntések
sem fogják sújtani. A képviselõ emlé-
keztetett arra, hogy a kormány 2008-
ban megsarcolta a munkát vállaló
nyugdíjasokat, a Ratkó-korszak szü-
lötteinek nyugdíjából átlagosan 8 szá-
zalékot vont el, 2007-ben 4 százalék-
kal csökkentette a nyugdíjak vásárló-
értékét. Majd miután a miniszterel-
nök hitet tett amellett, hogy a nyugdí-
jasok érdekeit utolsó csepp véréig ol-
talmazza a kormány, 2009-ben a 62
év alattiaktól a 13. havi nyugdíj meg-
vonásával átlagosan 80 ezer forintot
vett el, a nyugdíjkorrekció elhalasztá-
sával pedig 15 ezer forinttal rövidítet-
te meg az érintetteket. Soltész Miklós
rámutatott: a pénzügyminiszter nyi-
latkozatai arra engednek következtet-
ni, hogy nyugdíjasok a gazdasági vál-
ság elõrehaladtával további megszorí-
tásokra számíthatnak a kormánytól.

Soltész Miklós szerint a Gyur-
csány-kormány szétverte a polgári
kormány jól mûködõ családtámogatá-
si rendszerét, az adókedvezmények
megnyirbálásával azokat hozta nehéz
helyzetbe, akik tudtak és akartak ten-
ni családjuk boldogulásáért. A kor-
mány megszüntette a rendszeres
gyermekvédelmi támogatást, szétver-
te az otthonteremtési támogatási
rendszert és a gyermekek utáni adó-
kedvezmények rendszerét, 4 évvel le-
rövidítette a súlyosan beteg, fogyaté-
kos gyermeket nevelõ szülõknek járó

gyermekgondozási segélyt – sorolta a
képviselõ. 

A szociálpolitikáról szólva a politi-
kus a kormányfõ fejére olvasta, hogy a
korábbi segélyezési alapelveket felrú-
gó, ma már beismerten elhibázott szo-
ciálpolitikájának következményeként
drasztikusan megnõtt azoknak a szá-
ma, akik úgy gondolták, jobban meg-
éri segélyekre berendezkedni, mint-
sem dolgozni. Mint mondta: a szociá-
lis segélyezésre fordított milliárdok el-
lenére odajutottunk, hogy az ország-
ban jelenleg mintegy hárommillió
ember él a létminimum közelében
vagy az alatt, s hogy ez így van, az
egyértelmûen Gyurcsány Ferenc bûne. 

Soltész Miklós az energiatámoga-
tás rendszerére is kitért, emlékezetett
arra, hogy a kormány három év alatt
harmadára csökkentette a támogatás
összegét, ami szerinte odavezetett,
hogy ma már az emberek jelentõs há-
nyada nem tudja kifizetni energia-
számláit. 

A képviselõ elfogadhatatlannak ne-
vezte, hogy miután a nyugdíjmini-
mum összege nem változott, 2009-
ben az összes olyan szociális ellátás –
az ápolási díjtól a rendszeres szociális
segélyen át, a közgyógyellátástól a fo-
gyatékossági támogatásig – veszít ér-
tékébõl, s hogy a 2005-ös szint alá
süllyedt egy sor szociális normatíva.

A kereszténydemokrata politikus
pártja nevében határozottan elutasí-
totta a kormány tervezett megszorító
intézkedésit, amelyek részben a gyer-
meket nevelõ családok járandóságai-
nak megkurtítását célozzák. Mint
mondta, a családi pótlék jövede-

lemhatárhoz kötésének, megadózta-
tásának ötlete azt láttatja, hogy a kor-
mány nem ismeri el a gyermeket ne-
velõ családok áldozatait, a fiatalok-
nak azt üzeni, Magyarországon nem
érdemes családot alapítani, gyerme-
ket vállalni, mert bármelyik kormány
bármikor átírhatja a családtámogatá-
si rendszer szabályait. Mint mondta,
bizonyára nem véletlen, hogy az Eu-
rópai Unió 21 országában alanyi jo-
gon jár a családi pótlék, hisz egész
Európát súlyos demográfiai katasztró-
fa fenyegeti, s érthetõ módon a józa-
nul gondolkodó országok még a vál-
ság idején sem akarják eltaposni
nemzetük jövõjét.

A képviselõ a közgazdászi körök-
ben csak szegények adójaként emle-
getett áfaemelés lehetõségét is eluta-
sította, mondván, a lakosság ellehe-
tetlenítése helyett a kormány nézzen
körül a maga háza táján, szüntesse
meg a korrupciót és a pazarlást.

Soltész Miklós az ellenzéki javas-
latokat hiányoló miniszterelnököt
emlékeztette arra, hogy a Keresztény-
demokrata Néppárt több mint egy éve
letette az Országgyûlés asztalára a
családi adózás bevetéséhez szükséges
törvénytervezetét, és a hosszú távon
fenntartható nyugdíjrendszerre vo-
natkozó átfogó javaslatát, ám ezek
tárgysorozatba vételét is megakadá-
lyozta a kormánypárt. 

A képviselõ felháborítónak nevez-
te, hogy a miniszterelnök összefogás-
ról szónokolva beszédében egy szóval
sem említette azokat a tízezreket,
akik most veszítik el munkahelyei-
ket, egy gondolat erejéig sem tért ki
arra, hogy mi lesz velük, mi lesz gyer-
mekeikkel, hiteleikkel. Mint mondta,
nem elég a bankokat, a vállalkozáso-
kat megsegíteni, gondoskodni kell a
családok csõdvédelmérõl is.   

Gyurcsány Ferenc csalással, hazug-
sággal került a miniszterelnöki szék-
be, nem volt és soha nem is lesz a
nemzet kiválasztott vezetõje – jelen-
tette ki Soltész Miklós. Majd az õszö-
di beszédet idézte, amikor is Gyur-
csány Ferenc bevallotta, hogy irtóza-
tos erõfeszítésébe került, hogy miköz-
ben semmit nem csinált, fenntartsa a
kormányzás látszatát. Soltész Miklós
szerint a helyzet azóta mit sem válto-
zott, a parlament rendkívüli ülése is
csak egy újabb irtózatos erõfeszítés a
semmiért.
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A díjátadó ünnepségen Hoffmann Ró-
zsa országgyûlési képviselõ arról be-
szélt, hogy napjainkban mindannyian
tapasztalhatjuk, csökken az érdeklõdés
a kultúra iránt, noha kultúra nélkül si-
várabb az ember élete. Elmondta: bár a
pályázat kiírói nem hiszik, hogy kezde-
ményezésükkel megállítható lenne a
romló folyamat, de úgy vélik, kezdemé-
nyezésük nyomán értékes alkotásokkal
gazdagodhat kulturális kincsestárunk. 

Köszöntõjében Semjén Zsolt el-
mondta, a tavalyi irodalmi pályázat ki-
írása után több értetlenkedõ kérdést
hallott, amelyek azt firtatták, mi értel-
me annak, hogy egy politikai közösség
kulturális alkotások megszületésében
segédkezzen. A KDNP elnöke szerint az
életben nélkülözhetetlen az a tudás,
amelyik a mûalkotásokból nyerhetõ, hi-
szen minden valódi mûalkotásban - te-
matikától függetlenül – felfedezhetõ a
szakralitás. 

Semjén Zsolt kijelentette, a világ
végletes leszûkítése az, ha azt mondjuk,
egy politikai közösség csak törvényalko-
tással foglalkozzon, hiszen belátható

mindannyiunk élete sokkalta színe-
sebb, éppen ezért tekinti a KDNP fel-
adatának, hogy a maga eszközeivel hoz-
zájáruljon a magyar kultúra gazdagítá-
sához. A kultúra szeretete, istápolása,
mûvelése része a Kereszténydemokrata

Néppárt hatvannégy éves történelmé-
nek, hiszen meghatározó politikusai kö-
zül többen jelentõs kulturális teljesít-
ménnyel rendelkeztek, példaként Varga
Lászlót, Laci bátyánkat említette, aki –
mint tudható – ügyvédi és politikusi hi-
vatása mellett színházat alapított és
színdarabokat írt. 

Mészáros József, a pályázatot lebo-
nyolító Barankovics István Alapítvány
kuratóriumának elnöke azt mondta, ma
kell tenni azért, hogy olyan kulturális al-
kotások szülessenek, amelyekre az utó-
daink büszkék lehetnek. Mint mondta,
a kereszténydemokraták mindig készek
voltak tenni az országért, a nemzeti kul-
túráért, s ez így lesz a jövõben is.

A KDNP és a Barankovics István
Alapítvány fotópályázatának elsõ díját
Czimbal Gyula: Magyar tánc és Tóth
Zsuzsanna: Az öreg és Édes otthon, a
második díjat Thaler Tamás: Feszület
Kászonimpér és Bálint Zsigmond: A he-
gedûkészítõ és felesége, a harmadik dí-
jat Németh László: Csillagjárás és
Krulik Ábel: Csángóföld sorozat I–V. cí-
mû képei nyerték el. Különdíjat kapott
Tarpai Zoltán: Erdély-Békásszoros cí-
mû munkája.

A díjátadást követõen Hoffmann Ró-
zsa bejelentette, március 15-én a Ke-
reszténydemokrata Néppárt és a Baran-
kovics Alapítvány kiírja következõ pá-
lyázatát, amelynek témájáról még foly-
nak az egyeztetések.

kdnp.hu

Átadták  a  KDNP  fotópályázatának  díjait
AA  MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  NNaappjjáánn  üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  vveehheettttéékk  áátt  aazz  aallkkoo-
ttóókk  aa  PPaarrllaammeenntt  GGoobbeelliinn  tteerrmméébbeenn  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ééss  aa
BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  áállttaall  mmeegghhiirrddeetteetttt  ffoottóóppáállyyáázzaatt  ddííjjaaiitt..  AA  nnee-
vveess  mmûûvvéésszzeekkbbõõll  áállllóó  sszzaakkmmaaii  zzssûûrrii  ttööbbbb  ttuuccaatt  bbeeéérrkkeezzeetttt  ppáállyyaammuunnkkaa  kköö-
zzüüll  vváállaasszzttoottttaa  kkii  aa  lleeggjjoobbbb  aallkkoottáássookkaatt..  AA  ddííjjááttaaddáássoonn  kköösszzöönnttõõtt  mmoonnddootttt::
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKDDNNPP  eellnnöökk-ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee,,  HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa,,  aa  KKDDNNPP
oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeff,,  aa  BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy
kkuurraattóórriiuummáánnaakk  eellnnöökkee,,  vvaallaammiinntt  MMóósseerr  ZZoollttáánn  aa  zzssûûrrii  eellnnöökkee..

Haris  Láászzló  zzsûritag  adja  áát  azz  elsõ  díjat  Czzimbal  Gyuláának

Tóth  Zsuzzsanna  Édes  ootthoon  ccímû  elsõ  díjas  alkootáása
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A kereszténydemokrata politikusok által
jegyzett indítvány azt kezdeményezi, hogy
helyezzék hatályon kívül a munka tör-
vénykönyvének azt a jelenlegi szabályát,
amely munkaidõkeretben történõ foglal-
koztatás esetén a heti pihenõnapok össze-
vonásával is lehetõvé teszi a vasárnap ren-
des munkaidõben történõ munkavégzést.

A heti pihenõnapok összevonásával
vasárnap is elrendelhetõ munkavégzés
lehetõségével a jogszabály jelenleg olyan
széleskörû felhatalmazást ad a jogalkal-
mazóknak, amely már gyakorlatilag
megszünteti a vasárnapi munkavégzés
kivételes jellegét, a vasárnapnak, mint
heti pihenõidõnek fõ szabályát, és
egyúttal sérti a munkavállalóknak az
egységes heti pihenõnap biztosításához
való alkotmányos jogát is.

A KDNP szerint a munkaszüneti na-
pok esetében pontosan behatárolhatóak
azok a szolgáltatások, amelyekre az ün-
nepnapokon is szükség van.

Vasárnap az végezhet munkát, aki a
lakosság hétvégi pihenését közvetlenül
szolgáló, különösen mûvészeti, kulturá-
lis, szórakozási, vendéglátási, sportolási

igényeit kielégítõ szolgáltatást nyújt, va-
lamint az ezekkel szorosan összefüggõ –
elõre el nem készíthetõ – terméket állít
elõ, vagy a kereskedelmi törvényben
meghatározottak szerinti kereskedelmi
szolgáltatást nyújt, illetve az élet, egész-
ség, testi épség, továbbá a vagyontár-
gyak védelmét biztosítja.

Azoknak, aki vasárnap is végezhet-
nek munkát, havonta legalább egy va-
sárnapot ki kell adni pihenõnapként –
javasolják a KDNP-s politikusok.

Az új szabályozásban kimondanák azt
is: a vasárnap rendes munkaidõben törté-
nõ munkavégzés esetén a munkavállalót
rendes munkabérén felül ötvenszázalé-
kos bérpótlék, vasárnapi pótlék illeti meg.

A jogszabálymódosítás 2010. január
1-tõl lépne hatályba.

„A pihenésre fordított idõ hossza vi-
lágszerte a társadalmi és gazdasági jólét
alapvetõ mércéje, Európában a vasár-
nap, mint általános heti pihenõnap
hosszú évszázadok alatt beépült az em-
berek életritmusába. A vasárnapi pihe-
nõnap az európai társadalmaknak olyan
történelmi, szociális vívmánya, amely

komoly értéket képvisel. A vasárnapo-
kat az emberek hagyományosan pihe-
néssel, kikapcsolódással, családjuk, ba-
rátaik társaságában töltik. A szabad va-
sárnap a társadalmi kapcsolatok ápolá-
sát teszi lehetõvé.

A rendszeresen vasárnap végzett
munka számos esetben tönkreteszi a
családi és társas életet, ellehetetleníti a
kikapcsolódást, a feltöltõdést. A vasár-
nap is munkát végzõknél mérhetõen lé-
nyegesen rosszabbak az egészségügyi
statisztikák.

A vasárnapi munkaszünetnek ko-
moly környezetvédelmi vonatkozása is
van. Vasárnaponként a városokból ki-
tisztulhat a szmog, országszerte jelentõ-
sen csökkenhet a zajterhelés. A környe-
zetünknek is szüksége van hetente egy
napra, hogy regenerálódhasson.

A vasárnapi munka alkotmányos jo-
gokat is érint. Érinti a pihenéshez, a
szabadidõhöz és a rendszeres fizetett
szabadsághoz való alkotmányos jogot,
érinti a lehetõ legmagasabb szintû tes-
ti és lelki egészséghez való alkotmá-
nyos jogot, valamint a szabad vallás-
gyakorlás alkotmányos jogát. A kellõen
súlyos társadalmi érdekkel nem igazol-
ható vasárnapi munka kötelezõ elren-
delése sérti a munkavállalóknak a fen-
ti alkotmányos jogait.

Mindezek fényében a jelen törvény-
módosítással el kívánjuk érni, hogy a va-
sárnap ismét valódi általános pihenõnap
legyen, és csak azoknak kelljen vasárnap
is dolgozniuk, akiknek a munkájára tény-
legesen alapvetõ társadalmi szükséglet
mutatkozik. Fel kívánunk lépni annak ér-
dekében, hogy a vasárnapi munkát a tár-
sadalmilag feltétlenül szükséges mértékre
szorítsuk vissza” – olvasható a beadvány
általános indoklásában..

A Kereszténydemokrata Néppárt
2007 júniusában indította el vasárnapi
pihenõnapért folytatott kampányát, eh-
hez kapcsolódóan adta ki a „Szabad va-
sárnap chartát”, amelyhez 12 civil szer-
vezet csatlakozott, és mintegy hétezer
magánszemély írta alá. Az ellenzéki
párt kérte az Alkotmánybíróságtól a
Munka Törvénykönye szerinte alkot-
mányellenes passzusainak hatályon kí-
vül helyezését.

kdnp.hu

TTöörrvvéénnyymmóóddoossííttáásstt  kkeezzddeemméénnyyeezz  
aa  KKDDNNPP  aa  sszzaabbaadd  vvaassáárrnnaappéérrtt

AA  vvaassáárrnnaappii  mmuunnkkaavvééggzzéésstt  ccssaakk  kkiivvéétteelleesseenn,,  iinnddookkoolltt  mméérrttéékkbbeenn  ééss  eesseetteekk-
bbeenn,,  sszzûûkkeenn  éérrtteellmmeezzvvee  lleehheesssseenn  eellrreennddeellnnii  ––  eezztt  iinnddííttvváánnyyoozzzzaa  aa  mmuunnkkaa
ttöörrvvéénnyykköönnyyvvéénneekk  mmóóddoossííttáássaa,,  aammeellyyeett  öött  KKDDNNPP-ss  kkééppvviisseellõõ::  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt,,  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  LLaanncczzeennddoorrffeerr  EErrzzsséébbeett,,  MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó  ééss  FFiirrttll
MMááttyyááss  nnyyúújjttootttt  bbee  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééssnneekk..  AAzz  úújj  sszzaabbáállyyoozzáássbbaann  kkiimmoonnddaannáákk
aazztt  iiss::  aa  vvaassáárrnnaapp  rreennddeess  mmuunnkkaaiiddõõbbeenn  ttöörrttéénnõõ  mmuunnkkaavvééggzzééss  eesseettéénn  aa
mmuunnkkaavváállllaallóótt  rreennddeess  mmuunnkkaabbéérréénn  ffeellüüll  ööttvveennsszzáázzaalléékkooss  bbéérrppóóttlléékk,,  vvaassáárr-
nnaappii  ppóóttlléékk  iilllleettii  mmeegg..
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A 2008. esztendõ sikerességének
megítélését az határozza meg, hogy
miként sikerült teljesítenünk azt a
szolgálatot, amellyel az emberek
megbíztak. Az ellenzékbõl végzett
politikának a mozgástere adott – a
lehetõségei és a korlátai is adottak a
kormánypártokhoz képest –, így az
eredmény is összetetten értékelhetõ.
Egyrészt miután az ország, az embe-
rek, a nemzet szempontjából lejtme-
netnek számít a 2008-as idõszak, az
emberek élete nehezebb lett, így nem
mondható sikeresnek az elmúlt év. A
nemzetközi pénzügyi válság, egy
2002 óta hozzá nem értõ kormány-
zással, hazugsággal a végletekig le-
gyengített Magyarországot sodorhat
az eddigieknél is mélyebb gazdasági
és szociális válságba, aminek az alap-
vetõ gyökere az évek óta tartó kor-
mányzati hazugságra épülõ erkölcsi
válság. Másrészt a Fidesz–KDNP
frakció a lehetõségek és korlátok el-
lenére felelõsséggel megtett mindent
a közjó elõmozdítása, az emberek ér-
dekeinek képviselete érdekében. Eb-
bõl a szempontból a 2008-as évnek a
reményteli, az emberek számára is
konkrét eredményt hozó eseménye a
Fidesz–KDNP szövetséghez kötõdik:
ez a népszavazás sikere. A népszava-
zásban létrejött egy olyan összefogás,
amilyenre a rendszerváltoztatás óta
nem volt példa. Másrészt a minden-
napi életet érzékenyen érintõ három
kérdésben: 3 millió 300 ezer ember
ismerte fel érdekét, tett érte, mon-
dott véleményt, értett egyet és szava-
zott egyértelmûen. 

A 2006–2007-eshez hasonlóan a
2008-as esztendõt is beárnyékolta a
tény, hogy egy önmaga által hazugságát
beismerõ kormányfõ és kormánya van
hatalmon, és jó eséllyel az idei esztendõ-

ben tovább folytathatja a családokat, az
önkormányzatokat, a gazdaságot a tönk
szélére juttató, a vállalkozókat sújtó po-
litikáját. Meggyõzõdésem, hogy a gazda-
sági válság elsõdleges oka az a morális
válság, amely ellen csak a biztos és kõ-
sziklaként álló értékrenden alapuló, kö-
vetkezetes politikával léphetünk fel, az-
zal a felelõsséggel, amelyre a választó-
inktól kapott megbízatás kötelez, a kö-
zösség szolgálatának kötelessége.

Eredményes ellenzéki szereplés

Tenni kell a dolgunk, szüntelenül és fo-
lyamatosan. Az ellenzéki szerep azt je-
lenti a gyakorlatban, hogy a Fidesznek
és a KDNP-nek a 386 fõs Országgyûlés-
ben együtt 162 képviselõje van, ezért
komoly eredménynek számít, hogy má-
jus óta 19 interpellációt nem fogadott el
az Országgyûlés.

A határon átvezetõ településközi
utak állapotával kapcsolatos interpel-
lációmmal elértem, hogy, az Ország-
gyûlés Gazdasági és informatikai bi-
zottság jelentése kapcsán márciusban
újra tárgyalta a Parlament a határon
átvezetõ utak kérdését. Ez elindította
azt a folyamatot, amely az útfejlesz-
tés érdekében a nyugat-dunántúli ré-
gióban végre érdemi elõrelépést is
eredményezhet a jövõben, hiszen a
regionális fejlesztési ügynökség ezt
követõen kezdett el foglalkozni ér-
demben az útfejlesztésekkel.

A határok átjárhatósága a schen-
geni csatlakozást követõen nemcsak
a Nyugat-dunántúli térségben élõket
érintõ kérdés, hanem országosan
minden határmenti régió számára
fontos. A gazdasági, kulturális, társa-
dalmi, az emberek közötti kapcsola-
tok újraépítése, megerõsítése régiók
közös érdeke, egyben a nemzet meg-

erõsödésének, megtartásának is fon-
tos tényezõje.

Reménykedõnek kell lennünk 
és dolgoznunk kell

Nehéz az ország helyzete, ugyanakkor
meggyõzõdésem, hogy a gazdaság tá-
mogatásával és fellendítésével kivezet-
hetõ az ország mostani sanyarú hely-
zetébõl. A Fidesz 1998 és 2002 között
már bebizonyította, hogy Magyaror-
szág többre képes, munkából és tartós
gazdasági növekedésbõl biztonságot
lehet teremteni a magyar családoknak.
Ha elõbb nem is, de 2010-ben a vá-
lasztópolgárok segítségével véget érhet
az országunk fejlõdését évtizeddel
viszszavetõ Gyurcsány-korszak, s a
magyar gazdaságban, a családi vállal-
kozásokban és az emberekben rejlõ
energiák ismét felszabadulhatnak. 

Életszemléletünkbõl adódóan kell re-
ménykedõknek lennünk, és ami még
fontosabb, kötelességünk cselekedni
céljaink elérése érdekében.  

2009-ben erre van eszköz az embe-
rek kezében: az európai parlamenti vá-
lasztáson az emberek kinyilváníthatják
szándékukat, véleményüket, akaratu-
kat. Az európai parlamenti választást
nem lehet függetleníteni a belpolitika
kérdéseitõl, hiszen a mai állapothoz ké-
pest – amennyiben ez a kormány ma-
rad hatalmon – a helyzet tovább súlyos-
bodhat.

A Fidesz–KDNP szövetségnek van a
jövõre nézve érvényes és megoldást kí-
náló programja, és készen állunk, hogy
a sikeres európai módszerek alkalmazá-
sával kivezessük Magyarországot a vál-
ságból, egy jobb jövõt teremtve közösen
az országnak: ez erõt adó reménysége és
tettekre buzdító lehetõsége lehet min-
den magyar embernek 2009-re.

Firtl  Mátyás

Felelõsséggel  a  közjó  érdekében
Ami rajtunk múlik, azt egyénenként és közösségként is meg kell tennünk

JJeelleennttõõss  aa  ppoollggáárrii oollddaall  eellõõnnyyee
A Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében 24,
az MSZP-é pedig 15 százalék. A két kisebb parlamenti párt,
az SZDSZ és az MDF támogatottsága 1-1 százalék körüli –
derül ki a Századvég és a Forsense által január végén közzé-
tett közvélemény-kutatásból.

A felmérés a biztos szavazó pártválasztók csoportján belül
továbbra is jelentõs Fidesz-elõnyt mutat, közülük 55 százalék
voksolna most vasárnap a legnagyobb ellenzéki pártra, és vál-
tozatlanul 32 százalék az MSZP-re. 

Forrás: MTI
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VVéégglleeggeess  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  EEPP-lliissttáájjaa

A lista további sorrendje: 4. Áder János, 5.
Surján László, 6. Deutsch Tamás, 7. Járóka
Lívia, 8. Schöpflin György, 9. Gyürk András,
10. Õry Csaba, 11. Glattfelder Béla, 12.
Kósa Ádám, 13. Hankiss Ágnes, 14. Gyõry
Enikõ, 15. Bagó Zoltán, 16. Hölvényi

György, 17. Szemerkényi Réka, 18. Ékes Jó-
zsef, 19. Frivaldszky Gáspár, 20. Ham-
merstein Judit, 21. Gulyás Gergely, 22.
Tóth Edina.

Schmitt Pál listavezetõ szerint a
2009. június 7-i európai parlamenti

választásoknak rendkívül nagy a tét-
je, mert megalapozhatja az ország-
gyûlési választásokon elérendõ Fi-
desz-gyõzelmet.

Mint mondta: „erre a választásra
olyan körülmények között kerül sor,
amikor az emberek már várják a vál-
tozást az országban, amikor sokan azt
szeretnék, hogy a polgári, nemzeti,
keresztény elkötelezettségû oldal be-
bizonyítsa, képes az emberek sorsát
jobbra fordítani és elhozni a várva
várt változást”.

VVéégglleeggeessíítteettttee  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  jjeellööllttjjeeiinneekk  lliissttáájjáátt  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa  KKDDNNPP..  AA
lliissttáátt  SScchhmmiitttt  PPááll,,  aa  mmaaggyyaarr  nnééppppáárrttii  ddeelleeggáácciióó  jjeelleennlleeggii  eellnnöökkee  vveezzeettii,,  õõtt
kköövveettii  SSzzáájjeerr  JJóózzsseeff,,  aazz  EEuurróóppaaii  NNééppppáárrtt  ffrraakkcciióójjáánnaakk  aalleellnnöökkee  ééss  GGááll  KKiinn-
ggaa,,  SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  ééss  jjeelleennlleeggii  EEPP-
kkééppvviisseellõõjjee  aazz  ööttööddiikk  hheellyyeenn  sszzeerreeppeell..  AA  KKDDNNPP  áállttaall  eelliinnddííttootttt  SSzzaabbaadd  VVaassáárr-
nnaappéérrtt  pprrooggrraamm  vveezzeettõõjjee,,  FFrriivvaallddsszzkkyy  GGáássppáárr  iiss  ffeellkkeerrüülltt  aa  jjeellööllttlliissttáárraa..

CCssõõddvvééddeellmmeett  aa  ccssaallááddookknnaakk
AA  ccssaallááddii  ccssõõddbbiizzttooss  iinnttéézzmméénnyyéétt  ééss
eeggyyffaajjttaa  sszzoocciiáálliiss  bbaannkk  llééttrreehhoozzáássáátt
tteerrvveezzii  aa  KKDDNNPP  ––  jjeelleenntteettttéékk  bbee
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  ppáárrtteellnnöökk  ééss  BBaaggddyy
GGáábboorr  ffõõvváárroossii  kkééppvviisseellõõ  kköözzööss  ssaajj-
ttóóttáájjéékkoozzttaattóójjuukkoonn..

A csõdbiztosi védelmet azok a családok és
háztartások vehetnék igénybe, amelyek a
gazdasági válság hatására nehéz helyzetbe
sodródtak, a végsõ tönkremenés határán
élnek; átmeneti likviditási problémájuk
megoldódásáig a szociális bank nyújtana
nekik segítséget – ismertette a párt javas-
latának lényegét  a két politikus, hozzáté-
ve: a családi csõdbiztos intézménye ha-
sonlítana a vállalati szférában már mûkö-
dõ csõdbiztosi rendszerhez.

Semjén Zsolt közölte: az errõl szóló
törvényjavaslatot egy éven belül szeret-
nék elkészíteni. Az elõkészületek sorában
kerekasztal-megbeszélést hívnak össze, a
törvényjavaslatot elõkészítõ tárgyalások-
ba szeretnék bevonni a banki szféra, a
közüzemi szolgáltatók képviselõit, a csa-
ládsegítõket és szociológusokat, valamint
a szociális terület civil szervezeteit.

A részletekrõl szólva Bagdy Gábor el-
mondta: a családbiztosi védelemrõl egyé-
ni kérelem alapján a bíróság döntene, a
kijelölt személy járna el a bankoknál, a
közüzemi szolgáltatóknál, segítséget ad-
na a továbblépéshez a családnak. Csak
olyan családok maradhatnának a rend-
szerben, amelyek együttmûködnek a
csõdbiztossal, és az õ javaslatai szerint
járnak el, s a segítségnyújtás további fel-
tételei között a tanköteles korú gyerme-
kek iskolába járatása is szerepelne.

Az állam által létrehozandó szociális
bankról szólva azt mondta: ez az intéz-
mény az átmeneti egy-két hónapos krí-
zisben pénzügyi segítséget tudna nyúj-
tani a bajba jutott családoknak.

A KDNP pártelnök-frakcióvezetõje a
családi csõdvédelemben elképzelhetõ-
nek tart egy olyan átmeneti megoldást
is, amely bizonyos esetekben a közmû-
szolgáltatóval szemben fizetési morató-
rium elrendelését tenné lehetõvé.

Semjén Zsolt úgy látja, az anyagilag
nehéz helyzetbe jutott családok ugyan-
úgy megérdemelnek egy utolsó mentõ-
övet, mint a vállalkozások, a cégek, a
jelenlegi kormány a romló pénzügyi
helyzetbe kerülõ családoknak mégsem
siet mentõövet dobni.

„Meglepõ módon azt látjuk, hogy
amikor válság van, akkor például a ban-

kok részére mindenféle mentõcsomag-
gal, kedvezménnyel, állami pénzekbõl
segítenek, tehát van egyfajta csõdvéde-
lem azért, hogy ne menjenek tönkre,
(...) ugyanakkor azt látjuk, hogy a legki-
szolgáltatottabbak részére (...) semmi-
fajta csõdvédelem nincsen” – fogalma-
zott a pártelnök, hozzátéve a  Keresz-
ténydemokrata Néppárt számára ez el-
fogadhatatlan.

Kiemelte azt is, a nemzetgazdaság
számára is kifizetõdõbb lenne egyfajta
állami védelem és segítség, mint hagy-
ni, hogy emberek, családok eladósodva
a mélyszegénységbe csússzanak, s a tár-
sadalom perifériájára kerülve kiessenek
a munka világából.

A pártelnök jelezte: hasonló rendszer
mûködõk Dániában és Hollandiában.

Forrás: MTI
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„Így látom én.” A 2008-as év rövid
összefoglalója a hazai eseményekrõl,

a kormányzati intézkedésekrõl.  

HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A Fidesz és a KDNP kiegyen-
súlyozottan mûködött, ezt jelzik vissza a
közvélemény-kutatások is. Az MSZP
zsugorodott, ugyanakkor stabilizálódott a
miniszterelnök helyzete párton belül. Az
SZDSZ a teljes megosztottság állapotá-
ban volt, a kormányból való kiválásukat
sem tudták hitelesen kommunikálni. Az
MDF-ben botrányok sorozata jelentke-
zett. 2008-ban is folytatódott a költségve-

tési egyensúlykeresés. Ennek rendelt
mindent alá a kormány. Ezt az összes jö-
vedelemtulajdonos megérezte (magán-
emberek és vállalkozások). Az önkor-
mányzatok kevesebb forrással gazdálkod-
hattak. Politikailag a legszámottevõbb
eseménynek 2008-ban a szociális népsza-
vazást gondolom, amiben körülbelül há-
rommillió ember utasította el a kor-
mánynak az egészségügyi rendszerre
megcélzott reformjait, felismerve azt,
hogy itt reformokról szó nincs, csak for-
rások kivonásáról az egészségügybõl.

MMoollnnáárr  BBééllaa,,  a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A

2008-as év a válságok éve volt. Az év elsõ
fele a permanens kormányválság jegyé-
ben telt el, az egészségügy átalakításának
kudarcával, a reformoknak álcázott ál-
lamleépítés erõltetésével. Az õszi pénz-
ügyi válság a legjobbkor jött, hogy a kor-
mány elkerülje a bukást, az állam a csõ-
döt. Jó indokot kaptak újabb óriási köl-
csön felvételére és ellenõrizetlen szétfo-
lyatására. Ennek eredményeképpen az
egész évben jelenlévõ gazdasági válság
olyan negatív spirálba lendült, amelybõl
már nem igazán látszik kiút. A kormány-
zatot semmi sem rendítette meg, se a
pénzügyi világválság, se a hazai gazdasági
válság, az állam mûködõképességének
teljes lebontását zavartalanul folytatta.

NNaaggyy  KKáállmmáánn,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A 2008-as év politikai hul-
lámai súlyos veszteségeket okoztak a
kormánypártoknak. A hullámhegyek
nagyon magasak voltak – szinte fuldo-
koltak – a hullámvölgyek pedig csupán
egy-egy lélegzetvételt jelentettek szá-
mukra. Az elmúlt évben szinte minden
erkölcsi tõkéjüket elvesztették. Hasonló
an súlyos, megsemmisülés közeli pilla-
natokat élt át az  MDF és az SZDSZ. A
demokratikus átrendezõdés elõfeltétele
az elõrehozott országgyûlési választás.
A hatalom gyávaságát jelenti, hogy nem
merte megméretni magát.

Mit tart a 2008-as esztendõ 
legbotrányosabb belpolitikai 

ügyének?

HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Azt a csõdhelyzetet, amit a
kormány összehozott. Október 9-e az-
zal híresedett el, hogy ezen a napon
nem jegyezték le a magyar államkötvé-
nyeket még nagy-nagy felár ellenében
sem. Ez azt jelenti, hogy az országot
megérintette a pénzügyi csõd veszélye.
Ennek elhárítására önmagunk nem vol-
tunk képesek. A Valutaalap, a Világbank
és az Európai Unió segítsége nélkül be-
következett volna az állami csõd, ami

azzal a következménnyel járt volna,
hogy az állam nem tudja teljesíteni fize-
tési kötelezettségei. Például a közszol-
gáknak nem tud bért fizetni.

Az európai uniós országok közül
egyedüliként minket érintett ilyen sú-
lyosan a pénzügyi válság, ami azzal ma-
gyarázható, hogy 2002 óta a kormány
egy teljesen elhibázott gazdaságpolitikát
folytat, és így egy legyengült ország ta-
lálkozott a pénzügyi válság hatásaival.

MMoollnnáárr  BBééllaa,, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke:  Ez
egy szubjektív kérdés, a válaszom is szub-
jektív. Számomra a legbotrányosabb az
volt, hogy a pénzügyi világválságot a kor-
mány a helyzet súlyát semmibe véve csak
a saját túlélésére, az állam mûködésének
további lebontására használta fel. Ahe-
lyett, hogy önmérsékletet gyakorolt vol-
na, újabb kapukat nyitott a totális eladó-
sodás, az állam ellehetetlenülése felé.

NNaaggyy  KKáállmmáánn,,  a KDNP országgyûlési
képviselõje: A Zuschlag ügyet, mely fel-
tárta azt a mûködési mechanizmust,
amely egy országot a legnagyobb erköl-
csi mélységekbe sodorhat.

A pénzügyi-gazdasági válság 
megváltoztatja-e a világot? 
Ön szerint milyen irányú 

változásokra lenne szükség?

HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Azt gondolom, alapvetõen
nem fogja ez a pénzügyi válság megvál-
toztatni a világot. A pénzügyi válság el-
hárítására a világ pénzügyi vezetõ orszá-
gai érdemi intézkedéseket tesznek. Elsõ-
sorban keresletet élénkítenek. Mi forrá-
sok hiányában erre nem vagyunk képe-
sek. A magyar kormány csak a túlélésre
játszik ebben a helyzetben. A pénzügyi
válságot egy, sajnos hosszú, gazdasági
válság fogja követni, aminek eredmé-
nyeként Magyarországon 100 ezer em-
ber is elveszítheti munkáját. Ezt a kor-
mány látja, de ellene tenni képtelen.
Magyarországon is arra lenne szükség,
hogy a gazdaságot forráshoz juttassuk.
Nem elég csak a költségvetési egyensúly
megteremtéséért dolgozni. Követnünk
kellene az európai gazdaságok kereslet-
élénkítõ politikáját. Ugyanakkor azt is
gondolom, hogy a pénzügyi és azt köve-
tõ gazdasági válság egyben figyel-
meztetés is a világnak, végesek a föld 

ÍÍggyy  llááttjjuukk  22000088-aatt  mmii
AA  sszzáámmaaddááss  ééss  aa  tteerrvveezzééss  nnaappjjaaii  eeggyybbeeeessnneekk  aazz  óóéévv  vvééggéénn  ééss  aazz  úújj  eesszztteenn-
ddõõ  eelleejjéénn..  MMeerrtt  bbáárr  eeggyyüütttt  ffoorrgguunnkk  aa  kkoozzmmiikkuuss  iiddõõvveell,,  sszzíívvüünnkk  ééss  sszzeellllee-
mmüünnkk  ttúúllccssaapp  aa  nnaappóórraa  mmuuttaattóójjáánn..  SSzzáámmaaddáássuunnkkkkaall  ééss  rreemméénnyyeeiinnkkkkeell  sszzaa-
bbaaddoonn  kköözzlleekkeeddüünnkk  aabbbbaann,,  aammii  eellmmúúlltt  ééss  aabbbbaann,,  aammii  eell  ssee  éérrkkeezzeetttt  mméégg  ––
íírrttaa  PPiilliinnsszzkkyy  JJáánnooss..  LLaappuunnkk  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  nnééhháánnyy  oorr-
sszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjéétt  kkéérrddeezzttee  aa  mmööggööttttüünnkk  hhaaggyyootttt  eesszztteennddõõrrõõll,,  ss  aa  jjöö-
vvõõ  éévvii  vváárraakkoozzáássaaiikkrróóll..
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erõforrásai és ezekkel még ma is felelõt-
lenül és pazarlóan gazdálkodunk.

MMoollnnáárr  BBééllaa,, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A vi-
lág pénzügyi válsága leegyszerûsítve nem
más, mint a virtuális pénzek kismértékû
összeomlása. Ez várható volt, különbözõ
közgazdasági elemzõk ezt régóta jósolták,
bár pár évvel késõbbre valószínûsítették ér-
kezését. Az is lehetséges, hogy a nagyobb
válság elkerülése miatt kirobbantása tuda-
tos volt. Ez természetesen az egész világ

pénzügyi rendszerét érintette, így a ma-
gyart is, amelynek elhárítását a Magyar
Nemzeti Bank a legjobb tudása szerint el is
végezte. Felvetõdik azonban, hogy ezen túl
mennyire gyûrûzött be ez a válság Magyar-
országra? Azt látjuk, hogy a magyar pénz-
intézetek (OTP, Takarékszövetkezetek,
HBW Bank stb.) nem rendültek meg, oly-
annyira nem, hogy az OTP nem kér álla-
mi segélycsomagot, a Takarékszövetkeze-
tek pedig 300 milliárdért vásároltak állam-
papírt, azaz igen jelentõs részt vállaltak a
pénzügyi összeomlás elkerülésében. A ma-
gyar bankválság a külföldi tulajdonú ban-
kokat érintette, pontosabban a külföldi tu-
lajdonú bankok jelentõs részénél az anya-
vállalat tõkekivonást hajtott végre. Ez az
az ok, ami viszont a magyar gazdaságot a
válság mélyebb bugyraiba lökte. A magyar
bankrendszerben túl alacsony a hazai tu-
lajdonrész, ezáltal a magyar gazdaság ki-
szolgáltatott helyzetben van. Most „bûn-
hõdünk” az esztelen privatizáció miatt.

A kormány a válságból csak pénzügyi
intézkedésekkel próbál kilábalni. A vállal-
kozások megsegítését is csak bankokon
keresztül, újabb hitelekkel tudja elképzel-
ni. A tõkehiányos magyar gazdaságnak

szüksége van a pénzre, de nem bármilyen
pénzre, egekbe mászó kamatterhekkel, ir-
reális fedezetekkel. De még nagyobb
szüksége van a piacra: ha nincs piac, a hi-
telt csak a bérköltségekkel való felélésre
lehet fordítani, az pedig újabb csõdhelyze-
tet teremt. A hitelgarancia-alap feltöltése
pedig csak a bank hasznát garantálja, bár-
mi történjék is a vállalkozásokkal. A vál-
ságból csak a belsõ piac élénkítésével le-
het kijutni. Az export szükséges, de az
csak a magyar vállalkozások egy magha-
tározott körét érint. A belsõ piacot csak
adókedvezményekkel, a bérterhek drasz-
tikus csökkentésével, állami megrendelé-
sekkel lehet élénkíteni. Ezek azok a lehe-
tõségek, amelyeket a kormány a jelek sze-
rint nem kíván igénybe venni.

NNaaggyy  KKáállmmáánn, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A világ megváltozik. Ma-
gyarország számára a válság figyelmez-
tetés. Ki kell termelnünk azt az alkotó
munkaerõt, mely Magyarországot ismét
elsõvé teszi a régióban.

Mit vár a 2009-es esztendõtõl 
– a politika, közélet terén, 

illetve személyes sorsát illetõen? 

HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: A 2009-es esztendõ legfon-
tosabb politikai eseménye nyilvánvalóan
az európai parlamenti választás lesz. Eb-
ben én személyesen érintett nem leszek,
de a kampányban értelemszerûen aktí-
van részt veszek az ország több pontján
is a KDNP frakció képviseletében. 

Személyes sorsomat illetõen azt kí-
vánom, hogy jó értelemben csend le-
gyen körülöttem. 

A Baranya Megyei Közgyûlés elnöke-
ként 2009-re úgy tekintek, hogy az eddigi
tervezések után végre beruházni és építeni
is fogunk. Az ehhez szükséges kormányza-
ti döntések ugyanis nagyon nehezen szü-
letnek meg. Mégis ettõl az évtõl azt várom,
hogy elindul végre két olyan nagy beruhá-
zás, ami a pécsi Európai Kulturális Fõvá-
roshoz kapcsolódik, és amiben a megye
nagy szerepet vállal: a Tudásközpontra és a
Nagy Kiállítótérre gondolok.

Azt is remélem, hogy Orfûn is turisz-
tikai fejlesztések történnek, Pécsett
Norvég Alapból megújul a Régészeti
Múzeum. Mohácson és Komlón pedig
kulturális és oktatási intézményeink
fognak korszerûsödni.

MMoollnnáárr  BBééllaa,, a KDNP országgyûlési
képviselõje, a párt budapesti elnöke: A
2009-es év nem sok jót ígér. Az energia-

árak, a közelmúltban irreálisan emelt köz-
lekedési tarifák egyre több család életét le-
hetetlenítik el. A kormány pénzügyi intéz-
kedései eredményeképpen a bankok már
nem a magyar vállalkozások finanszírozá-
sában, azok sikerében érdekeltek. A biztos
banki nyereség a gazdasági élet kockázata-
inak figyelmen kívül hagyásával is meg-
szerezhetõ, így a vállalkozások magukra
maradnak, és megfelelõ piacélénkítõ intéz-
kedések hiányában tevékenységüket jobb
esetben szûkítik, rosszabb esetben csõdbe
kerülnek. Jelenleg már látványos a na-
gyobb vállalatok elbocsátási hulláma, de ez
2009 elsõ félévében eléri a magyar kis- és
középvállalkozókat is. A kormány szenvte-
lenül beszél az elbocsátások egyre növekvõ
számáról, tudja, látja a bajt, de ellenintéz-
kedéseknek nyoma sincs.

Egyetlen kiút az önvédelem: ha a ma-
gyar nép nem döbben rá, hogy a szomszéd
munkahelyének megtartása a saját érdeke
is, ha nem döbben rá, hogy csak a magyar
munkaerõ által gyártott termékek vásárlá-
sának divatja menthet meg minket, akkor
az utolsó esélyünket játsszuk el.

NNaaggyy  KKáállmmáánn,, a KDNP országgyûlési
képviselõje: Nagy Fidesz–KDNP gyõzel-
met várok az európai uniós választásokon.
Ez lehet az alapja az itthoni politikai válto-
zásoknak. Folytatni szeretném a politikai
és az orvosi-tudományos munkát. A

Fidesz–KDNP koalíció egészségpolitikusa-
inak új, mûködõképes egészségügyi mo-
dellt megalkotva, következetesen kell küz-
deni a nemzet egészségi állapotának javítá-
sáért. Nincs olyan mély gazdasági válság,
nincs olyan veszteség, melyet  egy szelle-
mileg felkészült társadalom ne tudna ren-
dezni és ne tudná felemelni az országot.
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Egy elmaradt régióban mûködõ kisvál-
lalkozás az Unió szándékai szerint akár
70 százalékos támogatást is kaphatna,
de a nagyvállalatok támogatása is elér-
hetné az 50 százalékot. Sajtóhírek sze-
rint a támogatás nálunk is emelkedik,
de a legnagyobb mérték 45 százalék
lesz, míg többször csak 35, esetenként
pedig mindössze 25 százalékot tesz
majd ki – írja Surján László. Ez, tekin-
tettel a magyar vállalkozások tõkehiá-
nyára, jó irányban tett, de bátortalan
lépés, mivel messze elmaradt a lehetsé-
ges 70 -50 százaléktól. A kiemelt össze-
gû támogatásra persze csak azt elma-
radt térségek jogosultak, de a közép-
magyarországi régiót kivéve az egész
ország ide tartozik. A nagyobb támoga-
tás hitelképesebbé tenné a vállalkozá-
sokat, hiszen csökkentené a kockáza-
tot, s erre a mai hitelezési nehézségek
között igencsak szükség lenne – olvas-
ható a közleményben.

A politikus rámutatott: a kisvállalko-
zások számára további akadályt jelent,
hogy sok esetben a megpályázható ösz-
szeg minimuma magas, például 20 mil-

lió forint, ami az adott fejlesztés céljára
sok, s az önrészesedés magas volta mi-
att meg sem valósítható.

Az Unió egyébként ez év januárjától
maga is könnyített a sokat kritizált, túl-
zottan bürokratikus szabályokon. Ezért
például 40 százalékra emelkedett a fel-
vehetõ elõleg összege – tájékoztatott
Surján László.

A 2010. évi európai költségvetés
elõadójaként nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a tagállamok minden évben
felhasználják a nekik járó támogatá-
sokat, sõt ezek keretét, a krízisre te-
kintettel, még növelni kellene. Ám
olyan tételek emelése, amelyeket ala-
csonyabb szinten sem használtak fel,
soha nem kapja meg a befizetõ orszá-
gok támogatását – jelentette ki a poli-
tikus. A pénzügyi válság megkövetelte
gazdaságfejlesztésre Magyarországnak
nincs saját forrása, egyedül az uniós
támogatásokra számíthatunk. A ma-
radéktalan és szabályszerû felhaszná-
lás elsõrendû nemzeti érdek. A kor-
mánynak az eddig tervezetteknél ha-
tározottabb lépéseket kell tennie a fel-
tételek javítása érdekében – zárul a
közlemény.

kdnp.hu
Forrás: EPP-EED-ffrakció  sajtóosztály

GGyyöökkeerreesseenn  áátt  kkeellll  aallaakkííttaannii  aazz  uunniióóss  
ppáállyyáázzaattookk  ffeellttéétteelleeiitt

AA  nnyyaakkuunnkkbbaa  sszzaakkaaddtt  ppéénnzzüüggyyii  kkrríízziiss  aarrrraa  kkéénnyysszzeerríítteettttee  aa  kkoorrmmáánnyytt,,  hhooggyy
ááttaallaakkííttssaa  aazz  eeuurróóppaaii  uunniióóss  ppáállyyáázzaattookk  ffeellttéétteellrreennddsszzeerréétt..  AA  FFiiddeesszz  áállttaall  rréé-
ggeenn  kkrriittiizzáálltt  ttúúllzzootttt  kköövveetteellmméénnyyeekk  ssoorraa  uuggyyaanniiss  ssookk  vváállllaallkkoozzáásstt  kkiizzáárrtt  aa
ppáállyyáázzaattookkbbóóll..  EEzzéérrtt  aa  rreennddeellkkeezzéésseekkrree  áállllóó  kkeerreetteekk  nnaaggyy  rréésszzee  eellkköölltteettlleenn
mmaarraadd  22000077-bbeenn  ééss  22000088-bbaann  iiss  ––  ffooggaallmmaazzttaa  mmeegg  aa  kkoommoollyy  pprroobblléémmáátt
SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee,,  aa  ppáárrtt  EEPP-kkééppvvii-
sseellõõjjee  kköözzlleemméénnyyéébbeenn..

Lokális problémának tûnhet, de nem az,
mert az elhibázott kormányrendelet or-
szágosan több mint százezer családot
érint hátrányosan. A nagyvízi medrek
(árterek) kijelölésére vonatkozó rendelet
végrehajtása során az ingatlanok tulajdo-
ni lapjára rákerül, hogy árvízmederben
vannak, ezáltal azokra hitelt felvenni,
biztosítást kötni nem lehet, értékcsökke-
nés állhat elõ, és építési korlátozások
sújthatják. Ez nem csak magántulajdo-
nokat érint, hanem sok önkormányzati

területet is, amelyek ezután nem tudnak
fejleszteni, pályázni. Ráadásul több ingat-
lan tévesen került fel az ártérbe tartozó
helyrajzi számokat tartalmazó listára –
kezdte beszámolóját a politikus.

Az 1995-ös vízügyi törvény és a 2006-
os kormányrendelet egyes részeiben el-
lentmondás van, például már a nagyvízi
meder definíciójában is. Egyértelmûen
szigorodott a nagyvízi meder meghatáro-
zása, mert nem mindegy, hogy a mérték-
adó legmagasabb árszintet veszik figye-

lembe, vagy azt a területet, amelyet rend-
szerint elborít a víz. A jogalkalmazó (víz-
ügyi hatóság) munkája is vitatható, hi-
szen nem tájékoztatta megfelelõen a la-
kosságot a rendelet végrehajtásának vár-
ható következményeirõl – folytatta
Harrach Péter.

Ismét az átgondolatlan kormányzás kö-
vetkezményével állunk szemben. Az eljá-
rást fel kell függeszteni, és a kormányren-
deletet vissza kell vonni. Erõs és hatékony
államra van szükség, amely meg tudja vé-
deni a polgárait. Nem az új mederkijelölés
a megoldás, hanem a gátak építése. Or-
szággyûlési határozati javaslatot fogok ten-
ni, a rendelet visszavonására, és újraalko-
tására – tájékoztatott a képviselõ.

B.T.E.

Elértéktelenítik  a  Dunakanyart!
Harrach Péter: Az átgondolatlan kormányzás következményével állunk szemben 
AAzz  üüggyyeeffooggyyootttt  kkoorrmmáánnyyzzáássnnaakk  úújjaabbbb  sszzáázzeezzeerr  áállddoozzaattaa  vvaann,,  sszzáázzeezzeerr  ccssaa-
llááddoott  éérriinntt  uuggyyaanniiss  eeggyy  eellhhiibbáázzootttt  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  HHaarrrraacchh
PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee,,  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  aalleellnnöö-
kkee  eezz  aallkkaalloommmmaall  PPeesstt  mmeeggyyee  11..  sszzáámmúú  vváállaasszzttóókkeerrüülleettéénneekk  oorrsszzáággggyyûûllééssii
kkééppvviisseellõõjjeekkéénntt  ttaarrttootttt  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  
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Medgyasszay László a helyszínen a priva-
tizáció történetében példátlannak nevez-
te a Bábolnához tartozó kerteskõi gazda-
ság megszerzésénél szerintük elkövetett
hivatali visszaéléseket. Felháborítónak
nevezte, hogy a gazdaság 200 millió fo-
rintos eszközeit mintegy 20 millió forin-
tért értékesítette a vagyonkezelõ.

Budai Gyula szerint csakis a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
(MNV) felsõ vezetése utasítására dönt-
hetett a privatizációs döntõbizottság a
jogszabályokat megsértve a termõföld
nyertesérõl.

Medgyasszay László kifejtette: több
mint fél éve vizsgálják a kerteskõi gaz-

daság privatizációját, illetve az ezzel
kapcsolatban általuk feltárt szabályta-
lanságokat. Azért kellett végül a fõ-
ügyészséghez fordulniuk, mert a politi-
kus úgy érezte, hogy már minden de-
mokratikus eszközt kimerített annak
érdekében, hogy kiderüljenek a részle-
tek, hasztalanul. Példaként említette,
hogy interpellált a kérdésben, és a me-
zõgazdasági bizottság többször is tár-
gyalta az ügyet. Ennek ellenére érdemi
választ nem kaptak, így azt gyanítják,
hogy az elkövetett visszaélések bûnügy-
nek minõsülhetnek – mondta.

kdnp.hu

MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó  ééss  BBuuddaaii  GGyyuullaa  ffeelljjeelleennttéésstt  tteetttt
Még a hazai privatizáció történetében is példátlan visszaélés történt

AA  KKöözzppoonnttii  NNyyoommoozzóó  FFõõüüggyyéésszzssééggeenn  iissmmeerreettlleenn  tteetttteess  eelllleenn  tteetttt  ffeelljjeelleennttéésstt
MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó,,  aa  KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  ééss  BBuuddaaii  GGyyuullaa,,  aa
MMaaggoosszz  sszzöövveettssééggii  iiggaazzggaattóójjaa  aa  bbáábboollnnaaii  pprriivvaattiizzáácciióó  üüggyyéébbeenn,,  hhiivvaattaallii
vviisssszzaaééllééss  ggyyaannúújjaa  mmiiaatttt..    MMeeddggyyaasssszzaayy  LLáásszzllóó  sszzeerriinntt  mméégg  aa  hhaazzaaii  pprriivvaattii-
zzáácciióó  ttöörrttéénneettéébbeenn  iiss  ppééllddááttllaann  vviisssszzaaééllééss  ttöörrttéénntt  aa  kkeerrtteesskkõõii  ggaazzddaassáágg  eell-
aaddáássaakkoorr..

CCééllbbaa  éérrtt  aazz  aaddoommáánnyy
KKáárrppááttaalljjáánn

IIssmméétt  mmeegghhiirrddeettttéékk  aa  mmiisskkoollccii  kkeerreesszzttéénnyy-
ddeemmookkrraattáákk  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióójjuukkaatt..  AA
kkaarrááccssffaallvvii  GGöörröögg  KKaattoolliikkuuss  LLíícceeuumm  jjaavváárraa
sszzeerrvveezzeetttt  22000088-aass  jjááttéékk-,,  kköönnyyvv-  ééss  ttaannsszzeerr-
ggyyûûjjttééss  vváárraakkoozzáássoonn  ffeellüüllii  ssiikkeerrrreell  zzáárruulltt..  

2007. december elején egy sajtótájékoztatón hir-
dette meg – hagyományteremtõ céllal – a miskol-
ci Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a
KDNP, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ) Miskolci Csoportja a közös játék-
, könyv- és ruhagyûjtési akcióját a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány részére. 

2008-ban az IKSZ felhívásához ismét csatla-
kozott a Kereszténydemokrata Néppárt Miskolc
Városi Szervezete, valamint a KÉSZ és Miskolc
négy egyházi gimnáziuma, a Lévay József Refor-
mátus Gimnázium, a Fráter György Katolikus
Gimnázium, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium is.
Vagyis kibõvült a gyûjtésben részt vevõk köre.

2008-ban játék-, könyv- és tanszergyûjtési ak-
ciót hirdetettek ilyen összefogással Kárpátaljára, a
karácsfalvi Görög Katolikus Líceum részére. Az
akció minden várakozást felülmúló sikerrel zá-
rult, több mint tízezer könyv gyûlt össze, és ren-
geteg játékot is rejtettek a csomagok. A karácsfalvi
iskolában s nagy-nagy szeretettel fogadták a köny-
veket, hiszen a magyar nyelv megõrzése, ápolása
szempontjából a felajánlott tankönyvek és szépi-
rodalomi mûvek a könyvtár számára nagy értéket
jelentenek.

A szervezõk jótékonysági gyûjtésüket a jövõ-
ben is folytatják. 

Molnár  Péter  

NNaaggyyvváárraaddoonn  ttaarrttoottttáákk  mmeegg  
aa  hhaarrmmaaddiikk  VVaann  kkiiúútt  kkoonnffeerreenncciiáátt

„„ÁÁttllééppttee  aazz  oorrsszzáágghhaattáárrtt  aa  VVaann  kkiiúútt  kkoonnffeerreenncciiaa,,  mmeerrtt  ssoorrsskköözzööss-
ssééggbbeenn  vvaaggyyuunnkk,,  aa  nneemmzzeett  vváállssáággáárróóll  vvaann  sszzóó””  ––  mmoonnddttaa  TTõõkkééss
LLáásszzllóó  rreeffoorrmmááttuuss  ppüüssppöökk,,  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõ  aa  NNaaggyy-
vváárraaddoonn  mmeeggrreennddeezzeetttt  VVaann  kkiiúútt  kkoonnffeerreenncciiáátt  kköövveettõõ  ssaajjttóóttáájjéékkoozz-
ttaattóónn..  

Tõkés László az újságírók elõtt emlékeztetett rá, hogy az elsõ ilyen konfe-
renciát tavaly tavasszal Érden, a másodikat õsszel Nyíradonyban rendezte
a Szent István Alapítvány, a Barankovics István Izraelita Mûhely és az Ok-
tóber 23. Alapítvány, s most elõször került sor az országhatáron kívül a ta-
lálkozóra.

Az eseményre a magyar történelmi egyházak, civil szervezetek, vala-
mint önkormányzatok képviselõi kaptak meghívást – utóbbiak ezúttal
Nagyváradról, valamint Hajdú-Bihar és Csongrád megyébõl vettek részt. A
szervezõk egyik célja, hogy keresztények és zsidók együtt folytassanak pár-
beszédet a magyarság sorskérdéseirõl, mivel meggyõzõdésük szerint a vál-
ság a jövõ szempontjából nem keresztény vagy zsidó kérdés.

Weisz Péter, a Barankovics István Izraelita Mûhely elnöke szerint mu-
száj folytatni az egyházak közötti párbeszédet. Zsidóknak és keresztények-
nek van egy összekötõ kapcsuk, és ez a Biblia, mely a szeretet és a béke
egységét hirdeti – hangsúlyozta. Weisz Péter bejelentette, a tanácskozáso-
kat szervezõ alapítványok 300 ezer forintos alapot hoztak létre a csángók
megsegítésére. Egyúttal felhívta a civil szervezeteket az alap támogatására.

A csángók érdekében mozgósításra szólított fel Tõkés László is a konfe-
rencián. Emlékeztetett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mozgalmára,
amelynek keretében jelenleg 1700 csángó gyerek tanul magyarul. Megje-
gyezte ugyanakkor, hogy további hétezer él olyan falusi környezetben, ahol
tanulhatná a magyar nyelvet. Tájékoztatása szerint a 260 ezer csángóból ma
már csak 50 ezren tudnak magyarul. Mozgósításra szólított fel annak érde-
kében, hogy minél többen támogatásukkal is járuljanak hozzá a csángók
ügyéhez, és átfogó mozgalommal segítsék identitásuk megõrzését.

Kiss Rigó László, szeged-csanádi római katolikus megyés püspök állí-
totta: Isten kiutat mutat a válságból, míg az önzõ szûklátókörû érdekek
csak maffiákat, csürhét szülhetnek, de nem közösséget. 

Forrás: MTI,  Erdély  Online  
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Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Nép-
párt elnöke megválasztása alkalmából levél-
ben köszöntötte Moszkva és egész Orosz-
ország új pátriárkáját. Az orosz ortodox egy-
ház 16. vezetõje, az eddigi szmolenszki és
kalinyingrádi metropolita 1946-ban szüle-
tett az akkori Leningrádban egy ortodox pap
családjában, Vlagyimir Mihajlovics Gun-
gyajev néven. 

A Leningrádi Teológiai Szeminárium el-
végzése után a Leningrádi Teológiai Akadé-
mián kiváló eredménnyel szerzett diplomát.
Kirill néven 1969-ben szerzetessé avatták, s
ugyanebben az évben diakónussá és pappá
szentelték.

1984 decemberétõl volt szmolenszki és vjazmai, majd 1988 óta szmolenszki és
kalinyingrádi érsek. 1991-ben emelték metropolitai rangra. 

Semjén Zsolt köszöntõ levele Õszentsége Kirill,
Moszkva és egész Oroszország patriarchájának

Szentséges Atya!
Mély lelki örömmel fogadtam Moszkva és egész Oroszország patriarchai trón-
jára történt megválasztásának hírét. Az Ön megválasztása: gondviselésve-
zérelte esemény nem csak az orosz nyáj, de számos más keresztény számára
is. Soha nem kételkedünk abban, hogy az isteni választás Krisztus Egyházának
javát szolgálja és minõségileg magasabb szintre emeli a keresztények közötti
kapcsolatokat.

Örömmel emlékszem vissza arra az idõre, amikor abban a megtiszteltetésben ré-
szesülhettem, hogy Szentségedet államtitkári minõségben fogadhattam Magyaror-
szágon és gyümölcsözõ találkozásunkra Moszkvában, ahol Ön engem a Külsõ Egy-
házi Kapcsolatok Osztálya vezetõjeként fogadott. A személyes találkozók és az Ön-
nel folytatott, mindig nagyon magas szellemi szinten folytatott dialógus nagy meg-
elégedettségemre szolgáltak. Kívánok Önnek, Szentséges Atya, az Orosz Egyház ér-
dekében és a keresztény-közi kapcsolatok megerõsítéséért folytatott hosszú és gyü-
mölcsözõ éveket.

Remélvén mielõbbi találkozásunkat, változatlan tisztelettel és szeretettel:
Dr. Semjén Zsolt

a Magyar Kereszténydemokrata Néppárt elnöke

SSeemmjjéénn  ZZssoolltt  lleevvééllbbeenn  
kköösszzöönnttööttttee  KKiirriillll  ppááttrriiáárrkkáátt

Keresztényüldözés
a  világban

Karácsonykor az egész világot meg-
rázta a hír, hogy Kongóban közel két-
száz embert öltek meg egy katolikus
templomban. Sajnos azonban nem
csak Afrikára jellemzõ a keresztények
üldözése. Az elmúlt idõkben Azerbaj-
dzsán, Bhután, Egyiptom, Eritrea,
Észak-Korea, India, Irak, Kína, Kuba,
Pakisztán, Szudán, Törökország, Vi-
etnám területén követtek el erõszakot
keresztények ellen bizonyíthatóan a
vallásuk miatt írta közleményében
Rétvári Bence, IKSZ elnöke, a KDNP
országgyûlési képviselõje.

A képviselõ aláhúzta, hogy „A val-
lásszabadság és a lelkiismereti sza-
badság biztosítása mindenki számá-
ra alapvelõ emberi jog. Nemzeti ho-
vatartozástól függetlenül felelõssége
a nemzetközi közösség tagjainak,
hogy minden ország polgárai szaba-
don választhassák meg hitüket. A
XXI. században nem fogadható el,
hogy embereket hitükért megvetnek,
elnyomnak, gyûlölnek vagy bántal-
maznak.”

„Csak akkor fog javulni a vallássza-
badság helyzete a világon, ha a kormá-
nyok és a nemzetközi szervezetek ösz-
szefognak, és szigorú emberi jogi fel-
tételeket szabnak a jogsértõ országok-
nak” – zárul Rétvári Bence közle-
ménye.

MMeegghhíívvóó
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) gyõri szervezete „Európa és keresz-
ténység” címû országjáró kerekasztal-beszélgetését Pápán tartja február 27-én,
pénteken este 6 órától a Petõfi Moziban (Deák Ferenc u. 8.) 

Meghívott vendégek:  Szájer József, az Európai Parlament (EP) képviselõje, Al-
kotmányügyi Bizottság tagja, Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata Néppárt
parlamenti frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Oktatási bizottságának tag-
ja, Böszörményi Nagy Gergely, a Nézõpont Intézet vezetõ politikai elemzõje

A kerekasztal-beszélgetést Lanczendorfer Erzsébet, a KÉSZ gyõri tb. elnöke, a
KDNP parlamenti frakciójának tagja, a Magyar Országgyûlés Ifjúsági, szociális és
családügyi bizottságának tagja vezeti.

A KÉSZ minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár a rendezvényre, a részvétel
díjtalan.
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