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Százötven évvel ezelõtt a katolikusok
hite szerint Lourdes-ban megjelent a
Szûzanya. II. János Pál pápa 1993-ban
ezt a napot a Betegek Világnapjává nyil-
vánította. Hívõ, nem hívõ ezt a napot
komolyan veszi, betegekrõl, fogyatékos
emberekrõl és az õket gyógyító orvosok-
ról, ápolókról emlékezünk meg e napon.
Sajnos Magyarországon nemcsak az
emberek, de a társadalom is beteg. 

A társadalom betegségét mutatja a
bûnözési hullám, a gyermekek körében
egyre durvábban feltûnõ erõszak, ag-
resszió. Hack Péter, egykori SZDSZ-es
képviselõ mondta azt, hogy a bûnözési
statisztika a társadalom lázgörbéje. Az

az erõszakhullám, amely ellepi az orszá-
got súlyos lázas állapotot mutat. 

Úgy gondolom, nem véletlen, hogy
Hack Péter, és még számos liberális elve-
ket valló politikus az SZDSZ-nek hátat
fordított. Az a párt ugyanis, amely min-
den erkölcsi normát le akar rombolni,
amely az oktatás, a családok tekintélye
ellen fordul, hosszú távon nem marad-
hat a politika színpadán. Hogy hová ve-
zet ez a politika, azt ma már mindannyi-
an láthatjuk. Nem véletlen, hogy nem-
csak a liberális politikusok, de az egész
társadalom hátat fordított ennek a poli-
tikának, ennek a gondolkodásmódnak.

Folytatás a 2. oldalon

EEllmmaarraaddtt  aa  ppaarrllaammeennttii  ccssooddaa
Mûködött a kormánypárti szavazógép
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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2008. február

Földtörvény  2008
„A kereszténydemokraták va-
lódi értékalapú birtokpolitika
megvalósulását támogatják,
amelyben a termõföld nem-
zeti tulajdonban marad. Cél-
juk, hogy csak magyar termé-
szetes személy vásárolhasson
földet, aki legalább három
éve az adott régióban él, és
mezõgazdasági tevékenységet
folytat.”

99..  oollddaall

Fölényes  gyõzelem

„Rétvári Bence, a Fidesz–
KDNP jelöltje nyerte az idõ-
közi országgyûlési választást a
XI. kerületben, így tovább vi-
heti Deák András örökségét.
A jobboldal jelöltje az elsõ for-
dulóhoz képest 800-zal több
voksot kapott.”

33..  oollddaall

Konzervativizmus
a  XXI.  század  elején
„Az önmagáért, családjáért és
a társadalomért felelõsséget
viselõ emberben és a rende-
zett, mûködõképes társada-
lomban gondolkodunk.”

1111-1122..  oollddaall

TTiillttaakkoozzáássookk,,  áállllaammffõõii  iinnttééss,,  sszzaakkmmaaii  éérrvveekk,,  aa  mmaaggyyaarr  llaakkoossssáágg  éérrddeekkeeiitt
hhaannggoozzttaattóó  ppoolliittiikkaaii  kküüzzddeellmmeekk  eelllleennéérree  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  ttaavvaasszzii  üülléésssszzaakkáá-
nnaakk  eellssõõ  nnaappjjáánn,,  aammeellyy  aa  ssoorrss  iirróónniiáájjaakkéénntt  eeggyybbeeeesseetttt  aa  BBeetteeggeekk  VViilláággnnaapp-
jjáávvaall,,  220033  iiggeenn,,  117733  nneemm  sszzaavvaazzaatt  eelllleennéébbeenn  ––  aazz  iissmméétt  ffeelláállllííttootttt  kkoorrddoonnookk
mmööggöötttt  ––  ttaarrttóózzkkooddááss  nnééllkküüll  eellffooggaaddttaa  aazz  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  ppéénnzzttáárraakkrróóll
sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyytt..  AA  FFiiddeesszz-KKDDNNPP-ffrraakkcciióó  mmiinnddeenn  ttaaggjjaa  nneemmeett  mmoonnddootttt  aa  jjoogg-
sszzaabbáállyyrraa,,  aazz  SSZZDDSSZZ  kkééppvviisseellõõccssooppoorrttjjaa  eeggyyöönntteettûûeenn,,  aazz  MMSSZZPP  nnééhháánnyy
kkééppvviisseellõõ  kkiivvéétteelléévveell  iiggeenntt  mmoonnddootttt  aa  ttööbbbb-bbiizzttoossííttóóss  ppéénnzzttáárrnnaakk  zzöölldd  uuttaatt
aaddóó  tteerrvveezzeettrree..    SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ppaarrllaammeenn-
ttii  ffrraakkcciióójjáánnaakk  hheellyyeetttteess  vveezzeettõõjjee  ––  aa  llááttsszzaattvviittaa  ééss  aa  sszzaavvaazzááss  eellõõtttt  ––  nnaappii-
rreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáábbaann  mméégg  eeggyy  kkíísséérrlleetteett  tteetttt  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  ttáárrssaaddaalloomm,,
aa  mmaaggyyaarr  eemmbbeerreekk  oollddaalláárraa  áállllííttssaa  aa  kkoorrmmáánnyyppáárrttii  hhoonnaattyyáákkaatt..



AA  SSzzaabbaaddssáágg  KKöörr  ttiillttaakkoozziikk  aa  ppoollggáá-
rrookk  sszzaabbaaddssáággjjooggaaiinnaakk  mmeeggsséérrttééssee,,
ééss  aa  KKoossssuutthh  ttéérr  lleezzáárráássaa  eelllleenn  ––
hhaannggzzootttt  eell  cciivviilleekk,,  oorrsszzáággggyyûûllééssii  ééss
eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõkk  ssaajjttóó-
ttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  aa  KKoossssuutthh  ttéérrii  kkoorr-
ddoonnnnááll..

A Szabadság Kör felháborítónak és nevet-
ségesnek tartja, hogy kordonnal védik
azon törvényhozók döntéseiket, amelyek-
rõl érvekkel nem voltak képesek meg-
gyõzni a nyilvánosságot – mondta Balog
Zoltán. A társadalombiztosítás kérdése,
törvénye olyan fajsúlyos dolog, amelyet
az emberek bevonásával, és nem a kizárá-
sával kell eldönteni – tette hozzá. A poli-
tikus leszögezte: az emberi és szabadság-
jogok súlyos sérelme, hogy újra törvény-
telenül itt áll a kordon. Vannak, akik úgy
gondolják, hogy Magyarországon lehet
demokráciát gyakorolni az emberek bevo-

nása nélkül – jegyezte meg. A képviselõ
hangsúlyozta: a gyülekezési szabadság al-
kotmányos alapjog, függetlenül attól,
hogy egyetértünk-e azokkal, akik tilta-
koznak, véleményt nyilvánítanak.

Szájer József, a Fidesz európai parla-
menti képviselõje hangsúlyozta: a Sza-
badság Kör tiltakozik a polgárok szabad-
ságjogainak megsértése, és a Kossuth
tér lezárása ellen. Ez a szimbóluma a
szabadságjogok sérelmének – jegyezte
meg. A politikus aláhúzta: az az ország,
ahol a gyülekezési jogot ilyen durván –
mindenfajta jogi alap nélkül – megsér-
tik, nem mûködik jogállami módon. 

Hegedûs Zsuzsa õszintén sajnálja
azokat a képviselõket, akik kertjébe
Molotov-koktélt dobtak be, és elítél
minden erõszakos cselekményt. Azért is
sajnálja, mert ezeket a képviselõket ürü-
gyül használja a kormány.

Forrás: fidesz.hu

A kibontakozó vitára utalva, hogy volt-e
évértékelés, Navracsics Tibor elmondta,
számára újdonságot hozott, hogy
Gyurcsány Ferenc is azt mondta, nem
volt még értékelés. Majd hozzátette:
„mintha egy héttel ezelõtt az MSZP frak-
cióülésén Gyurcsány Ferenc értékelte vol-
na az évet, vagy legalábbis az újságírókat
errõl tájékoztatták.” Zárt ajtók mögött,
csak a frakció tagjai elõtt – utalt vissza az
õszödi beszédre Navracsics Tibor, majd
megjegyezte: ismerõs körülmények. 

„Talán beszélt Gyurcsány Ferenc ar-
ról, hogy Szetey Gábor mire gondolt,
amikor azt mondta, hogy azért megy el
kormányból, hogy egy kis friss levegõt
szívjon” – fogalmazott a Fidesz frakció-
vezetõje, majd tovább folytatva a sort
kifejtette: „Talán tud arról Gyurcsány
Ferenc beszélni, hogy (...) két nappal a
kormányzati negyed leállítása elõtt mi-
ért mondta azt, hogy minden a legna-
gyobb rendben az ütemezés terén (...).

Talán arról is tudott beszélni, hogy a
Zuschlag-ügyben végül is milyen tanú-
vallomást tett, amelynek a jegyzõköny-
vét mind a mai napig nem engedte nyil-
vánosságra hozni. Talán azt is el tudta
mondani, hogy az utóbbi idõben micso-
da pechvogellé vált, hiszen akárhány-
szor külföldön nyilatkozik, utólag min-
dig helyreigazítást kell kérni”. Mint
Navracsics Tibor felelevenítette, ez tör-
tént a Bloombergnek, az Euromoney-
nak, Neue Zürcher Zeitungnak adott,
valamint a davosi nyilatkozatával is.

Végül Navracsics Tibor úgy fogalma-
zott: „talán arról is tud nekünk beszélni,
hogy (...) ez az újonnan jött mézes-mázos
stílus, amelyet esetleg majd új politiká-
nak fognak nevezni a jövõ héten (...), az
az elkövetkezendõ 6–9 hónapban milyen
erõfeszítéseket kíván majd a magyar vá-
lasztópolgároktól. (...) Nyilván most majd
válaszolni fog erre miniszterelnök úr”. 

Forrás: fidesz.hu
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Folytatás a 1. oldalról

De a társadalmi betegségeken túl, a
magyar emberek egészségi mutatói is
katasztrofálisak az európai statiszti-
kák adatai szerint. Súlyos gondok
vannak mind a fogyatékos, mind az
idõs és beteg emberek ellátásában. A
vizitdíj, a kórházi napidíj egyre nehe-
zebb helyzetbe hozza a leginkább ki-
szolgáltatottakat, a szegényeket és a
betegeket. 

Az üzleti biztosítás bevezetése, a tár-
sadalombiztosítás piacosítása tovább
rontja az elesettek helyzetét.

Itt a lehetõség, hogy a kormánypárti
politikusok a Betegek Világnapján át-
gondolják még egyszer a magyar embe-
rek helyzetét. Itt a lehetõség, hogy az
százötven évvel ezelõtti csodához, a sza-
vazás során egy kisebb csodaként a kép-
viselõk csatlakozzanak. 

Nem gondolom, hogy a képviselõk
rossz szándékból akarják az egészség-
biztosítási törvényt elfogadni, de ha ez
megtörténik, tudniuk kell, döntésükkel
szembefordulnak a társadalommal, a
társadalom alapvetõ értékeivel és érde-
keivel egyaránt. 

Mint ahogyan azt is tudniuk kell,
hogy bárhogyan szavaznak is most, a
társadalom néhány hét, néhány hó-
nap múlva meg fogja valósítani ezt a
csodát, de abból már az igennel vokso-
lók kimaradnak.

Ne zárják ki magukat ebbõl a csodá-
ból – mondta Soltész Miklós, a KDNP
frakcióvezetõ-helyettese a parlament ta-
vaszi ülésének elsõ napján napirend
elõtti felszólalásában.

(A napirend elõtti felszólalás 
szerkesztett változata.)

NNEEMMEETT  MMOONNDDTTAAKK  AA  DDEEMMOOKK-
RRÁÁCCIIÁÁRRAA.. NNeemm  lleesszz  mmeeggeerrõõssííttõõ
nnééppsszzaavvaazzááss  aazz  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii
ttöörrvvéénnyyrrõõll,,  mmiivveell  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss-
bbeenn  aa  kkoorrmmáánnyyppáárrttiiaakk  lleesszzaavvaazzttáákk
OOrrbbáánn  VViikkttoorr,,  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  NNaavv-
rraaccssiiccss  TTiibboorr  vvaallaammiinntt  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa
KKDDNNPP  eerrrree  vvoonnaattkkoozzóó  iinnddííttvváánnyyáátt..
HHaa  aa  HHáázz  eellrreennddeellttee  vvoollnnaa  aazz
eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  ttöörrvvéénnyy  nnééppsszzaa-
vvaazzáássrraa  bbooccssááttáássáátt,,  aa  jjooggsszzaabbáállyytt
ccssaakk  aazzuuttáánn  lleehheetteetttt  vvoollnnaa  aa  kköözz-
ttáárrssaassáággii  eellnnöökkhhöözz  aallááíírráássrraa  mmeegg-
kküüllddeennii,,  hhaa  aazztt  aa  rreeffeerreenndduumm  mmeegg-
eerrõõssííttii..  

Forrás: MTI

AAllkkoottmmáánnyyooss  aallaappjjooggookkaatt  
sséérrtt  aa  kkoorrddoonn

Õszöd  óta  jobban  hazudnak?
MMiinntt  aa  FFiiddeesszz  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  ffooggaallmmaazzootttt::  „„éérrddeekkllõõddéésssseell  hhaallllggaattttaamm,,
hhooggyy  vviisssszzaattéérrtt  iiddee  aa  ppaarrllaammeennttii  ppaattkkóóbbaa,,  ééss  ffeell  iiss  sszzóóllaalltt..  EEzztt  öörröömmmmeell  hhaall-
lloomm,,  hhiisszzeenn  ssookkaaddsszzoorr  sszzóóllííttoottttuukk  mmáárr  mmeegg,,  hhooggyy  iiddeejjee  lleennnnee  mmeeggsszzóóllaallnnii
aazz  oorrsszzáágg  üüggyyeeiibbeenn””..  



„Köszönöm a választóknak a bizalmat,
hogy az elsõ forduló után is elmentek
szavazni és ezzel is a kormány tevékeny-
ségérõl mondtak ítéletet” – jelentette ki
az MNO-nak Rétvári Bence, a Fi-
desz–KDNP újonnan megválasztott kép-
viselõje. A politikus leszögezte, az idõkö-
zi országgyûlési választásokon a második
fordulóban általában alacsonyabb a rész-
vétel, azonban az emberek itt úgy gon-
dolták, hogy fontos élni állampolgári jo-
gukkal. Stabil és masszív az a tömb,

amely a kormány ellen ily módon fejezte
ki az akaratát – mondta el Rétvári. Sze-
rencsére kevésnek bizonyult az az ellen-
kampány, amit a többek között Horn
Gábor és Horváth Ágnes kerületben tett
látogatásával folytatott a kormány és
még saját táborukat sem tudták az ur-
nákhoz vinni – mondta a politikus.

A két héttel ezelõtti elsõ fordulóban
érvénytelen volt a választás, mivel a
szavazóknak csak a 38,3 százaléka já-
rult az urnákhoz. A most megtartott
második fordulóban minden jelölt el-
indult, senki nem lépett vissza. Az elõ-
zõ körben is kiütéses vereséget szen-
vedtek a kormánypártok: jelöltjük, az
SZDSZ-es Lakos Imre a szavazatok
mindössze 20,3 százalékát szerezte
meg. Rétvári Bence, a KDNP és a Fi-
desz közös jelöltje akkor 67 százalékot
gyûjtött be. Az MDF-es Csapody Mik-
lós 9,7, a MIÉP-es Fenyvessy Zoltán 3
százalékot szerzett. 

A választás második fordulójában
nagyjából annyian jelentek meg, mint
elõzõleg, s Rétvári Bence növelni tudta
szavazatai számát, a szavazatok 71,1

százalékát szerezte meg. A második he-
lyen Lakos Imre, az MSZP–SZDSZ je-
löltjeként 20,2 százalékot kapott;
Csapody Miklós az MDF színeiben 6,3
százalékot, míg Fenyvessy Zoltán a
MIÉP képviseletében 2,4 százalékos tá-
mogatottságot könyvelhet el. 

Forrás: mno,  MTI
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SSZZÁÁNNAALLMMAASS..  KKóókkaa  JJáánnooss,,  aazz
SSZZDDSSZZ  ggyyaannúúss  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt
mmeeggvváállaasszzttootttt  eellnnöökkee  nnyyiillaattkkoozzaattbbaann
ggrraattuulláálltt  LLaakkooss  IImmrréénneekk  „„aahhhhoozz  aa  ttiisszz-
tteess  hheellyyttáálllláásshhoozz,,  mmeellyyeett  aa  XXII..  kkeerrüülleett-
bbeenn  ttaarrttootttt,,  iiddõõkköözzii  vváállaasszzttáássoonn  ttaannúússíí-
ttootttt””..  KKóókkaa  sszzeerriinntt::  „„CCssaakk  aa  ppáárrttookk  lleegg-
aakkttíívvaabbbb,,  lleeggeellkköötteelleezzeetttteebbbb  sszzaavvaazzóóii
vveetttteekk  rréésszztt  aa  vvookkssoolláássoonn  ––  ííggyy  nnaaggyy
eerreeddmméénnyynneekk,,  aazz  SSZZDDSSZZ  vvaallóóddii  úújjbbuu-
ddaaii  ttáámmooggaattoottttssáággáátt  jjeellzzõõ  aaddaattnnaakk  ttaarr-
ttoomm  aa  2200  sszzáázzaalléékk  ffeelleettttii  eerreeddmméénnyytt..””

NNee  nnyyiissssoonn  aazz  SSZZDDSSZZ  jjóóssddáátt

2008. január 25-én az SZDSZ a tõle
megszokott igazságtartalmú és stílu-
sú közleményt adott ki, az alábbi tar-
talommal:

„A Fidesz ismét elszámította ma-
gát. Jelöltje nemrég még egyetlen el-
lenfelének a közönyt tartotta, holott
az index.hu internetes hírportál je-
lenleg is futó szavazásán Lakos Imre
másfélszer annyi szavazattal bír,
mint a harmadik helyen szerénykedõ
Rétvári Bence.

Szó sincs közönyrõl, a XI. kerület
lakói pontosan tudják, kire bízhatják
jövõjüket. Budapestiként megtanul-
ták, mire számíthatnak a Fidesz és a
KDNP politikusaitól, és tudják azt
is, a liberális jelölt a legjobb választás
számukra.”

Szabadai  Viktor,  
az SZDSZ budapesti elnöke 

Rétvári  Bence  fölényesen  
megnyerte  az  idõközi  választást

A kormánypártok kudarca jelzi: az emberek változást akarnak

RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  FFiiddeesszz-KKDDNNPP  jjeellööllttjjee  nnyyeerrttee  aazz  iiddõõkköözzii  oorrsszzáággggyyûûllééssii  vváállaasszz-
ttáásstt  aa  XXII..  kkeerrüülleettbbeenn,,  ííggyy  ttoovváábbbb  vviihheettii  DDeeáákk  AAnnddrrááss  öörröökkssééggéétt..  AA  jjoobbbboollddaall
jjeellööllttjjee  aazz  eellssõõ  ffoorrdduullóóhhoozz  kkééppeesstt  880000-zzaall  ttööbbbb  vvookkssoott  kkaappootttt  ééss  vváárrhhaattóóaann
7711  sszzáázzaalléékk  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  vvééggeezz..  AA  ppoolliittiikkuuss  sszzeerriinntt  aa  kkoorrmmáánnyyppáárrttookk
kkuuddaarrccaa  eeggyyéérrtteellmmûûeenn  jjeellzzii,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekk  vváállttoozzáásstt  aakkaarrnnaakk..  

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Állandó Tanácsa tagjai az egy-
házi szociális tanítás alapján kifejtet-
ték álláspontjukat. E szerint a teljes
igazságosság a gyengébbek fokozot-
tabb támogatását és védelmét is meg-

követeli. Ezért a szolidaritás elve az
igazságosságból is következik, így az
Állandó Tanács erkölcsi kötelességnek
tartja, hogy mindenféle társadalom-
biztosítási rendszerben az emberi sze-
mélyt tartsák legfõbb értéknek, és a

szolidaritás elvét kövessék. Ez az elv
mindenütt és minden idõben igaz, de
különösen a magyar társadalomban,
ahol egész nemzedékek által termelt
profitból biztosították a térítésmentes
egészségügyi ellátást. Ez nem ajándék,
hanem hosszú évek munkájával szer-
zett jog.

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Állandó Tanácsa minden olyan
kezdeményezést támogat, ami ezeknek
az értékeknek megõrzését és elõmozdí-
tását szolgálja. 

Forrás: MKPK  Sajtóiroda,  Magyar  Kurír

Az  egészségügyi  ellátás  jog,  nem  ajándék
AA  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  PPüüssppöökkii  KKoonnffeerreenncciiaa  ÁÁllllaannddóó  TTaannááccssaa,,  aa  MMuunnkkááss-
ttaannááccssookk  OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettssééggee,,  aa  LLiiggaa  SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk,,  aa  MMeennttõõddoollggoo-
zzóókk  ÖÖnnáállllóó  SSzzaakksszzeerrvveezzeettee,,  aazz  OOrrvvoosseeggyyeetteemmeekk  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  SSzzöövveettsséé-
ggee  ééss  aazz  EEggéésszzssééggüüggyyii  ééss  SSzzoocciiáálliiss  ÁÁggaazzaattbbaann  DDoollggoozzóókk  DDeemmookkrraattiikkuuss
SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  kkééppvviisseellõõii  kköözzööss  ttaannááccsskkoozzáásstt  ttaarrttoottttaakk  BBuuddaappeesstteenn..  AA
ttaannááccsskkoozzááss  ccéélljjaa  aa  mmaaggyyaarr  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássbbaann  kkiiaallaakkuulltt  hheellyyzzeett  éérr-
ttéékkeellééssee  vvoolltt..  



Sólyom László kifejtette: noha a diag-
nózisban egyetért a kormánnyal, a
mostani rendszer rendkívül alacsony
hatásfokkal mûködik, pazarló, kor-
rupt, és a politika túlságosan beleszól
az egészségügyi rendszerbe. Azt a terá-
piát, amit ez a törvény javasol, és le-
het, hogy át is visz, továbbra sem látja
alkalmasnak a gyógyításra. Akceptálja
és elhiszi a jó szándékot, a segíteni
akarást. Ugyanakkor úgy gondolja, egy
ilyen léptékû és hatású változtatást
hitre nem lehet alapozni. Ugyanis az,
hogy ezt a hitet mi támasztja alá, az
továbbra sem világos számára – közöl-
te az államfõ. 

Mint mondta, a korrupt állam és a
rabló tõke párba tartozik; a másik ol-
dalon az erõs állam és az erõs, tiszta
versenyû gazdaság tartozik össze. „Ha
az állam nem volt képes mûködtetni
ezt a nagy rendszert, hogyan lesz ké-
pes ellenõrizni, hiszen a felelõsség to-
vábbra is az államé, az állam szabja
meg a kereteket, amelyeken belül van
egy üzleti rész. Hogyan tudja majd
mûködtetni? Miért akarnak bevonni
biztosítókat, amikor ez nem biztosítá-
si feladat?” – sorolta az államfõ aggá-
lyiról tanúskodó kérdéseit.

A népszavazásról szólva a köztár-
sasági elnök úgy fogalmazott: Többrõl
van szó, mint a 300 forintos vizitdíj-
ról. Bár az MSZP igyekszik a konkrét
kérdésekre szûkíteni a politikai vitát,
az SZDSZ és a Fidesz ideológiai kér-
désekrõl, a reform módszertanáról
szól – tette hozzá Sólyom László, aki
azt is kifejtette, hogy a demonstráci-
ók, a polgári engedetlenségi akciók

szervezése a civilek „magától értetõdõ
harci eszköze”. 

Sólyom László a rádiónak elmondta,
három tényezõ határozta meg, mikorra
tûzi ki a népszavazás idõpontját. 

Az egyik az volt, hogy a függõ álla-
potnak a legjobb mihamarabb véget vet-
ni. Második tényezõként említette, a
népszavazás kérdése másfél éve húzó-
dik, és szerinte az ellenzõi az összes le-
hetõséget kimerítették arra, hogy minél
késõbb kerüljön rá sor. Ezért amint az
Alkotmánybíróság nyilvánosságra hozta
határozatát, egy órán belül meghozta
döntését, s a lehetõ legközelebbi napra,
március 9-ére kitûzte a népszavazás
idõpontját. Véleménye szerint szeren-
csésen alakult az is, hogy a népszavazás
idõpontját ki lehetett tûzni március 15-
e elõtt, mivel semmiképpen nem sze-
rette volna, hogy akár március 15-ét
vagy húsvét ünnepét a kampány beár-
nyékolja. 

Sólyom László annak a meggyõzõ-
désének is hangot adott, miszerint a
kérdések alkotmányos módon vannak
feltéve és nem járatják le a népszava-
zás intézményét. Helye van a népsza-
vazásnak a politikai rendszerben – je-
gyezte meg. Úgy vélte, március 9-én
mindenki eldöntheti, szimbolikus sza-
vazatot akar leadni, vagy a 300 forint-
ról akar szavazni. „Én elmegyek sza-
vazni” – jelentette ki az államfõ, majd
hozzátette: 1990-ben, 48 éves korában
ment el elõször szavazni, és azóta
minden egyes alkalommal élt szavaza-
ti jogával. 

Forrás: mno,  hírszerzõ,  InfoRádió  
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Biztosan  elmegy  szavazni
Sólyom László szerint társadalmi támogatottság nélkül nem megy a reform

SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó  kköözzttáárrssaassáággii  eellnnöökk  eellmmeeggyy  mmáárrcciiuuss  99-éénn  sszzaavvaazznnii..  EErrrrõõll  aazz
áállllaammffõõ  aazz  eeggyyiikk  kkeerreesskkeeddeellmmii  rrááddiióónnaakk  aaddootttt  iinntteerrjjúúbbaann  bbeesszzéélltt..  AA  kköözz-
ttáárrssaassáággii  eellnnöökk  aazz  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  ttöörrvvéénnyy  kkaappccssáánn  aarrrróóll  iiss  sszzóólltt,,  hhooggyy
ttoovváábbbbrraa  iiss  aaggggáállyyoossnnaakk  llááttjjaa,,  mmûûkkööddhheett-ee  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  aazz  aa  tteerrááppiiaa,,
aammiitt  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  jjeelleennlleegg  rreennddkkíívvüüll  aallaaccssoonnyy  hhaattáássffookkkkaall  mmûûkkööddõõ  eeggéésszz-
ssééggüüggyyii  rreennddsszzeerr  mmeeggvváállttoozzttaattáássáárraa  jjaavvaassooll..  TTáámmooggaattoottttssáágg  nnééllkküüll  nneemm
ffooggnnaakk  ssiikkeerrüüllnnii  aazz  eellõõttttüünnkk  áállllóó  nnaaggyyoonn  nneehhéézz  rreeffoorrmmookk  ––  ffooggaallmmaazzootttt
SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó..  

Ha most vasárnap rendeznék a Fi-
desz–KDNP kezdeményezte népszava-
zást, az mindhárom kérdés esetében
eredményes volna – derül ki a Század-
vég és a Forsense felmérésébõl. A kór-
házi napidíj eltörlésének a legnagyobb a
támogatottsága, de a felsõoktatási tan-
díj valamint a vizitdíj esetében is egyér-
telmû a helyzet. 

A népszavazás eredményessége jelen
állás szerint pusztán azon múlik, hogy

mennyien mennek el szavazni. A meg-
kérdezettek 64 százaléka állítja, hogy
biztosan részt venne ezekben az ügyek-
ben tartandó népszavazáson. Némileg
magasabb a részvételi kedv, mint az eset-
leges parlamenti választásoknál tapasz-
talható. A Fidesz-szavazók 85 százaléka
állítja, hogy biztosan elmegy a referen-
dumra. Ez abszolút számokat tekintve
mintegy 1,8 millió szavazót jelent, ami
önmagában még akkor sem biztosítja a

népszavazás eredményességét, ha min-
den Fidesz-szavazó igennel voksolna. A
Fidesz és a KDNP kampányának tehát
nemcsak saját szimpatizánsaihoz, de
leginkább a pártválasztásukban bizony-
talanokhoz, illetve a parlamenten kívüli
kis pártok szavazóihoz kell szólnia. Az
elõbbi csoport tagjainak 58, a kis pártok
támogatóinak 59 százaléka állítja, hogy
részt venne a referendumon. 

Forrás: gondola.hu  

AAzz  iiggeenneekk  fföölléénnyyeess  ggyyõõzzeellmmee  kkeellll



A Fidesz elleni gyûlöletkampány miatt a
pártnak és elnökének elutasítottsága
biztosan nagyobb, mint a népszavazási
kérdéseké. Ha sikerült a pártpolitikai
mezõben tartani a népszavazást, akkor
ez az elutasítás lefelé nyomja az igenek
számát. Ha a népszavazásról nem párt
alapon gondolkodnak és döntenek az
emberek, akkor a hatás fordított: az ige-
nek száma csökkenti a Fidesz-ellenes ér-
zelmeket.

Két olyan jelenségre figyelhettünk
fel, amely a fenti megállapítás fényében
értelmezhetõ és az MSZP érdekeit szol-
gálja. Az egyik az volt, hogy a Népszava
felröppentette azt a kacsát, hogy Orbán
televíziós vitára készül kihívni a mi-

niszterelnököt. A fentiek szerint ez hi-
bás lépés lenne, s hamarosan ki is de-
rült, ez eszében sincs a Fidesz elnöké-
nek. Minden bizonnyal ezért lett Tarlós
a kampány arca, hogy csökkentse a
kampány pártjellegét. Gyurcsány még
bedobta az Orbán a gyáva lemezt, de ez-
zel sem aratott nagy sikert. 

A másik: az elmúlt napokban több-
nyire nem említik meg, hogy a népsza-
vazás kezdeményezõi Orbán Viktor és
Semjén Zsolt voltak. Korábban a sajtó
Fidesz–KDNP javaslatként beszélt a
népszavazásról. A KDNP támogatottsá-
ga a Fidesz nélkül nehezen mérhetõ, de
az elutasítottsága nagyon kicsi. A
KDNP említése tehát a népszavazás

kapcsán ugyancsak csökkentené a párt-
politikai alapú elutasítást. 

Érdemes megtekinteni a Heti Világ-
gazdaság (HVG) internetes oldalán most
futó szavazást, amely tankönyvi esete a
közvélemény-kutatással való befolyáso-
lási kísérletnek. E szándék különösen a
második lehetséges válsz esetében nyil-
vánvaló. Amikor is egyértelmûen köti
össze az igen válaszokat a Fidesz akara-
tával. Aki válaszol, és a véleménye a há-
rom igen, az kénytelen tudomásul ven-
ni, hogy a Fidesz akaratának kiszolgáló-
ja. Már pedig sok olyan ember van a Fi-
desztõl és a KDNP-tõl jobbra, aki a Fi-
deszt nem szereti, ha rá szavaz, csak
jobb híján teszi. A HVG mögött állók
õket, meg a Fidesztõl félõ liberálisokat,
szocialistákat, maradék kommunistákat
akarják ezzel lebeszélni az igenekrõl.

Nagyon fontos feladatunk, hogy tu-
datosítsuk környezetükben, a népszava-
zás nem pártkérdés. 

A választók, pártkötõdésüktõl füg-
getlenül, saját jövõjük érdekében mu-
tassák meg, nem tûrik, hogy a pártok
homlokegyenest az ellenkezõjét tegyék
kormányon, mint amit ígértek a válasz-
tások elõtt.

Surján  László

AA  nnééppsszzaavvaazzááss  nneemm  ppáárrttkkéérrddééss
Átlátszó közvélemény-kutatási trükk
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Népszavazási kalkulátort indít a KDNP
a Magyar Kereszténydemokrata Szövet-
ség (MKDSZ) honlapján. Dr. Surján
László, az Európai Parlament néppárti
képviselõje, a KDNP alelnöke sajtótájé-
koztatóján elmondta, a www.mkdsz.hu/
kalkulator címen elérhetõ programot an-
nak érdekében hozták létre, hogy segítsé-
get nyújtson a március 9-i Fidesz–KDNP
közös népszavazási kezdeményezése si-
kerességének esélylatolgatásában. A
weboldalon a várható részvétel és a kér-
désekre adandó válasz beírása után a
program kiszámolja, hogy érvényes és
eredményes volt-e a népszavazás.

A politikus szerint a közvélemény-
kutatók felmérési azt jelzik elõre, az
igenek jelentõs többségben vannak,
ám egy alacsony részvétel még ered-
ménytelenné teheti a voksolást, ezért

minden szavazat döntõ lehet. Az euró-
pai parlamenti képviselõ felhívta a fi-
gyelmet arra, a három kérdés, amely a
vizitdíj, a kórházi napidíj, valamint a
tandíj eltörlésére kér választ az embe-
rektõl, nem pártpolitikai felvetés. Ki-

emelte, a népszavazási kérdések mö-
gött nem pártpolitikai érdekeket kell
keresni, azt a társadalom számára lét-
fontosságú szolidaritás kinyilvánításá-
nak szándéka vezeti.

KDNP  Országgyûlési  Képviselõcsoport

Népszavazási  kalkulátort  indít  a  KDNP

A  társadalom  és  a  kormány  konfliktusa
Tarlós István szerint a referendum nem a Fidesz és az MSZP, hanem a magyar
társadalom és a Gyurcsány-kormány konfliktusáról szól. Az ellenzéki politikus
azt mondta: a kabinet nem veszi figyelembe a nép akaratát, de a voksolás után
kötelessége lesz azt tenni, amit a társadalom akar. Tarlós István hangsúlyozta: a
népszavazás tétje nem Orbán Viktor hatalma, bár a kormány ezt akarja elhitet-
ni. A Fidesz népszavazási kampányának vezetõje szerint a kormány a számára
kedvezõtlen kimenetelû, eredményes népszavazás után jogilag a helyén marad-
hat, de mûködõ demokráciákban ilyen helyzetben távozik a kabinet. 

Forrás: InfoRádió  



A rendszerváltás után alig telt el pár
esztendõ és meghonosodott nálunk a
politika, melynek lényege hiányként
érzékelhetõ leginkább, melyben alig-
alig fedezhetõ fel a regényesség, a ter-
mészetesség, az õszinte emberi meg-
nyilvánulás. Mindez úgy történt, úgy
ment végbe, hogy a társadalom jelen-
tõs részének semmiféle tapasztalata,
tudása nem volt a valódi politikáról,
mely szenvedélyes, ravasz, éleseszû,
olykor-olykor kegyetlen, õszinte, ér-
tékõrzõ, értékközvetítõ, fegyelmezett,
mely mindenkor a társadalom mellett
áll. Vagy úgy, hogy a társadalom tá-
mogatja, erõsíti azzal, hogy mellé
szegõdik, vagy pedig fordítva, a politi-
ka sorakozik az emberek mellé, ka-
paszkodókat nyújtva. Az ország több-
sége nem rendelkezhetett, nem ren-
delkezik semmiféle képpel egy „hõs”
korról, mely nosztalgiával vágyódás-
sal töltené el, mely a mindenkori
mércét idézhetné. A magyar társada-
lom és maga a magyar politika is véd-
telenül állt azzal a mentális kataszt-
rófával szemben, mely a rendszervál-
tozás után „köszöntött” ránk. El-
árasztottak bennünket az óriásplaká-
tok, a politikai panelek, az imidzsek,
a hívószavak. A baloldal a politikából
megkreálta a megválasztás eszközét.
A jövõkép, az értékek, a kormányzás
háttérbe kerültek. Megindult a karak-
tergyilkolás, a befeketítés, mint a leg-
hatékonyabb módszer a sikeres kor-
mányzással szembeni harchoz, mint
az egyetlen módszer a kreativitás hiá-
nyának palástolására, az ötletek, a jö-
võkép-nélküliség, a cselekvésképte-
lenség elfedésére. A kormányzási
stratégia hiányosságainak, hibáinak,
elkendõzésére. 

A „megválasztás politikájával” egy
tudatos züllesztés vette kezdetét.
Megindult a „társadalom hülyének
nézése”. A szavazó a jelenkori kormá-

nyától nem kapott mást éveken, cik-
lusokon keresztül, mint hogy kitõl
kell félnie, kit kell utálnia, mi helyes
és mi helytelen. Mi az, amit tennie
kell, mi az, amit tilos. Mi az, amit
hinnie kell, mi az, amit nem. Mi az,
amiben akkor is hinnie kell, ha a va-
lóság teljesen mást mutat. Kit szeres-
sen, kit gyûlöljön. Kin nevessen, kin
gúnyolódjon. A magyar társadalmat
alantas módon, visszaélve a jóhisze-
mûséggel, a jóindulattal, a bizalom-
mal, folyamatosan a „birka” szerepé-
be kényszerítik. 

A csorbulást szenvedett politikát
sokan siratják és sokan keresik. Eltû-
nése egy kor egyenes következménye.
Többek között megszületett a közvé-
lemény-kutatás, mely eleinte sokat
kérdezett és nem elégedett meg az ige-
nekkel és nemekkel. Mindent tudni
akart. Meg akarta ismerni az emberek
észjárását, gondolkodását. Aztán
könnyítésképpen alkalmazni kezdte a
telefont, s a kérdések egyre felszíne-
sebbé váltak. Megszülettek a kontroll-
csoportok, ahol a viselkedés nem ter-
mészetes, hiszen a résztvevõk tudják,
hogy figyelik õket. Aztán mindent el-
uralt a televízió. 

Csakhogy míg nyugaton komolyan
veszik a politika csorbulását, hiányos-
ságait, szóvá teszik, vágyják és keresik
az elveszett politikát, nálunk szándé-
kosan, tudatosan kidolgozva alkal-
mazzák az összes olyan módszert,
amelyik a lehetõ legtávolabbra taszít-
ja tõle az embereket. 

A megcsonkított, hiányos politiká-
val választásokat lehet nyerni. Egy-
más után többet is. Kormányozni vi-
szont nem. Grandiózus, csõdbement
ötletek, politikuscimborák, érdekcso-
portok, politikai tõke, majd kozmeti-
kázandó ügyek. A „bármit megtehe-
tünk” illúziója, a felelõs kormányzás
semmibevétele, a társadalommal való

szembehelyezkedés jellemzi a látható
politikát, mely mint egy tizenkét fejû
sárkány egyre több pénzt, egyre több
illúziót, eszmét és értéket követel.
Magyarországon a permanens kam-
pány idõszakát éljük. Választások
elõtt, választások után és választások
között is. A permanens kampány,
mely egy kormányzásra alkalmatlan
politikai formáció egyetlen eszköze,
egyre súlyosabb helyzetbe sodorja a
társadalmat. Az elveszett politika hi-
ánya egyre érezhetõbb, egyre sürge-
tõbb. 

A politika nem létezhet õszinteség,
eredetiség, kreativitás nélkül, a társada-
lom iránti tiszteletet, odafigyelés hiá-
nyában. 

A politikus eredetiségét, rátermett-
ségét, emberségét sokszor éppen a ha-
tástanulmányok, az elemzõk takarják
el, éppen úgy, ahogyan embertelensé-
gét, cinizmusát, butaságát. Néha ha
egy politikus „egyedül marad” (felké-
szítés nélkül), megpillanthatjuk való-
di arcát. (Békák és a mocsár; Gyur-
csány nadrágzseb-kifordítása, õszödi
beszéde; Demszky reagálása a hajlék-
talanproblémára, miszerint a tavasz
majd megoldja; Kuncze megnyilvánu-
lása az SZDSZ népszavazási kam-
pánynyitóján, ahol a tüntetõk láttán
azt bírta mondani, legalább életükben
elõször közel kerültek egy galériá-
hoz.) 

Sólyom László a múlt héten azt
nyilatkozta, a népszavazás túlmutat
majd a vizitdíjon. Valóban. Az embe-
rek az igen mellé nem a 300 forintért
fogják behúzni az ikszet, hanem mert
a politika- és a politikuscsinálás szín-
fala mögé látnak. Átlátnak a plakáto-
kon, a szlogeneken. Joe Klein Az elve-
szett politikában leírja, „hogyan triv-
ializálták az amerikai demokráciát
azok, akik hülyének nézik az em-
bert”. A népszavazás megállíthatja a
demokrácia ellaposodását, közönsé-
gessé tételét azzal, hogy a társadalom
többsége a kormány értésére adja,
tisztában van vele: hülyének nézik.
Az igennel „nemcsak” a saját méltó-
ságukat követelhetik vissza, hanem a
látható politika helyett az elveszett
politikát is.

Forrás: Marker

AAzz  eellvveesszzeetttt  ppoolliittiikkaa
NNééhháánnyy  nnaapp  vvaann  aa  nnééppsszzaavvaazzáássiigg..  AA  kkaammppáánnyyttaannááccssaaddóókkrraa,,  ppoolliittiikkaaii
eelleemmzzõõkkrree,,  kköözzvvéélleemméénnyykkuuttaattóókkrraa,,  ffóókkuusszzccssooppoorrttookkrraa,,  aa  mmééddiiáárraa  iiggeenn
kkeemméénnyy  mmuunnkkaa  vváárr..  FFeellmméérriikk,,  mmii  hhaattáássooss,,  mmii  sszziimmppaattiikkuuss,,  mmii  aazz,,  aammii
ttaasszzíítt,,  mmii  aazz,,  aammii  hhoozzhhaatt,,  mmii  aazz,,  aammii  vviihheett,,  mmii  aazz,,  aammii  eellõõnnyyööss,,
hhááttrráánnyyááss,,  mmii  aazz,,  aammii  ppeerrggõõ,,  ffiiggyyeelleemmffeellkkeellttõõ,,  mmii  aazz,,  aammii  üütt,,  mmii  aazz,,  aammii
pprroovvookkááll,,  aammii  iizzggaalloommbbaa  hhoozz,,  aammii  mmoozzggóóssíítt..  ÚÚggyy  ttûûnniikk,,  bbõõ  eeggyy  hhóónnaappiigg
ppeezzsseegg  aa  mmééddiiaa,,  PPRR-ccssooppoorrttookk  kkaammppáánnyyssttrraattééggáákk,,  iirráánnyyííttjjáákk  mmaajjdd  aa  kköö-
zzéélleetteett..  ÚÚggyy  ttûûnniikk......  
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Manipulatív adatsorokat tartalmaz a Mi-
niszterelnöki Hivatal közpénzen megje-
lentetett tájékoztatója, amely az állampol-
gárokat az „Új Magyarországgal” kapcso-
latban látja el közérdekû információkkal.
A kampánykiadvány szerint több pénzhez
jutnak a kis- és középvállalkozók, a nyug-
díjak az egekbe szöknek, mindössze havi
16 ezer forintot fizetünk személyi jövede-
lemadóként, uniós szinten rekordalacsony
hazánkban a gáz ára, és a vizitdíjnak és a
kórházi napidíjnak örülnek az orvosok. 

Ha az egyik lábad a vízben van, a má-
sikkal pedig a jégen állsz, akkor a sta-
tisztikusok kimutatásai szerint jól érzed
magad. John Maynard Keynes közgaz-
dász megállapítása kétségtelenül érvé-
nyes a közpénzen megjelentetett tájé-
koztatóra, amely az állampolgárokat a
„megújuló Magyarországgal” kapcsolat-
ban látja el közérdekû adatokkal. A ki-
advány ugyanis olyan megállapítások-
kal érvel, amelyek a statisztika eszköze-
ivel manipulálnak.

Emlékezetfrissítés  a  vizitdíjról

KKöökkéénnyy  MMiihháállyy népegészségügyi kormánymegbízott (2006. 03. 16., InfoRádió):
„Még egyszer megerõsítem, hogy sem a kormány, sem az MSZP programjában
a fizetõs szolgáltatások bevezetése nem szerepel.”

KKuunncczzee  GGáábboorr az SZDSZ kampányának értékelésérõl (2006. 04. 03., Kossuth
Rádió Krónika): „Minden olyan megjegyzés, ami arról szól, hogy fizetõssé akar-
ják tenni az egészségügyet, hogy majd a 70 év fölötti érszûkületes nénit nem fog-
ják meggyógyítani, mert nincs pénze, egyszerûen hazug állítás. Mikola István
vasárnap hazudott, amikor errõl beszélt.”

GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc (2006. 04. 05., miniszterelnök-jelölti vita): „Elnök úr, kér-
nék öntõl valami szívességet most itt. Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt,
hogy itt valaki gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni, legyen olyan kedves, vonja
vissza. Ön úriember. Ilyet senki nem mondott. (...) Akkor én most mondom Ön-
nek, ez nem igaz.”

VVeerreess  JJáánnooss (2006. 04. 05., Népszava): Rémhírterjesztésért feljelentést
tesz Veres János pénzügyminiszter, mert állítása szerint ismeretlenek rá hi-
vatkozva telefonon az MSZP kórház-privatizációs szándékával, fizetõs
egészségüggyel riogatják a választókat. Veres szerint ezek „hazug, aljas állí-
tások”.

LLeennddvvaaii  IIllddiikkóó (2006. 04. 13., Klub Rádió): „Nem tervezzük az egészségügyi,

Ismét  beindult  a  hazugsággyár

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségé-
nek vezetõi úgy határoztak, hogy az „Is-
teni irgalmasság” vasárnapjától kezdve
böjttel és imával küzdenek a gonosz ha-
talmának megtöréséért. „Meggyõzõdé-
sünk, hogy hazánkban olyan mértékben
és módon van jelen a gonosz, amelyre
érvényes Jézus szava: »Ez a fajzat nem
ûzhetõ ki másképp, csak imádsággal és
böjttel.« (Mk 9,29).” 

Mivel politikai, jogi eszközeink nin-
csenek, hogy változtassunk az elfogad-
hatatlan helyzeten, így a magunk eszkö-
zeivel harcolunk. Reményünk: „Amikor
azonban elhatalmasodott a bûn, túl-
áradt a kegyelem.« (Róm 5,20). E har-
cunkhoz szabadon csatlakozhat bárki,
aki egyetért helyzetértékelésünkkel, cé-
lunkkal és eszközeinkkel. 

A közös mód, ahogyan cselekszünk: 
Õsi keresztény szokás szerint hétfõn,

szerdán és pénteken böjtölünk, egy fõét-
kezésre (ebéd vagy vacsora) csak kenye-
ret eszünk és vizet iszunk (vagy egyéni
indíttatásunknak, illetve egészségi álla-
potunknak megfelelõen tesszük azt). 

Ugyanezeken a napokon irgalmas-
ságot kérõ imádsággal (az Isteni irgal-
masság Rózsafüzére, Miatyánk vagy
más imádság) kérjük Istent, hogy a
gonosz hatalmát nemzetünk felett
törje meg. 

Osztie  Zoltán
elnök 
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Nagy  Kálmán  
Horváth  Ágnest  kérdezi

Nyílt levélben tesz fel kérdéseket a kór-
házi várólistákkal kapcsolatosan Nagy
Kálmán KDNP-s országgyûlési képvise-
lõ az egészségügyi miniszternek. 

Nagy Kálmán levelében a Magyar
Közlönyben megjelent a 287/2006.
(XII.23.) Kormányrendelet módosítá-
sáról szóló 8/2008. (I.23.) rendeletre
hivatkozik, amelyben a kormány je-
lentést kér a várólistákról, a betegfo-
gadási listákról, és az azonnali ellátást
igénylõ esetekrõl. (A kormányrendelet
érvényességi ideje 2008. május elseje,
tehát a kormány két hónapról kér ada-
tokat.) 

Nagy Kálmán a rendelet kapcsán fel-
teszi a kérdést: nem gondoltak arra,
hogy az intézmények számára ez ko-
moly adminisztratív terhet jelent? A
KDNP-s képviselõ arra is kíváncsi, hogy
mi az adatgyûjtés célja. Nagy Kálmánt
érdekelné az is, hogy ezeket az adatokat
továbbadják-e más olyan állami vagy
magánintézmények részére, melyek az
adatokat hasznosítani tudják, továbbá,
hogy miért éppen ezt a májusi határidõt
választották. 

Forrás: mno

BBööjjtttteell  ééss  iimmáávvaall  aa  ggoonnoosszz  
hhaattaallmmáánnaakk  mmeeggttöörréésséééérrtt



Elképesztõnek nevezte Medgyasszay
László KDNP-s képviselõ Gyurcsány Fe-
rencnek az uniós agártámogatási rend-
szerrel kapcsolatos kijelentését. Ismert,
Gyurcsány elvenné az agrártámogatást
a gazdáktól. A politikus szerint érdekes,
hogy Gyurcsány európai szintre emelné
azt a falurombolást, ami Magyarorszá-
gon évek óta folyik. 

Elképesztõ és felháborító, hogy egy
olyan ország miniszterelnöke, ahol a föld
70 százaléka termõföld, ilyen kijelentése-
ket tesz az agrártámogatásokkal kapcso-
latban – jelentette ki Medgyasszay Lász-
ló, a KDNP-frakció tagja, a Nemzeti Fó-

rum egyik alapítója, aki az Antall-kor-
mány idején földmûvelésügyi államtitkár
is volt, Gyurcsány kijelentésére reagálva. 

A parlament mezõgazdasági bizott-
ságának tagja úgy fogalmazott: „meg-
szoktuk, hogy Gyurcsány Ferenc sem-
mibe veszi a vidéket”, ezért nem is okoz
meglepetést a kormányfõ gondolatme-
nete. Medgyesszay szerint vannak or-
szágok, amelyek ellenállnak az ilyen tö-
rekvéseknek. A képviselõ úgy véli, hogy
ha az agrártámogatási büdzsébõl felsza-
badulnak összegek, azt inkább a vidék-
fejlesztési kosárba kellene átutalni, hi-
szen ezzel is lehet támogatni az agrári-

umban élõket. Errõl már egy ideje foly-
nak a tárgyalások az unióban. 

Forrás: mno,  MTI

EEllkkééppeesszzttõõ  GGyyuurrccssáánnyy  ööttlleettee
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Mindössze 11 százalékos a támoga-
tottsága az MSZP-nek az összes meg-
kérdezett körében – derült ki a Szá-
zadvég és a Forsense legfrissebb kuta-
tási eredményébõl. A felmérések is ar-
ra utalnak: Orbán Viktort többen tart-
ják alkalmasabbnak a kormányfõi
poszt betöltésére, mint Gyurcsány Fe-
rencet.

A közvélemény-kutatás szerint to-
vábbra is jelentõs a különbség a két
nagy párt támogatottsága között: egy
most vasárnap esedékes választáson az
összes megkérdezett 26 százaléka sza-
vazna a Fideszre és 11 százalék válasz-
taná az MSZP-t. A két kisebbik parla-
menti párt támogatottsága nem mutat
változást az elmúlt hónapban rögzítet-
tekhez képest: az MDF a pártok verse-
nyében stabilan õrzi harmadik helyét (4
százalék), míg az SZDSZ-re az összes
megkérdezett csupán 2 százaléka sza-
vazna. 

Az új év elsõ hónapjában a megkér-
dezettek 61 százaléka biztos benne,
hogy amennyiben most vasárnap vá-
lasztásokat rendeznének, akkor elmen-
ne szavazni. 

Az összefoglaló arra is kitér, hogy a
megkérdezettek 45 százaléka támogat-
ná a kormány leváltását, 33 százalékuk
ugyanakkor a kormány megtartását vél-
né célszerûnek. 

Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc
közül a Fidesz elnökét tartják többen
alkalmasabbnak a kormányfõi poszt
betöltésére. 

Hasonló eredményeket láttat a
Medián legutóbbi felmérése is,
amelybõl egyebek közt kiderül, napja-
inkban tartósan az MSZP a legeluta-
sítottabb párt Magyarországon, ko-
rábban soha nem mondták ennyien,
hogy semmiképp sem szavaznának
rá. A megkérdezettek háromnegyede
szerint „rossz irányba mennek a dol-
gok” Magyarországon. A Medián mé-
rése alapján a Fidesz vezetõ helye
minden korábbinál biztosabb, támo-
gatóinak aránya minden választói
csoportban több mint kétszerese az
MSZP-szavazókéinak. A 2006-os par-
lamenti választás óta a Fidesz min-
den jelentõs társadalmi-demográfiai
csoportban nagyjából azonos mérték-
ben erõsödött. Ezzel szemben az
MSZP ugyancsak minden rétegben
veszített szavazókat, ám korántsem
egyforma mértékben. 

A politikusok népszerûségi rangso-
rában végbement kevés számottevõ
változás közül a leglátványosabb Kósa
Lajos debreceni polgármester, Fidesz-
alelnök 10 százalékpontos népszerû-
ség-növekedése. 

Forrás: mno  

HHÁÁTTTTÉÉRR..  „„AAzz  aaggrráárrttáámmooggaattáássii  rreenndd-
sszzeerrbbõõll  eesseettlleegg  ffeellsszzaabbaadduullóó  öösssszzeeggeekk
aazz  ookkttaattáássrraa,,  aa  kkuuttaattáássrraa  ééss  ffeejjlleesszzttééss-
rree,,  aa  vveerrsseennyykkééppeesssséégg  jjaavvííttáássáárraa  ffoorrddíítt-
hhaattóókk””  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  GGyyuurrccssáánnyy  FFee-
rreenncc  aa  ddaavvoossii  VViilláággggaazzddaassáággii  FFóórruumm
eeggyyiikk  ppaanneellbbeesszzééllggeettéésséénn..  AA  mmiinniisszztteerr-
eellnnöökk  mmeeggllááttáássaa  sszzeerriinntt  eerrrree  aazz  éélleellmmii-
sszzeerráárraakk  mmeegguuggrráássaa  aadd  lleehheettõõssééggeett..  

Megint  nem  tudható,
melyik  szava  igaz

Gyurcsány  Ferencnek
„A mezõgazdasági támogatáspolitika
nem igazodhat az éves változásokhoz,
2013-ig érvényben kell hagyni, az árak
változásától függetlenül” – üzente haza
telefonon Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnök Davosból azt követõen, hogy elõ-
zõleg még a támogatások megkurtításá-
ról beszélt a Világgazdasági Fórumon.

A miniszterelnöki nyilatkozatra azu-
tán került sor, hogy a KDNP mezõgaz-
dasági ügyekkel foglalkozó képviselõje,
Medgyasszay László sajtótájékoztatót
tartott „falurombolásként” értékelve a
miniszterelnök javaslatát.

Ezzel kapcsolatban a KDNP szeretné
felhívni a figyelmet: annak, hogy Gyur-
csány Ferenc telefonon miket üzenget ha-
za – ismerve a miniszterelnök szavahihe-
tõségét – nincs jelentõsége. Továbbra is
fenntartjuk azon feltételezésünket, hogy
Gyurcsány az eredeti kijelentésével a Vi-
lágbanknak és az európai uniós mezõgaz-
dasági támogatási rendszer leépítésében
érdekelt EU-n kívüli nagyhatalmaknak
üzent, és ezt ott, a helyszínen nem korri-
gálta, utóbbi nyilatkozata csak a hazai ke-
délyek lenyugtatását szolgálja.

Gyurcsány Ferenc egyetlen módon
hozhatja helyre a történteket: ha agrár-
miniszterét tanúként maga mellé állítva
nemzetközi sajtótájékoztatón tesz hitet
az uniós és hazai agrártámogatások
fenntartása, illetve növelése mellett.

Halász  Zsuzsa  
szóvivõ

Történelmi  mélyponton  
az  MSZP  támogatottsága
Minden társadalmi csoportban erõsödött a Fidesz



Mészáros József, a Barankovics István
Alapítvány kuratóriumának elnöke, a
KDNP alelnöke a konferencián tartott
sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a ke-
reszténydemokraták valódi értékalapú
birtokpolitika megvalósulását támo-
gatják, amelyben a termõföld nemzeti
tulajdonban marad. Céljuk, hogy csak
magyar természetes személy vásárol-
hasson földet, aki legalább három éve
az adott régióban él, és mezõgazdasági
tevékenységet folytat. Azért, hogy gátat
szabjanak a dél-amerikai típusú nagy-
birtokrendszer kialakulásának.

Medgyasszay László, a párt parla-
menti képviselõje kijelentette: a termõ-
föld mindannyiunk ügye, nemcsak azo-
kat érinti, akik a mezõgazdaságból él-

nek. „Nemzeti sorskérdés, hogy mi lesz
a magyar mezõgazdasággal 2011 után,
amikor már külföldiek is vásárolhatnak
földet Magyarországon.” A képviselõ
szerint a termõföld az ország területét
jelenti, ami a nemzeti szuverenitás
alapja, tehát nemzeti kincs. 

A KDNP februárban terjeszti az Or-
szággyûlés elé azt a törvénymódosítási
javaslatot, amely feljogosítaná az álla-
mot, hogy adott esetben a termõföld tu-
lajdonosának érdekével ellentétes dön-
tést is hozhasson. „Hiszen az államnak
nemcsak feladata, hanem joga is, hogy a
közjó érdekében cselekedjen” – jelentet-
te ki a KDNP szakpolitikusa. 

Medgyasszay László szólt arról is,
hogy a koppenhágai szerzõdést, amely a

külföldiek termõföld-vásárlási jogát rögzí-
ti 2011 után, pontatlanul fordították le
magyarra. Az eredetileg „önfoglalkoztató”
szó helyett a magyar jogszabályok „önál-
ló vállalkozó” kifejezést tartalmazzák.
„Az eredeti szó azt jelenti, hogy a gazda
maga is aktívan részt vesz a termelésben,
míg a hazai fordítás értelmében jogi sze-
mély is végezhet mezõgazdasági tevé-
kenységet” – magyarázta a képviselõ.  

A politikus szerint a földkérdést szabá-
lyozó törvénynek - más vagyontárgyaktól
eltérõen - a tulajdonlást és a használatot
szabályoznia kell. A KDNP elkészült tör-
vényjavaslata szerint termõföldet csak a
három éve helyben lakó, mezõgazdasági
tevékenységet folytató, szakirányú vég-
zettséggel rendelkezõ, magyar nyelven
szakmai végzettséget szerzett ember vá-
sárolhatna. Kizárnánk a földvásárlásból
azokat a magánszemélyeket is, akik jogi
személyiségû társaság tagjai.  

Medgyasszay László elmondta: a föld-
törvényt kiterjesztenék a tanyaingatla-
nokra, valamint az erdõ- és mezõgazdasá-
gi mûvelési ágba tartozó belterületi föl-
dekre is. Az országgyûlési képviselõ kitért
arra, hogy a Barankovics Alapítvány me-
zõgazdasági és vidékfejlesztési szakmai
mûhelyében elkészült törvénytervezet -
amelyet részletes háttértanulmány egé-
szít ki - alkalmas arra, hogy a párt kor-
mányra kerülése esetén a gyakorlatba át-
ültethetõ intézkedési terv legyen.

Kérdésre válaszolva Medgyasszay
László közölte: bár a törvényjavaslatot be-
nyújtják az Országgyûlésnek, a kormány-
oldal fogadókészségének hiánya miatt
nem várható, hogy tárgyalni fognak róla. 

Forrás: Magyar  Hírlap,  mno  

Földtörvény  2008
A termõföld mindannyiunk ügye, nemzeti szuverenitásunk alapja

AA  KKDDNNPP  aa  ccssaallááddii  ttííppuussúú  aaddóórreennddsszzeerr  bbeemmuuttaattáássaakkoorr  jjeelleezzttee,,  hhooggyy  aa
BBaarraannkkoovviiccss  IIssttvváánn  AAllaappííttvváánnyy  aa  jjöövvõõbbeenn  ttoovváábbbbii  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookkkkaall  jjeelleenntt-
kkeezziikk..  EEllkkéésszzüülltt  aa  ffööllddttöörrvvéénnyy  mmóóddoossííttáássaa,,  aammeellyyeett  aazz  aallaappííttvváánnyy  eeggyy  sszzéékkeess-
ffeehhéérrvváárrii  kkoonnffeerreenncciiáánn  mmuuttaattootttt  bbee..  AA  KKDDNNPP  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaattaa  ––  mmiinntt  aa  kkoo-
rráábbbbii  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaattaaii  iiss  ––  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  iihhlleetteettttssééggûû,,  aa  kkiisseemmbbeerreekk,,
aa  kköövveettkkeezzõõ  ggeenneerráácciióókk,,  aa  ttáárrssaaddaalloomm  ttööbbbbssééggéénneekk  éérrddeekkeeiitt  sszzoollggáállóókk..

A KSH adatai bizonyítják, a nemzet
gyors ütemben fogy, s ezért nem szabad
elmennie a probléma mellett sem a po-
litikai, sem a társadalmi élet felelõsei-
nek, és egyetlen magyar embernek sem,
aki valamiképpen felelõsséget érez jö-
võnk iránt.

A Központi Statisztikai Hivatal ma
közzétett adatai szerint Magyarországon
2007 januárjától novemberig 2538-cal ke-

vesebb újszülött jött a világra, és 700-zal
többen haltak meg, mint az elõzõ év ha-
sonló idõszakában. A házasságkötések
száma az egy évvel korábbihoz viszonyítva
mintegy 9 százalékkal volt alacsonyabb. 

Ahhoz, hogy a népesség fogyása
megforduljon, értékhordozó közössé-
gekre – jól mûködõ iskolákra, erõs csa-
ládokra, egyházakra és civil szerveze-
tekre –, valamint felelõs médiára is

szükség van. A népesedési helyzet ala-
kulása az elsõ számú nemzeti sorskér-
dés. A politika felelõssége, hogy jogsza-
bályok által családbarát környezetet te-
remtsen. A kormány elsõdleges feladata
kell, hogy legyen a családi élet biztonsá-
gának és a gyermeknevelés kiszámítha-
tóságának megteremtése.

Harrach  Péter  
országgyûlési képviselõ, KDNP

Nemzeti  sorskérdés  a  népesedési  helyzet  javítása!
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A cigányság felemeléséhez munkahely-
teremtésre, szociálpolitikára és megfele-
lõ oktatáspolitikára van szükség – hang-
súlyozta a kereszténydemokrata szak-
politikus. Ezzel szemben a konfliktusok
csak szaporodnak, a kormány a rassziz-
mus igaztalan vádja mögé söpörte a va-
lódi problémákat. Az oktatáspolitika el-
hibázott, a cigány tanulók felzárkózta-
tására nincs megfelelõ szakmai alapo-
zás, illetve hiányzik a kontroll is. A kor-

mányzat nem számolt el a befektetett
összegekkel, sõt óriási pénzeket vont ki
az oktatásból – sorolta a képviselõ a
gondokat. Az elhibázott oktatáspolitika
tovább mélyítette a kialakult társadalmi
szakadékot. A tárca csökkentette a ta-
nulók heti óraszámát, növelte az osztá-
lyok létszámát és növelte a tanárok he-
ti óraszámát is, így kevesebb idõ jut egy-
egy diákra, pedig az egyéni bánásmód
különösen fontos lenne – tette hozzá. 

Hoffmann Rózsa a legfontosabbnak
a nyílt, politikailag korrekt beszédet
nevezte, „amely nem elkendõz, hanem
meghallgattatik”. Az integráció érde-
kében mindkét fél hajlandóságát meg
kell nyerni különféle eszközökkel, va-
lamint a szociális juttatásokat feltéte-
lek teljesüléséhez kell kötni. Hatéko-
nyabbá kell tenni a gyermekvédelmi
rendszert is. A kormányzat százmillió-
kat költött az oktatásra, ám az ered-
mény a nullával egyenlõ, ugyanis nem
ellenõrizte a pénz felhasználását – je-
lentette ki.

A képviselõ a gazdasági intézkedé-
sekben látja a probléma orvoslásának
lehetõségét, és úgy véli, hogy kisebb
csoportokat kellene létrehozni az osztá-
lyokban, így a diákok „jobb eséllyel ta-
nulhatnának”, de ehhez több pénzre és
gondosan kiérlelt szakmai programokra
van szükség. 

Forrás: mno,  MTI

Õszintén  az  integrációról
Mit kellene tenni a cigányság felemeléséért?

A kormány február 1-jétõl rendeletben korrigálta azt a ko-
rábbi rossz, helytelen, megalapozatlan döntését, amellyel el-
vette a fogyatékos gyermekeket orvosi ellátásra, kezelésre kí-
sérõ szülõktõl az utazási kedvezményt – mondta Áder János
a Soltész Miklóssal, a Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének
vezetõjével tartott sajtótájékoztatón. A politikus emlékezte-
tett: csaknem két és fél havi munkába került az, hogy az Or-
szággyûlésben felhívják a kormányzat illetékeseinek figyel-
mét arra a nehézségre, amit ez a rossz döntés jelentett az
érintetteknek. 

Áder János közölte: február 1-jétõl már ismét jár az uta-
zási kedvezmény azoknak a szülõknek, akik beteg gyerme-
kük kísérõjeként kénytelenek utazni. Mint a Fidesz politi-
kusa mondta, ennek a rendeletnek a módosítása több száz,
esetleg több ezer családot érint; havi nyolcezer forint körü-
li összegrõl van szó. Sok család számára ekkora összeg elõ-
teremtése súlyos gondot okoz.  

Soltész Miklós elmondta: az utazási támogatás csökken-
tése az érintett családok számára mintegy 30 százalékkal
több utazási kiadást jelentett, hiszen sok sérült gyermeket
kell rendszeresen vidékrõl a fõvárosba hozni, hogy megkap-
hassák a megfelelõ kezelést. A kereszténydemokrata képvi-
selõ hozzátette, abban, hogy e rendeletet módosította a kor-
mány, fontos szerepe volt a fogyatékosügyi- és a civil szer-
vezeteknek is.

KDNP  webszerkesztõség

AA  KKDDNNPP  vviittáárraa  hhíívv..  AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  nnyyíílltt  ttáárrssaaddaallmmii  ppáárr-
bbeesszzééddeett  kkeezzddeemméénnyyeezz  aazz  iinntteeggrráácciióó  ggoonnddjjaaiirróóll,,  aarrrróóll,,  hhooggyy  mmiitt  kkeelllleennee
tteennnnii  aa  cciiggáánnyyssáágg  ffeelleemmeellkkeeddééssee  éérrddeekkéébbeenn  ––  jjeelleenntteettttee  bbee  HHooffffmmaannnn  RRóó-
zzssaa  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ..  MMiinntt  mmoonnddttaa,,  kkeezzddeemméénnyyeezzééssüükk  ppaarrllaammeennttii  vvii-
ttaannaapprraa  vvoonnaattkkoozziikk,,  ttoovváábbbbáá  kkoonnffeerreenncciiáákk  mmeeggsszzeerrvveezzéésséérree  aa  rrééggiióókkbbaann..
EEzzeekkeenn  aa  rreennddeezzvvéénnyyeekkeenn  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  eemmbbeerrii  jjooggii  ééss  ookkttaattáássii  bbiizzoottttssáá-
ggaa  mmeelllleetttt  aa  cciiggáánnyyssáágg  kkééppvviisseellõõii,,  ppeeddaaggóógguussookk,,  sszzoocciiáálliiss  mmuunnkkáássookk  iiss
rréésszztt  vveennnnéénneekk..  AA  ppoolliittiikkuuss  úúggyy  vvééllttee,,  aa  sszzaappoorrooddóó  kkoonnfflliikkttuussookk,,  aa  mmééllyyüüllõõ
sszzaakkaaddéékk,,  aa  sszzeemmeelllleennzzõõss  kkoorrmmáánnyyzzaattii  mmaaggaattaarrttááss,,  aa  ppoolliittiikkaaiillaagg  kkoorrrreekktt
bbeesszzéédd  hhiiáánnyyaa,,  aa  ssiikkeerrtteelleenn  ookkttaattáássii  iinntteeggrráácciióó  jjeelllleemmzzii  mmaa  aazztt  aa  hheellyyzzeetteett,,
aammeellyybbeenn  aa  cciiggáánnyyssáágg  ééll..

Féléves  küzdelem  után  jár  
az  utazási  kedvezmény

Jelentõsen növekedni fog a daganatos halálozások száma,
amennyiben a Horváth Ágnes egészségügyi miniszter által kép-
viselt kormányálláspont emelkedik törvényerõre. A tárca vezetõ-
je elutasította a Kereszténydemokrata Néppárt által benyújtott
módosító javaslatának szakmai érveit. 

A KDNP javaslata értelmében a daganatos betegek a Területi
Pénztáraktól függetlenül egész Magyarország területén megkapnák
a számukra szükséges, a daganatmentesítéshez feltétlenül fontos
kezelést. Ennek alapindoka az, hogy az eredményes kezeléshez
sokszor több pénztár területéhez tartozó gyógyító intézmény mun-
kája szükséges. Az ellátás ma is így történik. A kereszténydemok-
rata javaslatnak megfelelõen a daganatos betegekre nem vonatkoz-
na a pénztárak közötti évenkénti egyszeri átlépési lehetõség, ha-
nem számbeli korlátok nélkül, a betegek írásbeli bejelentése alap-
ján történne meg az átlépés. Horváth Ágnes kijelentette, a KDNP
javaslata nem életszerû, és szerinte az egészségbiztosítási felügye-
let alkalmas ennek a feladatnak a megoldására.

A Kereszténydemokrata Néppárt véleménye szerint, amennyi-
ben a miniszter által képviselt álláspont törvényerõre emelkedik, je-
lentõsen növekedni fog a daganatos halálozások száma. Horváth
Ágnes nyilatkozata alapján joggal érezhetik a daganatos betegség-
ben szenvedõk, hogy az egészségügyi tárca vezetõjének fontosabb a
törvény változtatás nélküli elfogadása, mint az életkilátások szem-
pontjából leginkább veszélyeztetett betegek életben maradási esélye.

Nagy  Kálmán
országgyûlési képviselõ, KDNP

VVeesszzééllyyeezztteettii  aa  ddaaggaannaattooss  
bbeetteeggeekk  éélleetteessééllyyeeiitt  aa  ttöörrvvéénnyy
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Konzervativizmus  a  XXI.  század  elején
Gondolatok az értékcentrikus politizálásról

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a XXI. száza-
di Európában a hiteles értékcentrikus –
ha úgy tetszik értékkonzervatív – politi-
kának a politikai csõdbiztos szerepét
kell betöltenie. A mondat három fogal-
ma némi magyarázatot igényel.

Értékkonzervatív:

Konferenciánk a konzervativizmusról
szól, és három konzervatívnak tartott
magyar parlamenti párt: a Fidesz, a
KDNP és az MDF önértelmezése is he-
lyet kap benne. Tankönyveink többsége
a konzervativizmust mint a status quo
megõrzésére irányuló politikai törekvést
definiálja. De a politikai elit hatalmá-
nak megõrzésérõl is olvashatunk. Ez
legjobb esetben is struktúrakonzervati-
vizmusnak nevezhetõ, ami nem több,
mint az élelmiszeripari tartósítás szint-
je. Az értékkonzervativizmus viszont,
az értékek, elsõsorban a hagyományos
értékek tiszteletét, és a megõrzésükre
irányuló szándékot jelzi. Tételezzék fel,
hogy a konzervatívnak nevezett magyar
pártok ebbe a kategóriába tartoznak. 

Értékcentrikus:

Ez a megjelölés az elõbbinél kifejezõbb,
mert nem a „haladás” naiv hitével
szembeszegülõ történelmi képzõdmény
képét idézi fel, hanem napjaink esz-
mei-politikai küzdelmét, amely az
értékcentrikus és az értéksemleges –
valójában értékközömbös – törekvések
között folyik.

Csõdbiztos:

A kifejezés cinikusnak, jobb esetben
viccelõdésnek tûnik, pedig a valóság ih-
lette. Szemünk láttára omlottak össze a
kollektivizmus bástyái. A másik szélsõ-
séges eszmeiség, az individualizmus jól
látható válságtüneteket produkál a nyu-

gati kultúra országaiban. Ez utóbbi per-
sze értelmezés kérdése.

Van, aki nem bánkódik a közösségek
gyengülésén, a normák érvényvesztését
a szabadság érvényesülésének tartja, a
tömeges reményvesztést pszichológiai
problémának, a népességcsökkenésre
pedig az a válasza: van munkaerõ bõven
a világban. 

Ha lehet is vita közöttünk a neolibe-
ralizmus megítélésében, egy véleményt
közösen kimondhatunk: van mit rend-
betennie az értékcentrikus politikának.
Ez akkor is igaz, ha szemérmesen hall-
gatunk a mai magyar kormány kártéte-
leirõl. 

A nyugati kultúra identitásválságának
oka, hogy két ágra szakadt. Az elágazás
az úgynevezett felvilágosodás korában
kezdõdött, amikor újraértelmezték a ha-
gyományos értékeket, amelyek az elöre-
gedett rendszerben elhomályosodtak. Ez
az újraértelmezés azonban nem felfrissü-
lést jelentett, hanem immanens érték-
ként való megjelenítést. A szekularizált
rendszerben az új ember- és társadalom-
kép egyes elemei abszolút értékként tûn-
tek fel. Ez a naiv hit az ember végtelen le-
hetõségeirõl szólt, az emberi természet-
nek a társadalmi környezet megváltozta-
tásával történõ megjavításáról, a termé-
szetfeletti korlátlan uralomról és a hala-
dás mindenekfeletti igazságáról. Még ma
is vannak, akik ennek a hitnek a nevé-
ben antropológiai pesszimizmussal vagy
politikai szkepticizmussal vádolják a jó-
zan realistákat. Tény, hogy ez a kultúra
ma is él és virul. Neoliberális dogmák ké-
pében jelenik meg, amelyeket hirdetõik
megkérdõjelezhetetlen igazságként ad-
nak elõ. Ezzel szemben az értékcentrikus
gondolkodás a dolgokat a maguk helyén
kezeli, értéküknek megfelelõen. Ennek a
gondolkodásnak egy konkrét politikai
eszmeiségben, konkrét szervezetekben
megjelenõ formája a kereszténydemok-
rácia.

A II. világháború után az európai új-
jáéledés meghatározó ereje volt. Gon-
doljunk az európai egység gondolatának
képviselõire (Adenauerre, Schumanra,
De Gasperire).

Ehhez szükség volt egyfajta nemze-
tekfelettiségre, a pluralizmus és födera-
lizmus elfogadására, ami nem zárja ki a
nemzeti értékek megjelenítését és a
nemzeti érdekek képviseletét.

Alkalmazták a keresztény kötõszót, a
„nemcsak… hanem… is”-t . Ez a realis-
ta megközelítés feltétele. 

Szervezeteikre jellemzõ volt a nép-
párti jelleg, az osztálykötõdés helyett.
Eszmeiségük és programjuk mind jobb,
mind bal irányba képessé tette õket a
koalícióra.

A hagyományos magyar keresztény-
demokrata mozgalom három forrásból
táplálkozik.

1. A magyar keresztényszociális ha-
gyományból. Elsõsorban Giesswein
Sándor és Prohászka Ottokár szociális
tevékenységébõl. (Talán innen ered erõ-
teljesebb egyházi kötõdése). Másrészt a
‘30-as, ‘40-es évek keresztényszociális
mozgalmaiból. Ezekbõl a szervezetekbõl
nõtt ki a Demokrata Néppárt. 

2. A történelmi egyházak társadalmi
tanításából. Magáénak vallja a keresz-
tény társadalomelmélet három alapel-
vét (perszonalitás, szolidaritás, szub-
szidiaritás), illetõleg a közjóról és a tár-
sadalmi igazságosságról szóló tanítását.

3. Harmadik forrás a nemzetközi ke-
reszténydemokrata közösség tevékeny-
sége.

Amikor a mai magyar keresztényde-
mokraták konkrét politikai törekvései-
rõl beszélünk – amelyek ellenzéki pozí-
cióban szavakat, kormányzati pozíció-
ban intézkedéseket jelentenek – eszmei
szempontból, vagyis ember- és társada-
lomképünkbõl kell kiindulnunk. 

Mit mond a perszonalitás elve?

Az ember személy, biblikus szóhaszná-
lattal istenképiséggel bír. Ebbõl ered
minden ember egyenlõ méltósága. Leg-
nagyobb ajándékunk a szabadságunk.
Szabadon alakíthatjuk a világot, bátran
megélhetjük kreativításunkat. Lehetõ-
ségeink azonban a természet rendjének

Folytatás a 12. oldalon

NNeemmccssaakk  aa  jjöövvõõjjee  bbiizzttaattóó  aa  hhaazzaaii  ééss  aazz  eeuurróóppaaii  kkoonnzzeerrvvaattiivviizzmmuussnnaakk,,  hhaa-
nneemm  aa  jjeelleennee  iiss  ssiikkeerreess  lleehheett  ––  eezz  vvoolltt  aannnnaakk  aa  ttaannááccsskkoozzáássnnaakk  aa  vvééggkkiiccsseenn-
ggééssee,,  aammeellyyeett  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoommáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiaa  PPoolliittiikkaaii  TTuuddoommáánnyyookk  IInn-
ttéézzeettee  rreennddeezzeetttt..  AA  kkoonnzzeerrvvaattiivviizzmmuuss  aa  XXXXII..  sszzáázzaadd  eelleejjéénn  ccíímmûû  ttuuddoommáá-
nnyyooss  kkoonnffeerreenncciiáánn  aa  hhaazzaaii  jjoobbbboollddaallii  ppáárrttookk  pprroommiinneennsseeiinn  kkíívvüüll  ppoolliittoollóógguu-
ssookk  ffeejjtteettttéékk  kkii  vvéélleemméénnyyüükkeett  aazz  eesszzmmeerreennddsszzeerr  ppeerrssppeekkttíívvááiirróóll..  HHaarrrraacchh
PPéétteerr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aalleellnnöökkee  aazz  éérrttéékkcceennttrriikkuuss  ppoolliittiizzáá-
lláásstt  vváállaasszzttoottttaa  eellõõaaddáássaa  ttéémmáájjááuull..
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Folytatás a 11. oldalról

keretein belül adottak. Ez a rend és az
objektív normák szabnak utat döntése-
inknek.

A kereszténydemokrata gondolkodás
az emberi jogok mellett figyel az ember kö-
zösségi lény mivoltához kapcsolódó köte-
lességeire is.

Érdemes néhány fogalompárt ele-
mezni és ennek kapcsán szólni törekvé-
seinkrõl.

Egyenlõség – különbözõség

Minden ember azonos méltósága és
egyenlõ jogai mellett különbözõek a
társadalmi, nemi stb. szerepek. Azt lát-
juk, hogy az egyenlõség torz értelmezé-
se elmossa pl. a nemi szerepek közötti
különbségeket. Így lesz az egy férfibõl
és egy nõbõl két személy, vagyis út nyí-
lik a meleg házassághoz, amely a há-
zasság lényegét vonja kétségbe. Ezért
védi a KDNP a házasság és család in-
tézményét.

A szabadság és rend viszonyáról már
szóltam. 

Egy konkrét példával egészíteném ki.
A gyermeki jogok rossz értelmezése ve-
zet a pedagógus tekintélyének csorbulá-
sához. Így nem lehet nevelni, pedig a
gyermeknek joga van a biztos eligazítás-
hoz. A KDNP olyan iskolarendszer visz-
szaállításán dolgozik, amelyben a gyer-
meket szeretõ és tekintéllyel rendelkezõ
pedagógusok dolgoznak.

Egyén és közösség

Az emberi személy méltósága mellett
hangsúlyozzuk a közösségek szerepét.
Az egyén is a közösségekben formáló-
dik, azok õrzik a hagyományokat, köz-
vetítik a normákat, növelik a társadal-
mi kohéziót. Van mondanivalónk min-
den közösség lényegérõl, társadalmi
szerepérõl.

Amíg az ultraliberális a házasságról
csak annyit mond, hogy jogod van elvál-
ni, mi valljuk, hogy az egy férfi és egy
nõ tartós és kizárólagos kapcsolata,
amely nyitott a gyermekek fogadására…
A család számunkra több, mint alterna-
tív együttélés, az egyház nem szekta és
a nemzet nem kisebbség. Példának em-
líthetném a polgári kormány család-
egyház- és nemzetpolitikáját.

A közösségek szerepének hangsúlyo-
zása már a társadalomról vallott nézete-
ink része. Társadalomképünk ott van
minden intézkedésünk, illetve megnyi-
latkozásunk mögött. A társadalom ala-
kíthatóságának kérdésében mintha fel-
cserélõdött volna a liberális és a konzer-
vatív szerep. A liberálisok ma azt
mondják, a társadalom fejlõdjön a ma-
ga törvényei szerint. Mi azt valljuk, ala-
kítanunk kell, hogy mûködõképes és
egészséges legyen. 

A polgári kormány intézkedései mö-
gött ilyen társadalom képe jelent meg. Be-
vezettük az úgynevezett iskoláztatási tá-
mogatást, hogy a szülõt késztessük gyer-

meke iránti kötelessége – az iskoláztatás –
teljesítésére. Visszaállítottuk a munkajö-
vedelemhez kötött családi támogatást,
hogy erõsítsük a munka társadalmi be-
csületét. A lumpen életformára késztetõ
támogatások arányát csökkentettük…

Ennek a tevékenységnek folytatása
az utóbbi hónapok néhány keresztény-
demokrata kezdeményezése:

Családi adózás, vagyis az eltartottak
számának figyelembevétele az adózás-
nál – ez a társadalmi igazságosság szem-
pontjának érvényesítése.

Nyugdíjkoncepció. Többek között a
biztosítási és szociális elem, ill. a társa-
dalom teherbírása és az emberhez mél-
tó idõskor egyensúlyát igyekszik bizto-
sítani. Emellett figyelembe vesz család-
politikai szempontokat is.

Vitanap a népesedési helyzetrõl. A
nemzet elsõ számú sorskérdése.

Szabad vasárnap mozgalom. Magyar-
országon sokan kénytelenek vasárnap is
dolgozni a tulajdonosok profitéhsége
miatt. A szabad vasárnap biztosítása a
családok és társadalmi kapcsolatok vé-
delmét jelenti.

Ha egy mondatban kellene össze-
foglalnom mondanivalómat: Az ön-
magáért, családjáért és a társadalo-
mért felelõsséget viselõ emberben és a
rendezett, mûködõképes társadalom-
ban gondolkodunk.

Harrach  Péter
(Az MTA Politikai Tudományok Intézetében

elhangzott elõadás szerkesztett változata.)

Egyház  és  politika
Zaklatott politikai életünkben igen fontos, hogy legyen
olyan – napi érdekek felett álló, maradandó érvényû – állás-
foglalás, mely tájékozódási pontul szolgál a keresztény elkö-
telezettségû, felelõs politikusok számára.  Mint arról koráb-
ban beszámoltunk a Szent István Társulat kötetbe foglalta
a katolikus egyház társadalommal kapcsolatban vallott el-
veit. A társadalmi tanítás foglalatát a közjó és az egyén szol-
gálatát felvállaló képviselõk és más közéleti feladatot felvál-
laló felelõs személyek egyaránt haszonnal forgathatják. 

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke egy budapesti elõadásán
kifejtette, nem lehet eléggé hangsúlyozni: az egyház társa-
dalmi tanításáról közelmúltban megjelent kötet többek
között azért is nagy jelentõséggel bír, mert egy olyan szél-
sõséges álláspontot utasít el, amely szerint az egyház tár-
sadalmi tanítása azonos valamilyen napi politikai aktuali-
tással. Mint mondta, az a kijelentés sem helytálló, hogy az
egyház társadalmi tanítása nincs összefüggésben a világ
valós folyamataival. A politikus rámutatott, a közélet és a
hitben megélt élet egymás erõsíti.

J.  P.

AA  mmeeggffeelleellééss  eenneerrggiiaappoolliittiikkáájjaa  
A kormány nagy késéssel országgyûlési határozatként nyújtotta be a
2007–2020 közötti idõszakra vonatkozó energiapolitikai koncepció-
ját. Teszi ezt most, 2008 februárjában. A késés mellett további meg-
lepetés, hogy az eddigi anyagot, amely a minisztérium honlapján is
szerepelt, egyszerûen háttértanulmánnyá degradálja. Így szinte nincs
mirõl vitatkozni, hiszen az egész koncepció 15 pont, másfél oldalon.
Ebbõl is az utolsó pont az 1993-as anyag érvénytelenítése.  Egy ilyen
koncepciónak az állami felelõsségvállalással, az állami feladatok meg-
fogalmazásával kellene foglalkoznia. Ehelyett azonban a liberális
energiapiaci modellkialakítására és bevezetésére koncentrál, melyet
egy formális parlamenti határozattal kíván megerõsíteni. A nemzeti,
közösségi érdek helyett a fundamentálisan liberális piaci szempont-
ok és befektetõi érdekek motiválták az anyag készítõit. Ez az állás-
pont az állam teljes kivonulásával egyenértékû az energetikai piacról,
azaz az állampolgár magára marad az erõfölényükkel bármikor visz-
szaélni képes piaci szolgáltatók között. 

Ez a határozattervezet nem alkalmas arra, hogy koncepcióként
elfogadásra kerüljön. 

Molnár  Béla  
országgyûlési képviselõ, KDNP 
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Sopron  már  több  szavazáson  is  bizonyított

Szebbé tették a rászorulók karácsonyát.
Balsay István, a Fejér megyei közgyûlés
alelnöke, a KDNP Önkormányzati Ta-
nács elnöke a közelmúltban összegezte a
testület karácsony elõtti felhívásának
eredményét. November végén a Fejér Me-
gyei Közgyûlés valamennyi párt és szerve-
zet támogatásával úgy döntött, gyûjtést
indít az önkormányzat fenntartásában
mûködõ szociális és gyermekvédelmi
szakellátó rendszerben élõk karácsonyá-
nak méltó megünneplése érdekében.

Balsay István alelnök, mint az ado-
mánygyûjtõ kezdeményezés elindítója
és összefogója, a határozat elfogadása
után levélben fordult a Fejér Megyei Ön-
kormányzat képviselõihez, a megyei te-
lepülési polgármesterekhez, a hivatal
dolgozóihoz és a megyében mûködõ cé-
gekhez (470 db), kérte a segítségüket a
gyermekek, idõsek, betegek karácsonyá-
nak támogatásához. Az adománygyûjtés
2007. december 20-án zárult, eddig az
idõpontig 1552300 Ft gyûlt össze.

FFeelloosszzllaattáásstt  kkeezzddeemméénnyyeezznneekk
A Fidesz–KDNP önkormányzati frakciója kezdeményezi a terézvárosi képvi-
selõ-testület feloszlatását és idõközi választás kiírását. Állítják: Terézváros
neve a mostani vezetés mintegy hat éve alatt egybeforrt a botrányokkal. A kö-
zelmúltban az önkormányzat vagyonkezelõ cégének vezérigazgatója ellen a
rendõrség büntetõeljárást kezdeményezett, az önkormányzattal vitában lévõ
egyik cég tulajdonosa pedig korrupcióval vádolja az egyik SZDSZ-es alpolgár-
mestert.

VG

Sikeres  adománygyûjtés

Firlt Mátyás beszédében kiemelte, a
soproniak a 2006-os választásokon is
tudták hogyan kell szavazni, ha min-
denki így tett volna, most nem ez a
kormány irányítaná az országot. – A
népszavazáson felmutathatjuk a piros
lapot. Sikeresek leszünk, ha egységes
módon lép fel a nemzet, s összefogva
végigmegyünk a Fidesz–KDNP által ki-
jelölt úton.

Székyné dr. Sztrémi Melinda a váro-
sában élõk nehéz helyzetére hívta fel a
figyelmet, kiemelve, hogy a tandíj, vi-
zitdíj, napidíj további terhet tesz a sze-
gények vállára. Tandíj nehezíti a sze-
gény sorban nevelkedettek fõiskolára
jutásának esélyeit. – Pedagógusként,
anyaként ezt nem engedhetem meg –
tette hozzá a salgótarjáni polgármester.
A politikus a vizitdíj és a napidíj kap-
csán az idõsek védelméért emelt szót.
Õk azok, akik egy életen át fizettek
azért, hogy nyugdíjas korukban ellátást

kapjanak. A kormány most újra fizetés-
re kötelezi õket.

Tarlós István részletesen elemezte a
mélyülõ szociális válságot okozó lépése-
ket. Mint mondta: a 2006-os országgyû-
lési választás kampányában Gyurcsány

Ferenc és a szocialisták végig hazudtak a
magyar embereknek: eltitkolták a közvé-
lemény elõl az ország valós állapotát és
azt, hogy milyen megszorításokra ké-
szülnek. Következetesen és felháboro-
dottan tagadták, hogy vizitdíjat, tandíjat
és kórházi napidíjat akarnak bevezetni.
Az emberek szavazatait hazugsággal ki-
csalták, majd olyan döntéseket hoztak,
melyeket korábban tagadtak, melyekhez
nincsen felhatalmazásuk, és amelyek
mára szociális válságot okoztak. A kor-
mány becsapta az embereket, most pedig
a becsapott emberekkel fizetteti meg sa-
ját hazugságainak árát, vagyis azokkal,
akik egyáltalán nem tehetnek arról, hogy
az ország ide jutott.

A politikus kitérve a népszavazás
kezdeményezésének okaira, kifejtette:
helyre kell állítani a demokráciát, mert a
kormány jelenleg felhatalmazás nélkül
tevékenykedik, és sorozatosan hoz olyan
döntéseket, amelyekre a választók egyál-
talán nem adtak felhatalmazást.

Egy országot azonban nem lehet hu-
zamosabb ideig az emberek akaratával
szemben kormányozni.

Forrás: firtl.sopron.hu
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ZZssúúffoolláássiigg  mmeeggtteelltt  tteerreemm  ffooggaaddttaa  SSoopprroonnbbaann  TTaarrllóóss  IIssttvváánntt,,  aa  SSzzoocciiáálliiss  nnéépp-
sszzaavvaazzááss  22000088..  vveezzeettõõjjéétt..  AA  llaakkoossssáággii  ffóórruummoonn  rréésszztt  vveetttt  RRooggáánn  AAnnttaall  VV..  kkee-
rrüülleettii-,,  ééss  SSzzéékkyynnéé  ddrr..  SSzzttrréémmii  MMeelliinnddaa  ssaallggóóttaarrjjáánnii  ppoollggáárrmmeesstteerr  iiss..  AA  vveenn-
ddééggeekkeett  FFiirrttll  MMááttyyááss,,  SSoopprroonn  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  kköösszzöönnttööttttee..  

MMáárr
NNyyíírrmmáárrttoonnffaallvvaa

iiss  XX-eell
Debrecen és Fülöp után Nyírmár-
tonfalva már a harmadik település a
megyében, ahol megalakult az a Hajdú-
Bihar megyei Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség helyi szervezete. Az ala-
kuló ülésen Korbeák György, az IKSZ
Debreceni Szervezetének elnöke õszinte
örömének adott hangot, hogy újabb tett-
re kész, keresztény fiatalokkal bõvült az
IKSZ csapata. 

Az alakuló ülésen az IKSZ Nyír-
mártonfalvi Szervezetének elnökévé
Korbeák Zoltánt, alelnökévé Bodnár Ta-
mást választották. Az elnök és az alel-
nök megköszönve tagtársaiknak a bizal-
mat, hangsúlyozta a helyi szervezet a
népszavazási kampány során aktívan
részt kíván venni a szervezési, mozgósí-
tási munkában, mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a népszavazás
sikeres és eredményes legyen. 

Forrás: www.xlap.hu  



KKoorraasszzüüllöötttt  aa  vváárróólliissttáánn
Lakossági fórum Biatorbágyon

Palovics Lajos bevezetõjét követõen el-
mondta, Biatorbágy képviselõtestülete
határozatot hozott, amelyben a fórum
hallgatóságának támogatását kérve
tolmácsolja óhaját, hogy a terület or-
szággyûlési képviselõje ne szavazza
meg február 11-én az egészségügyi tör-
vényt. 

Szócska Miklós, a Semmelweis Egye-
tem Egészségügyi Menedzserképzõ Köz-
pontjának igazgatója hideg szakszerû-
séggel sorolta fel a több-biztosítós mo-
dell hátrányait. Elmondta, hogy a jelen-
legi egészségügy tényleg reformra szorul,
de ettõl a modellváltástól nem várható
javulás. Megemlítette, hogy az üzleti
biztosítás nem jelenti a költségek csök-
kentését, sõt inkább azok növekedését

vonja maga után. Õ – bármilyen kor-
mányzat volt is hatalmon – ellenezte a
szolidaritásalapú biztosítás felrúgását. 

Pesti Imre, a Fidesz egészségügyi
szakpolitikusa számba vette a szociál-
liberális kormányzat ámokfutását, és az
egészségügyben végzett pusztítását. 

Soltész Miklós hosszan sorolta a kor-
mányzat bûneit, hazugságait. Az egész-
ségben nem tõkebevonás történt, ellen-
kezõleg, az eltapsolt állami pénzek pót-
lására, a deficit betömésére tõkekivonás
történik. Nem az egészségügy okozta az
állami deficitet. Tevékenységük követ-
keztében mostanra hosszú várólisták
alakultak ki, a lakossági egészségi álla-
pota romlott. Koraszülöttek is kerültek
már várólistára. 

Mielõtt az elõadók röviden reagál-
hattak volna egymás kijelentéseire, a
hallgatóság kért szót. Baloldali érzel-
mû szavazók heves indulattól fûtve bí-
rálták a kormányzat tervét. Nem sza-
vaznak olyan kormányzatra, amelyik
így becsapja választóit. A késõ estébe
nyúló fórumon a lakosság hosszan so-
rolta sérelmeit, és felszólította a képvi-
selõ urat, hogy valljon színt, a frakció-
fegyelem szerint szavaz-e vagy a lelki-
ismeretére hallgatva. Szinte felrobbant
a nagyterem a felháborodástól, amikor
a képviselõ úr bejelentette, hogy a frak-
ciófegyelem és lelkiismerete egybeesik,
ezért igennel fog szavazni. 

A fórum közfelkiáltással támogatta
Biatorbágy képviselõtestületét, amely
felszólítja Keller Lászlót, hogy nemmel
szavazzon az egészségtörvényre. Ritkán
adatott meg ilyen egyetértés a város ön-
kormányzatának képviselõtestületében,
és régen talált így egymásra a képviselõ-
testület és a lakosság.

K.  P.

Gyermekbarát  város
akar  lenni  Tata

Csatlakozott Tata Város Önkormányza-
ta az UNICEF „Gyermekbarát Város”
elnevezésû kezdeményezéshez. Ezzel a
csatlakozással a város szeretne egy
olyan irányvonalat, követendõ példát
meghatározni, amely remélhetõleg más
városok számára is minta lehet. A cím
elnyerése érdekében még az idén ingye-
nes védõoltást kapnak a kétéves gyere-
kek, kamaszparkot alakítanak ki, és
számos gyermekjóléti intézkedést vezet-
nek be. Felújítják a játszótereket, több
városrészben alakítanak ki klubhelyisé-
get a tatai diákoknak, helytörténeti tan-
tárgyat indítanak az általános iskolák-
ban, városvédelmi diák csapatot hoznak
létre, és támogatják az óvodák szakmai
munkájának fejlesztését. Kecskeméti
Edit, az UNICEF Magyar Bizottság igaz-
gatója személyesen is gratulált az úttörõ
kezdeményezéshez, hiszen Tata az elsõ
város hazánkban, amely egy komplex
program kidolgozásával csatlakozott a
programhoz. 

Forrás: www.tata.hu

A Fidesz–KDNP jelöltje, Turai István
legyõzte a szocialista Keller Lászlót a
törökbálinti idõközi választáson. Az
51,63 százalékos részvétel mellett zá-
rult voksoláson Turai 2953 szavazatot
kapott (ez a szavazatok 57 százaléka),
Keller Lászlóra csak 2226-an szavaz-
tak. Az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete ellenzéki többségû lesz: tíz kör-
zetbõl kilencben a Fidesz–KDNP je-
löltje kapta a legtöbb szavazatot, egy-
ben a Független Platform Egyesület. A
kompenzációs listán a szocialisták
hat, a Független Platform Egyesület
egy mandátumhoz jutott. 

Mint ismert, a 18 tagú, ellenzéki
többségû képviselõ-testület tavaly ok-
tóber 25-én feloszlatta magát arra hi-
vatkozva, hogy a testület munkája
nem elég hatékony. Így Keller László
szocialista polgármester – aki koráb-
ban közpénzügyi államtitkárként
híresült el – megbízatása is lejárt, bár
az új választásig teljes jogkörrel a he-

lyén maradt, csakúgy, mint a testület.
Keller Lászlót az MSZP mellett a Ci-
vil Fórum Egyesület is támogatta,
míg ellenfele, Turai István a Fidesz
mellett a KDNP bizalmát is élvezte.
Õ volt egyébként korábban Törökbá-
lint polgármestere, õt váltotta 2006-
ban Keller László. 

A tizenkétezer ezer lakosú Törökbá-
linton 10 172-en járulhattak vasárnap
az urnák elé, 10 helyiséget rendeztek be
erre a célra. 

Turai István a Hír Televíziónak nyi-
latkozva azt mondta, hogy a választás
következtében erõs jobboldali-konzerva-
tív többségû képviselõ-testület jött létre
egy konzervatív irányultságú vezetõvel,
ezért minden esélyük megvan arra,
hogy az általuk kidolgozott programot
végre tudják majd hajtani. A nyertes
polgári oldal a város érdekében nyitott
minden együttmûködésre – mondta a
politikus. 

Forrás: mno,  Hír  TV  

NNaaggyyoott  bbuukkootttt  KKeelllleerr  LLáásszzllóó
Súlyos szocialista vereség Törökbálinton

14 Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. február

LLaakkoossssáággii  ffóórruummoott  rreennddeezztteekk  BBiiaattoorrbbáággyyoonn  aa  kkéésszzüüllõõ  eeggéésszzssééggttöörrvvéénnyyrrõõll
PPaalloovviiccss  LLaajjooss  ppoollggáárrmmeesstteerr  bbeevveezzeettõõjjéébbeenn  aa  kkéétt  vviilláágghháábboorrúú  kköözzööttttii
eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  rreennddsszzeerrtt  iissmmeerrtteettttee..  ZZssúúffoolláássiigg  mmeeggtteelltt  bbiiaattoorrbbáággyyii
sszzíínnhháázztteerreemm  eeggyy  eemmbbeerrkkéénntt  zzúúdduulltt  ffeell,,  aammiikkoorr  aazz  MMSSZZPP  kkééppvviisseellõõjjee  bbeejjee-
lleenntteettttee,,  hhooggyy  eeggyyeettéérrttvvee  aa  ffrraakkcciióóffeeggyyeelleemmmmeell,,  mmeeggsszzaavvaazzzzaa  aazz  eeggéésszz-
ssééggüüggyyii  ttöörrvvéénnyytt..  



Molnár Péter, a KDNP Miskolc Városi
Szervezetének elnöke, Miskolc Megyei
Jogú Város Közgyûlésének KDNP-frak-
cióvezetõje örömét fejezte ki, hogy Só-
lyom László köztársasági elnök úr a le-
hetõ legkorábbi alkalomra tûzte ki a
népszavazás idõpontját. Mint fogalma-
zott: nagyon fontos kérdésekben dönt-
hetünk a jövõnkrõl. Szerinte most alka-
lom nyílik arra, hogy a magyar választó-
polgárok a közvetlen demokráciagya-
korlással képviseljék a saját érdekeiket,
és igent mondjanak a tandíj, a vizitdíj
és a kórházi napidíj eltörlésére. Molnár
Péter hangsúlyozta: ezek bevezetése
azért is jogtalan volt, mert a kormány-
pártok nem rendelkeztek ehhez társa-
dalmi felhatalmazással. A szocialisták a
választási kampányban nem csupán el-
hallgatták, hanem kifejezetten tagad-
ták, hogy fizetõssé akarják tenni az
egészségügyet és a felsõoktatást. 

Mint mondta, a sajtótájékoztató leg-
fõbb célja, hogy ráirányítsák a figyelmet
a népszavazás jelentõségére, és arra kér-

jenek minden józanul gondolkodó em-
bert, hallgasson eszére, zsebére, és a jö-
võje érdekében menjen el, s voksoljon
három igennel március 9-én. A miskol-
ci közgyûlés frakcióvezetõje emlékeztet-
te a jelenlévõket arra a sajnálatosan
hosszú útra, amely a népszavazásig ve-
zetett, s hogy a KDNP és a Fidesz min-
dent megtett és megtesz az emberek ér-
dekében! 

Nagy Kálmán, a KDNP miskolci or-
szággyûlési képviselõje – következmé-
nyeit, társadalmi hatásait tekintve – a
rendszerváltozás óta a legnagyobb jelen-
tõségû törvénynek nevezte a társada-
lombiztosítás átalakítását. A keresz-
ténydemokrata egészségpolitikus el-
mondta: bízik benne, hogy március 9-
én törvénymegerõsítõ népszavazásra is
sor kerül, és a tandíj, vizitdíj, kórházi
napidíj mellett, a választók a több bizto-
sítós egészségügyi modell bevezetésérõl
is véleményt mondhatnak.  

A képviselõ ismételten felhívta a figyel-
met a több-biztosítós rendszer veszélyeire,

tisztázatlan kérdéseire. A népszavazással
kapcsolatban pedig elmondta: a kampá-
nyokban pro és kontra is sok minden el-
hangzik, de itt most feketén-fehéren arról
van szó, akarnak-e az emberek még egy-
szer fizetni olyan dolgokért, amelyekért
egyszer már fizettek? Ha nem, akkor
menjenek el szavazni, és töröljék el a tan-
díjat, vizitdíjat, kórházi napidíjat. 

Zólyomi Péter, az IKSZ miskolci el-
nöke, országos alelnöke arról szólt,
hogy február 1-tõl elkezdõdött szerveze-
tük és a Fidelitas népszavazási kampá-
nya. A belváros forgalmasabb csomó-
pontjain, egyetemi fórumon és újsághir-
detésben, szórólapokon is próbálják
meggyõzni a fiatalokat, miért kell el-
menniük szavazni, és igennel voksolni.
Az ifjú kereszténydemokrata politikus
szerint a diplomások több adót fizetnek,
az alkotó értelmiség az egész társada-
lomnak hasznára van, a képzésükre for-
dított pénz kamatostul megtérül. Zó-
lyomi Péter bemutatott egy 150 ezer fo-
rintra, azaz a bevezetendõ tandíj össze-
gére kiállított csekket is. Ezzel az IKSZ
arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a
Gyurcsány-kormány átvágta a felsõok-
tatásban tanulókat is.
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Igenekért  kampányol  
a  miskolci  KDNP  és  az  IKSZ

NNéémmeetthh  SSzziilláárrdd,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP
ccsseeppeellii  ffrraakkcciióóvveezzeettõõjjee  nnyyíílltt  vviittáárraa
iinnvviittáállttaa  TTóótthh  MMiihháállyy  ccsseeppeellii  ppooll-
ggáárrmmeesstteerrtt  ééss  MMSSZZPP-ss  ppáárrtteellnnöö-
kköött  aa  sszzoocciiáálliiss  nnééppsszzaavvaazzááss  kkéérrddéé-
sseeiirrõõll..  

Németh Szilárd leszögezte nyílt levél-
ben, hogy a szociális népszavazás kap-
csán nagyon fontos, hogy a csepeli vá-
lasztópolgárok megalapozottan, eddigi
tapasztalataik és a különbözõ érvek
alapján dönthessenek. 

Ezért gondolja úgy, hogy Csepelen
a nyilvánosság bevonásával, a lako-
sok, a sajtó és a civil szervezetek je-
lenlétében „kellene érvelnünk saját
meggyõzõdésünk mellett” – áll a le-
vélben. Felhívja a figyelmet arra, hogy

a csepeli választópolgárok joggal vár-
ják el politikusaiktól, hogy érvekkel,
tényekkel alátámasztott válaszokat
adjanak a népszavazással kapcsolat-
ban felmerülõ legfontosabb kérdések-
re, mint például, hogy „miért fizes-
sünk kétszer az egészségünkért, ha or-
voshoz megyünk, vagy kórházba kerü-
lünk? Egyszer már levonták a bérünk-
bõl a tb-járulékot, most miért kény-
szerítenek a vizitíj és a kórházi napi-
díj megfizetésére? Mi lesz a tehetsé-
ges, de szegény sorsú gyerekekkel, ha
velük is meg akarják fizettetni a tan-
díjat?” – sorolja a kérdéseket Németh
Szilárd. 

A csepeli Fidesz frakció vezetõje
javaslatot tett, hogy 2008. február
21-én 15 órakor, a képviselõtestület

ülése után, a Csepeli Munkásotthon
nagy tánctermében tartsanak nyilvá-
nos vitát, véleménye szerint Csepel
Önkormányzata Képviselõ-testület-
ének is kötelessége erõsíteni a nép-
szavazás intézményét, mint demok-
ráciánk egyik legfontosabb alapkövét.
Ezért a Fidesz–KDNP frakció olyan
elõterjesztést nyújt be a február 21-ei
képviselõtestületi-ülésre, amelyben a
képviselõtestület a szociális népsza-
vazáson való részvételre hívja fel
Csepel választópolgárainak figyel-
mét, s ezzel kapcsolatban Németh
Szilárd arra kéri a város polgármes-
terét és a képviselõtestület minden
tagját, hogy támogassák kezdemé-
nyezésüket. 

Forrás: fidesz.hu

AA  mmáárrcciiuuss  99-ii  nnééppsszzaavvaazzáássoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteellrree,,  ééss  hháárroomm  „„iiggeenn””-eess  vvookkssoo-
lláássrraa  bbiizzttaattttáákk  aa  vváállaasszzttóókkaatt  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ((KKDDNNPP))  ééss  aazz
IIffjjúússáággii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  ((IIKKSSZZ))  hheellyyii  vveezzeettõõii,,  mmiisskkoollccii  ssaajj-
ttóóttáájjéékkoozzttaattóójjuukkoonn..

Nyilvános  vita  Csepelen  a  népszavazásról
Miért fizessünk kétszer az egészségünkért?
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AA  rreeffeerreenndduumm  ttééttjjee  aazz  eemmbbeerreekk
vveerrsseennyykkééppeessssééggee,,  aammeellyy  aa  lleegg-
ffoonnttoossaabbbb  aa  2211..  sszzáázzaaddbbaann  ––  jjee-
lleenntteettttee  kkii  OOrrbbáánn  VViikkttoorr,,  aa  FFiiddeesszz
––  MMaaggyyaarr  PPoollggáárrii  SSzzöövveettsséégg  eellnnöö-
kkee  aa  ppáárrtt  ffrraakkcciióóüülléésséénn..  FFiiggyyeell-
mmeezztteetteetttt::  aa  kkoorrmmáánnyy  lleeggaalláábbbb
úúggyy  ffoogg  hhaazzuuddnnii  aa  sszzoocciiáálliiss  nnéépp-
sszzaavvaazzááss  eelllleennkkaammppáánnyyáábbaann,,  mmiinntt
aa  22000066-ooss  oorrsszzáággggyyûûllééssii  vváállaasszzttáá-
ssookk  aallkkaallmmáávvaall..  

Az elsõ napirendi pontot felvezetõ
Orbán Viktor gratulált Rétvári Bencé-
nek, aki a 67 százalékkal nyert a 38
százalékos részvételi arány mellett
zajló XI. kerüli idõközi parlamenti
képviselõválasztás elsõ fordulójában.
A Fidesz elnöke rámutatott: míg a
közvélemény-kutatási adatokat nem
szabad komolyan venni, addig egy vá-
lasztás valódi véleménynyilvánítás-
nak számít. 

Magyarországon is ritka az, hogy a
kormány az emberek pénzét felhasz-
nálva kampányol az emberek ellen. Ez
ellentmond az alkotmány szellemé-
nek, ezért fel kell szólítani a kor-
mányt, hogy hagyja abba azon intéz-
kedéseit, amelyekkel arra kérik az em-
bereket, hogy a józan eszüknek ellent-
mondva szavazzanak – mondta el a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség hét-
fõi, Debrecenben tartott frakcióülésén
Orbán Viktor, a párt elnöke. A „há-
romigenes szociális népszavazás” kap-
csán azt emelte ki, hogy az igenek fe-
lelõs döntések lesznek a kormányzati
hazugságokkal szemben. „Határozot-
tan ki kell állni az embereknek az iga-
zukért és a pénzükért a három igen-
nel” – mondta. 

Miközben milliárdokban mérhetõ
az adófizetõk azon pénze, amit a kor-
mány kampányra fordít, aközben do-
bozdíjakat akarnak bevezetni olyan
gyógyszerekre is, amelyektõl emberek
élete közvetlenül függ – mutatott rá.
„Jól látható, hogy beteg emberek meg-
gyógyítására nem akar a kormány
pénzt adni, de kampányolni, politikai
célokra felhasználni adóforintokat, ar-
ra bizony van esze. Azt kell monda-
nom, hogy elment a józan eszük” – je-
lentette ki a Fidesz elnöke. 

A népszavazás nem pártkérdés,
nem az számít, hogy ki hová szava-
zott korábban. A „három konkrét
igen egy nagy, szimbolikus döntéssé
áll össze”, amely eltörölheti a most
uralkodó rossz politikát és új szemlé-
letet hozhat a helyére – foglalta össze
Orbán, aki szerint az elsõ igennel az
emberek a saját önbecsülésüket állít-
hatják vissza, a másodikkal kimond-
ják, hogy nem õk tehetnek arról,
hogy Magyarország ide jutott, a har-
madikkal pedig azt nyilvánítják ki:
hazugságoknak nem lehet helyük a
közéletben. 

„Március 9-én az emberek végre
dönthetnek azokról, akik a fejük felett
döntöttek – róluk. Azt üzenjük Ma-
gyarország polgárainak, eljött az ideje,
hogy végre komolyan vegyük a saját
országunkat. Eljött az ideje, hogy ko-
molyan vegyük egymást és önmagun-
kat. Vegyük komolyan a kimondott
szavakat és tetteket” – mondta Orbán
Viktor. „Ha nem szavazunk igennel,
akkor azt mondjuk ki, hogy tovább
hagyjuk becsapni magunkat” – szö-
gezte le Orbán Viktor. A Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség elnöke be-
szédét azzal zárta, hogy a szociális
népszavazás nemcsak a válságból való
kiút kezdete, hanem Magyarország
felemelkedéséé is. 

Forrás: mno  

Komoly  
népmozgalom  

alakult  
AA  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  335599  eezzeerr  aallááíírráásstt
ggyyûûjjttöötttteekk  öösssszzee  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,
hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekk  nnééppsszzaavvaazzáássoonn
ddöönnttsseenneekk  aarrrróóll::  aakkaarrjjáákk-ee  aazz  üüzzlleettii
éérrddeekkeellttssééggûû  bbiizzttoossííttóókk  rréésszzvvéétteelléétt
aazz  eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  rreennddsszzeerrbbeenn..  

Példa nélküli ez a társadalmi összefogás,
komoly népmozgalom alakult – fogalma-
zott sajtótájékoztatóján Gaskó István,
utalva arra, hogy ennyi aláírást eddig csak
parlamenti pártoknak sikerült összegyûj-
teniük. A népszavazáson felteendõ kérdés
– amelyet az OVB hitelesített, majd az Al-
kotmánybíróság jóváhagyott – Albert
Zsolt és felesége nevéhez fûzõdik, és úgy
szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyar-
országon ne vezessék be a mindenki által
kötelezõen választandó, üzleti alapon
mûködõ több-biztosítós egészségbiztosí-
tást?”. A Liga elnöke a sajtótájékoztatón
bejelentette: az aláírásgyûjtést folytatják. 

Albert Zsolt beszámolt arról, levelet
kapott Horváth Ágnes egészségügyi mi-
nisztertõl, amelyben a tárcavezetõ azt írta,
hogy a jelenlegi népszavazási kezdemé-
nyezés nem befolyásolja a megszavazott
törvényt, és arra kérte õt, álljon el ettõl a
kezdeményezéstõl. Albert Zsolt közölte:
nem függesztik fel a gyûjtést, erre sem
szándékuk, sem erkölcsi alapjuk nincs.

Forrás: mno,  MTI

A  három  igen  
eltörölheti  a  rossz  politikát
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