
Hazánk
„Csakis az emberi személy védelme teszi
lehetõvé, hogy leküzdjük az éhezés fõ
okát, vagyis az emberek elzárkózását em-
bertársaik elõl, ami szertefoszlatja a szoli-
daritást, igazolja a fogyasztói életformát
és bomlasztja a társadalom szövetét.
Ugyanakkor megõrzi, sõt elmélyíti az
igazságtalan egyenlõtlenségeket és elha-
nyagolja a jó legmélyebb kívánalmait. Ha
tehát az emberi méltóság tisztelete ér-
vényre jutna a tárgyalóasztalnál, a dönté-
seknél és azok végrehajtásánál, lehetõvé
válna egyébként leküzdhetetlen akadá-
lyok meghaladása, és megszûnne, vagy
legalábbis csökkenne a mások java iránti
közömbösség” – fogalmazott nemrégiben
XVI. Benedek pápa a FAO (az ENSZ Élel-
mezési és Mezõgazdasági Szervezete) ró-
mai csúcstalálkozóján résztvevõ állam- és
kormányfõkhöz írott levelében.

Az emberi méltóság tisztelete és a szo-
lidaritás, azaz a másik emberrel való kö-
zösségvállalás, azonosulási képesség – ta-
lán e két fogalom emelhetõ ki leginkább az
utóbbi idõk pápai megnyilatkozásaiból. Ez
olvasható a világ legfejlettebb országait tö-
mörítõ G8-csoport államfõihez intézett, a
szegények megsegítésére felhívó üzeneté-
ben ugyanúgy, mint a 2009.  január 1-jére,
a béke világnapjára közzétett mondatai-
ban, vagy a közelmúltban publikált, Gor-
don Brown angol miniszterelnökkel folyta-
tott levelezésében. Ezek egyrészt azokra a
szempontokra mutatnak rá, amelyek kon-
zekvens érvényesítése nélkül bizonnyal
megoldhatatlanok a jelenkori világ egyre
aggasztóbb méreteket öltõ problémái, más-
részt, inverze felhívják a figyelmet arra,
hogy mely dolgok hiánya torzítja az embe-
ri civilizáció mostani, globalizációnak ne-
vezett fejlõdési szakaszát. 

A haszonelvûség és a nagylelkûség az a
két szélsõ érték, amelyek között az emberi
történelem – változó görbét leírva – végig-
hullámzik. A nagyobb tévedés kockázata
nélkül kijelenthetõ, egy-egy kor képét, az

akkor élõk létét, a világ élhetõ voltát alap-
vetõen meghatározza, hogy e két minõség
mily vegyülése uralkodó éppen. Ha ebbõl a
szempontból tekintünk napjainkra, azt
láthatjuk, mintha az emberiség nem lenne
képes kiaknázni a technikai fejlõdés meg-
teremtette lehetõségeket, sokkal inkább az
tapasztalható, hogy a természetesnek is
mondható haszonelvûség dominanciája
lassan az egyensúly visszafordíthatatlan
megbomlásával fenyeget, hogy miközben
az erõforrások és a lehetõségek kihasználá-
sát tekintve a világ elõrehalad, nemhogy
csökkenne, egyre nõ a kiszolgáltatottak, a
puszta létezésért küzdõk száma. Mit tehet
ebben a helyzetben a katolikus egyház fe-
je? Szót emel vallott hite, a természetben
létezõ jog, a mindenkiben ott lakozó igaz-
ság nevében az elesettekért, néven nevezi a
problémákat, felhívja a döntési helyzetben
lévõk figyelmét a veszélyes folyamatokra,
és azok módosítására sarkall.

XVI. Benedek állásfoglalásait, miután
nyilvánvalóan érdeket sértenek, ellene
szegülnek – anyagi és szellemi – hegemó-
niára irányuló hatalmi törekvéseknek,
szokás úgy interpretálni, mint a Vatikán
politikai befolyásszerzõ igyekezetét. E té-
ren Magyarország mintha az éltanuló sze-
repére törne, elég talán Kósáné Kovács
Magda Barroso elnökhöz intézett levelére
utalni, amelyet a magyar püspöki kar ró-
mai ad limina látogatásán elhangzottak
után fogalmazott meg. Errõl persze szó
sincs. Ahogyan Sydneybe történt megér-
kezése utáni sajtótájékoztatón a pápa el-
mondta, az egyház nem akar direkt mó-
don beleavatkozni a technika és a politika
kérdéseibe, de felelõsséggel tartozik a te-
remtett világért. „Nekünk fel kell ébresz-
tenünk a lelkiismeretet, láttatnunk kell a
nagyobb összefüggéseket, de a konkrét
problémákra a politikusoknak és a szak-
embereknek kell megtalálniuk a választ.” 

Brém-NNagy  Ferenc
Forrás: Magyar  Hírlap

Felelõsséggel  
a  teremtett  világért
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A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja 2008. július

A  kormánynak
fizetnie  kell!

„A jogvita azonban eldõlt, az
Alkotmánybíróság kimondta:
a nem állami, nem helyi ön-
kormányzati intézményfenn-
tartó részére megállapított
normatív költségvetési hozzá-
járulások összege nem lehet
kevesebb, mint a helyi önkor-
mányzat részére ugyanazon
jogcímen megállapított nor-
matív hozzájárulás. A kor-
mánynak nincs választási le-
hetõsége, ki kell fizetnie az
intézményektõl elvont ös-
szeget.”

99..  oollddaall  

Öntsünk  tiszta  
vizet  a  nyugdíjasok

poharába
„Néhány szót megérdemel a
szocialista szórólap, amit a
posta a nyugdíjakkal együtt
hord ki. Nem a nyugdíjakról
szól, hanem Orbán Viktor-
ról, õt gyalázza. Azt adja a
szájába, amit soha nem
mondott, olyat sugall, amit
soha nem akart. Ezt ismétli a
balliberális sajtó, és szajkóz-
zák a szocialista nyugdíja-
sok. Az igazi szándék már
senkit nem érdekel.” 

55..  oollddaall  

Szent  László  ma  is
igazodási  pont

„Egy kis nép számára csak
akkor van esély a megmara-
dásra, ha minden egyes tag-
jában elevenen él a nemzet
történelme.”

1155..  oollddaall



Szolidaritásra  hívta  
fel  a  G8-oországokat  

a  Szentatya
AA  JJaappáánnbbaann  aa  vviilláágg  lleeggffeejjlleetttteebbbb  ééss
lleeggbbeeffoollyyáássoossaabbbb  oorrsszzáággaaii,,  aa  GG88-aakk
ccssúúccssttaalláállkkoozzóójjaa  eellõõtttt  XXVVII..  BBeenneeddeekk
ppááppaa  aarrrraa  hhíívvttaa  ffeell  aa  kkoonnffeerreenncciiaa
rréésszzttvveevvõõiitt,,  hhooggyy  aa  lleeggggyyeennggéébbbbeekk
ééss  lleeggsszzeeggéénnyyeebbbbeekk  sszzüükksséégglleetteeiitt
hheellyyeezzzzéékk  aa  mmeeggbbeesszzéélléésseekk  kköözzéépp-
ppoonnttjjáábbaa..

A katolikus egyházfõ figyelmeztetett
arra, hogy a legszegényebbek sebezhe-
tõsége tovább nõtt mindazoknak a
pénzügyi spekulációknak és zavarok-
nak nyomán, amelyek „perverz” ha-
tást gyakorolnak az élelmiszer- és az
energiaárakra. 

XVI. Benedek felszólította a G8-
csúcs résztvevõit: teljesítsék a korábbi
találkozókon tett ígéreteiket, hozzák
meg azokat a szükséges, bátor dönté-
seket, amelyekkel legyõzhetik a világ
számos részét sújtó szegénységet, az
éhínséget, betegségeket és az írástu-
datlanságot.

Bízom abban, hogy a nagylelkûség és
a tisztánlátás lehetõvé teszi számukra,
hogy olyan döntéseket hozzanak, ame-
lyek a fejlõdés folyamatának igazságos
fellendítését, valamint az emberi méltó-
ság megõrzését célozzák – jelentette ki a
Szentatya. 

Forrás: Magyar  Kurír,  mno.hu

Bemutatták  a  béke  
világnapjának  jövõ  

évi  témáját
Közzétették a Vatikánban XVI. Bene-
dek pápa 2009. január elsejére, a béke
világnapjára írt üzenetét „Leküzdeni a
szegénységet, építeni a békét” cím-
mel. A választott témával a Szentatya
az emberiség egész családjának azon-
nali válaszát sürgeti a szegénység sú-
lyos problémájának megoldására. A
szegénység botránya nyilvánvalóvá te-
szi az emberi együttélés jelenlegi
rendszereinek elégtelen helyzetét.
Meg kell tehát nézni, miben gyökere-
zik az anyagi és lelki szegénység, és az
alapján megtalálni a megoldást – írta
a Szentatya.

Forrás: Vatikáni  Rádió/Magyar  Kurír

A Szentatya üzenetében hangsúlyozta: a
piacok növekedõ globalizálása nem min-
dig kedvez az élelmiszerbiztonságnak. A
termelõrendszereket gyakran strukturá-
lis korlátok, továbbá protekcionista poli-
tikák és a nyerészkedés jelensége befolyá-
solják, amelyek egész népességeket a fej-
lõdési folyamatok peremére szorítanak.
Ennek fényében ismételten le kell szö-
gezni, hogy az éhség és a rosszul táplált-
ság elfogadhatatlan egy olyan világban,
amely valójában rendelkezik megfelelõ
termelési szinttel, elegendõ erõforrások-
kal és ismeretekkel ahhoz, hogy véget
vessen az ehhez hasonló drámáknak és
következményeinek. 

XVI. Bendek pápa arra szólította fel a
FAO konferencia résztvevõit, hogy egyre
átláthatóbban mûködjenek együtt azok-
kal a szervezetekkel, amelyek csökken-
teni kívánják a gazdagok és szegények
közötti fokozódó különbséget. 

Hogyan maradhatnánk érzéketlenek
azokkal szemben, akik az egyes földré-
szeken nem jutnak elegendõ táplálék-
hoz? – tette fel a kérdést üzenetében a
Szentatya. A szegénység és a rosszul
tápláltság nem végzetes jelenség, ame-
lyet mostoha természeti csapások idéz-
nek elõ. A pusztán technikai vagy gaz-
dasági szempontok nem kerülhetnek
elõtérbe az igazságosság kötelességével
szemben, amellyel az éhezõknek tarto-

zunk. Az élelemhez való elsõdleges jog
szorosan kapcsolódik az emberi élet vé-
delméhez, amely az emberi jogok épüle-
tének szilárd és sérthetetlen alapja. 

Minden embernek joga van az élet-
hez: szükséges tehát, hogy elõmozdítsák
ennek a jognak a tényleges megvalósítá-
sát – jelentette ki XVI. Benedek pápa. 

A Szentatya kifejtette: Ebben a jelenle-
gi helyzetben, amikor az élelmiszerbiz-
tonságot a mezõgazdasági termékek drá-
gulása fenyegeti, új stratégiákat kell ki-
dolgozni a szegénység elleni küzdelmet il-
letõen. Olyan politikai cselekvésre van
szükség, amely a minden ember szívébe
bevésett természeti törvény alapelveibõl
merít, amely védelmezi a személy méltó-
ságát, és tiszteletben tartja a teremtés
rendjét. Csak a személy védelmezésével
lehet hatékonyan küzdeni az éhség fõ oka
ellen. Ez pedig nem más, mint az ember
magába zárkózása testvéreivel szemben.
Ez a magatartásforma ellentmond a szoli-
daritásnak, indokolja a fogyasztói életfor-
mát, szétrombolja a társadalmi szövetet,
fenntartja az igazságtalanságokat, elha-
nyagolja a közjó legmélyebb elvárásait. 

A Katolikus Egyház arra buzdít min-
den népet, hogy közösen gazdálkodja-
nak a föld javaival, amelyeket a Terem-
tõ az egész emberi családnak szánt –
zárta levelét a pápa. 

Forrás: Vatikáni  Rádió/Magyar  Kurír

GGaazzddaassáággii  sszzeemmppoonnttookk  nneemm  
eellõõzzhheettiikk  mmeegg  aazz  iiggaazzssáággoossssáággoott

AAzz  ééhhsséégg  eellffooggaaddhhaattaattllaann  eeggyy  oollyyaann  vviilláággbbaann,,  aammeellyy  rreennddeellkkeezziikk  aa  ffeellsszzáá-
mmoolláássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  eesszzkköözzöökkkkeell,,  aa  sszzeeggéénnyysséégg  eelllleennii  kküüzzddeelleemmbbeenn  úújj
ssttrraattééggiiáákkrraa  vvaann  sszzüükksséégg,,  hhaannggssúúllyyoozzttaa  XXVVII..  BBeenneeddeekk  ppááppaa  aazz  EENNSSZZ  ÉÉlleell-
mmeezzééssii  ééss  MMeezzõõggaazzddaassáággii  SSzzeerrvveezzeettee  ((FFAAOO))  öösssszzeejjöövveetteelléénneekk  rréésszzttvveevvõõiihheezz
iinnttéézzeetttt  üüzzeenneettéébbeenn..  
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Chiara Lubich a katolikus világ egyik
legjelentõsebb személyisége volt, aki ha-
tározott és mély elkötelezettséget tanú-
sított az ökumenikus és a vallásközi
párbeszéd területén is, 1943-ban alapí-
totta a Fokoláre Mozgalmat, (focolare
jelentése: tûzhely) mely a világ 182 or-
szágában terjedt el, több mint millióan
követik, lelkisége pedig további ötmillió
emberhez érkezik el idõközben más ke-
resztény egyházak és más vallások hí-
vei, sõt nem hívõk is csatlakoztak. Ti-
zenkét díszdoktori címet és szintén egy
tucat díszpolgárságot adományoztak ne-
ki, valamint hat nemzetközi díjjal tün-
tették ki, számtalan nemzetközi elis-
merést kapott, köztük az UNESCO dí-
ját a békére nevelésért 1996-ban és az
Európa Tanács emberi jogi díját 1998-
ban. Súlyos betegség után hunyt el ta-
vasszal. 

Chiara Lubich elõtt ezrek fejezték ki
tiszteletüket Rylko bíboros, a Világiak
Pápai Tanácsának elnöke, valamint
több egyházi mozgalom és közösség ve-

zetõje is lerótta tiszteletét. Részvétet
nyilvánított többek között Napolitano
olasz köztársasági elnök, és Bagnasco
bíboros, az olasz püspöki konferencia
elnöke,  Magyarországról részvétét fe-
jezte ki többek között: Erdõ Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom-budapesti érsek,
Európai Püspöki Konferenciák Tanácsá-
nak elnöke, D. Szebik Imre ny. evangé-
likus püspök, a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsának elnöke,
Harrach Péter, az Országgyûlés alelnöke
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, vala-
mint a társadalmi és az egyházi élet sze-
mélyiségei, egyházi mozgalmak és kö-
zösségek vezetõi, köztük Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök.

Chiara Lubich temetési gyászmisé-
jén tízezrek vettek részt, amelyet
Tarcisio Bertone bíboros államtitkár
mutatott be a római Falakon kívüli
Szent Pál pápai bazilikában, és több
millióan követték világszerte az inter-
netes és televíziós közvetítéseken ke-
resztül. 

A fájdalmas elválás pillanatában a
Szentatya szeretettel biztosította lelki
közelségérõl a családtagokat, egész
Mária Mûvét – a Fokoláre Mozgalmat
–, és mindazokat, akik nagyra becsül-
ték fáradhatatlan munkáját az egyház-
ban a közösségért, az ökumenikus pár-
beszédért és az összes nép közötti test-
vériségért. A Pápa hálát ad az Úrnak,
hogy Chiara élete „tanúságtétel volt
arról, hogy az egyházhoz és a pápához
való teljes hûségben mindig hallgatni
tudott korunk emberének igényeire”.
XVI. Benedek pápa kifejezte jókíván-
ságát, hogy „mindazok, akik megis-
merték és találkoztak vele, Isten cso-
dáit szemlélve, melyeket tüzes misszi-
ós lelkülete által véghezvitt, Chiara
nyomában járjanak és élõen tartsák
karizmáját”.  
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Chiara  Lubich  öröksége  a  szeretet  öröksége

A Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában
XVI. Benedek pápa I. Bartolomaiosz
Konstantinápolyi Ökumenikus pátriárka
és más keresztény egyházi vezetõk társa-
ságában megnyitotta a Szent Pál-évet.

A szertartás kezdetén Benedek pápa és
Bartolomaiosz pátriárka közösen vonult
be a bazilika Szent Pál-kapuján, amely az
elkövetkezõ jubileumi évben mindig
nyitva áll majd a zarándokok elõtt. 

„Azért hirdettem meg a Szent Pál
évet, hogy rá figyelve, tanítónkra hall-
gatva tanuljuk a hitet és az igazságot,

hiszen ezekben gyökerezik Krisztus ta-
nítványainak egysége” – fogalmazott
beszédében a Szentatya. 

A népek apostola sokak számára
ellentmondásos egyéniség. Valóban –
õ soha nem egyfajta felületes harmó-
niát keresett, számára az igazság en-
nél súlyosabb kérdés volt – emlékez-
tetett a pápa. 

Krisztus mennybemenetele után nem
egy hadsereget hagyott hátra, amelynek
az a feladata, hogy az õ „ügyét” továbbvi-
gyék. Az Egyház nem egyfajta egyesület,

amelynek bizonyos „ügyeket” kell képvi-
selnie. Itt nem egy ügyrõl van szó, hanem
Jézus Krisztusról, aki feltámadt és az Ol-
táriszentségben közöttünk van.

A Szentatya arra is emlékeztetett,
hogy az igazság keresése sokszor szenve-
déssel jár egy olyan világban, amely a ha-
zugság hatalmára épít. Aki azonban el
akarja kerülni ezt a szenvedést, az nem
szolgálja az igazságot és a hitet. Szeretet
sincsen szenvedés nélkül. Az önma-
gunkról való lemondás szenvedéssel jár,
de ez vezet el a valódi szabadsághoz.

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  ééss  aalleellnnöökkee  aazz  aalláábbbbii  lleevveelleett  kkaapp-
ttaa  OOrreessttee  BBaassssóóttóóll,,  aa  FFookkoolláárree  MMoozzggaalloomm  ttáárrsseellnnöökkééttõõll::    

A Fokolare Mozgalom nevében hálásan köszönöm Önöknek részvétüzenetüket,
amelyet az általunk szeretett Chiara Lubich alapító és elnök asszony errõl a földrõl
való távozása alkalmából küldtek.

Az Önök együttérzése arra ösztönöz minket, hogy ismét hálát adjunk Istennek
azért az ajándékért, amelyet Chiara életével az emberiségnek adott. Levelük meg-
erõsít bennünket abban, hogy elkötelezetten és Istentõl Chiara számára adományo-
zott egység karizmájához való hûséggel munkálkodjuk tovább. Így járulhatunk hoz-
zá az egyetemes testvériség fokozatos megvalósulásához.

Megköszönve együttérzésüket, maradok tisztelettel: 
Oreste  Basso

társelnök

Megkezdõdött  a  Szent  Pál  év  



Részlet Mészáros József Ígéretek örvé-
nyében címû tanulmányából:

„Hazánk nyugdíjrendszere, nagyon
sok önellentmondást tartalmaz. Az
egyes egyének befizetései és a késõbbi-
ekben kapott ellátások között nagyon
áttételes a kapcsolat. Az utóbbi évtize-
dekben a szabályok nagyon gyakran
módosultak, amelyek ezt az áttételes
kapcsolatot is a járulékfizetõk számára
igen bizonytalanná tették. Jól jellemzi
ezt a helyzetet, hogy a befizetési statisz-
tikák szerint a nem bérbõl élõk befizeté-
seinek döntõ többsége a minimálbéren
történik, azaz aki csak teheti, a mini-
mális befizetést teljesíti. A járulékfize-
tõk számára így az »ésszerû magatar-
tás« az, hogy amennyiben lehetõség
nyílik rá, a járulékfizetést elkerüljék, il-
letve azt minimalizálják. 

Hazánkban a politikai osztály a
nyugdíjemeléseken keresztül szavazat-
vásárló magatartást folytat. A politikai
osztály dilemmája a következõkben fog-
lalható össze: Lehetséges-e, illetve érde-
mes-e az egyensúlyi pályáról kitéríteni a
nyugdíjemelések mértékét, s ezáltal
szavazatokat vásárolni. A fenti stratégia
társadalom- és gazdaságpolitikai érte-

lemben igen pusztító, hiszen a társada-
lom számára azt közvetíti, hogy a nyug-
díjak mértéke nem a befizetésektõl, ha-
nem a politikai osztály akaratától függ
(ami ráadásul még tévedés is). 

Megítélésem szerint a választások
elõtti ígéretkampány a társadalomban –
és talán a politikusokban is – azt az ér-
zetet kelti mintha bármi megtehetõ vol-
na, csak akarni kell. Ez a folyamat a
rendszer ösztönzõ elemeinek erodálásá-
val jár.

Akárcsak Európában, hazánkban is a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek
jelentõs kihívásokkal kell, hogy szem-
benézzenek. Az idõsödõ társadalom, a
fogyatkozó számú gyermek, a munkaerõ
migrációja és az aktív életpálya szerke-
zetének változása, mind-mind önmagá-
ban is problémákat okoznak, de így
együttesen a nyugdíjrendszerek belsõ
adósságával együtt már középtávon is
jelentõs problémák forrása lesz. Ha ide-
jében cselekszünk, e problémák kezelhe-
tõek. Az idõben történõ cselekvés õszin-
te szavakat igényelne a politikai osztály
részérõl. Korábbi érvelésünkbõl világos-
sá válhat, hogy a szavazatmaximáló, rö-
vid távú érdek ellentmondásban van a

közösség hosszabb távú érdekeivel. Sze-
rencsésebb sorsú országokban azokat a
társadalompolitikai kérdéseket, melyek
a fentihez hasonló belsõ ellentmondás-
tól terhesek, kiveszik a politikai verseny
témái közül és igyekszenek konszenzust
kialakítani e kérdésekrõl. Jó példa erre a
svédországi nyugdíjreform, mely kor-
mányzatokon és politikai tömbökön át-
ívelõen került megvalósításra. Hazánk-
ban is erre lenne szükség. A választások
elõtt a politikai szereplõk ugyan érthetõ
módon igyekeznek az átlagosnál na-
gyobb szavazási hajlandóságú nyugdíja-
sokat megnyerni, de ez a magatartás
már középtávon is igen pusztító hatású.
Félreértés ne essék, ezek az ígéretek
fontos és szorító problémákat próbál-
nak kezelni, sajnálatos módon nagyon
sok idõs ember kénytelen igen alacsony
nyugdíjból megélni, mely ellátások
emelése méltánylandó cél. Másfelõl
azonban az is megfontolás tárgyát kelle-
ne, hogy képezze, hogy a nyugdíjrend-
szert hosszabb távon is fenntartható pá-
lyán kell tartani.” 

Van megoldás

A KDNP megoldási javaslata két fontos
elemet tartalmaz: a nyugdíjrendszer
jogszabályi környezetének változtatá-
sát, illetve a rendszer parametrikus vál-
toztatását. A nyugdíjrendszert érintõ
jogszabályok csak oly módon lennének
változtathatóak javaslata elfogadása
esetén, ha azokat, egymást követõ két
parlamenti ciklusban is a képviselõk jó-
váhagyják. A KDNP ezzel az intézke-
déssel úgy gondolja, hogy a választások
elõtti szavazatvásárlási lehetõséget je-
lentõs mértékben csökkenteni tudja. A
parametrikus változások körét pedig ki-
vonná a politikusok döntései alól, en-
nek érdekében társadalombiztosítási ta-
nácsot hívna létre, amely idõrõl idõre
felülvizsgálná és döntene a korhatár, a
járulékkulcsok és a nyugdíjrendszert
érintõ más fontos paraméterek ügyében
az igazságosság és a fenntarthatóság ér-
tékeinek figyelembe vételével. Így a
rendszer középtávú mûködését befolyá-
soló, szakmai megfontoltságot igénylõ
döntések is kikerülnének a szavazato-
kért folyó küzdelem világából.

A  nyugdíjasok  ismét  
az  ígéretek  örvényébe  kerülhetnek

EEggyyeellõõrree  nneemm  ttuuddnnii,,  hhooggyy  mmiikkoorr  ddöönntthheettnneekk  iissmméétt  aa  vváállaasszzttóóppoollggáárrookk  aazz
oorrsszzáágg  ssoorrssáárróóll,,  aazz  MMSSZZPP  mmiinnddeenneessttrree  aaggrreesssszzíívv  kkaammppáánnyytt  iinnddííttootttt,,  aammeellyy-
nneekk  ccéélljjaa  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  sszzaavvaazzaattaaiinnaakk  mmeeggsszzeerrzzééssee..  AAzz  MMSSZZPP  eesszzkköözzttáárraa
mmii  sseemm  vváállttoozzootttt::  hhaazzuuggssáágghhaaddjjáárraattookkkkaall  aazz  eelllleennzzéékk  lleejjáárraattáássaa,,  bbóóddííttóó
ííggéérreetteekkkkeell  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  mmeeggttéévveesszzttééssee..  RReennddkkíívvüüll  iiddõõsszzeerrûû  ffeelliiddéézznnii,,  MMéé-
sszzáárrooss  JJóózzsseeff  ÍÍggéérreetteekk  öörrvvéénnyyéébbeenn  ccíímmûû  ttaannuullmmáánnyyáánnaakk  nnééhháánnyy  ggoonnddoollaa-
ttáátt,,  ss  aa  KKDDNNPP  mmeeggoollddáássii  jjaavvaassllaattáátt..  AA  KKDDNNPP  uuggyyaanniiss  sszzaavvaazzaattvváássáárrllááss  hhee-
llyyeetttt  iiggaazzssáággoossaabbbb  ééss  kkiisszzáámmíítthhaattóóbbbb  nnyyuuggddííjjrreennddsszzeerrtt  aakkaarr..
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A nyugdíjak reálértéke a rendszerváltás
után a következõképpen alakult. 

1991–1994-ig 8, 1995–1998-ig 12
százalékos veszteség, 1999–2002-ig 22
százalékos növekedés, 2003–2007-ig (5
év) 19,6 százalékos növekedés.

Három mélypont volt. A rendszer-
váltás sokkja, vagyis a nagy gazdasági és
társadalmi átalakulás idõszaka, a Bok-
ros csomag ideje és a tavalyi év. 

A polgári kormány nyugdíjpolitikájá-
val kapcsolatban sok megtévesztõ szö-
veg ült meg a köztudatban. Sajnos eze-
ket a feltárt valóság sem képes eltüntet-
ni, legfeljebb gyengíteni. Az évtized leg-
sikeresebb kommunikációs trükkje volt,
hogy „Orbán Viktor elvett 19.000 Ft-ot
a nyugdíjasoktól.” Bár kormányozni
tudnának úgy a szocialisták, mint trük-
közni. A történet röviden a következõ.
Horn Gyula adta postára a Bokros/cso-
magot. Nem az volt a baj, hogy feladta,
hanem, hogy rossz helyre küldte. Azok-
ra rakta a terhet, akiket kímélni kellett
volna. Elsõsorban a gyermeket nevelõ
családokat és a nyugdíjasokat. Két év
alatt 20 százalékkal csökkent a nyugdí-
jak értéke. Horn Gyula azt tette, amit
késõbb párttársa és utóda, Medgyessy
Péter, megígérte, hogy a választások
után minden másként lesz. Az ígéretet
nagyvonalúan törvénybe is iktatta, vala-
hogy úgy, mint Gyurcsány az adócsök-
kentést, amit a gyõzelem után rögtön
visszavont. Hogy ez ez tisztességtelen?
Persze, de kit zavar? 

Mit tett Orbán? Azt mondta, vissza-
adjuk a nyugdíjasoknak, amit a Horn
kormány idején veszítettek, sõt többet
adunk, mint amit a volt miniszterelnök
ígért, de nem egy év alatt, mert akkor

összeomlik a költségvetés. A ciklus
minden évében nõtt a nyugdíjak reálér-
téke, összességében 22 százalékkal.

Az elsõ évben differenciált nyugdíj-
emelést hajtottunk végre. A legkisebb
nyugdíjak 25,5, a legnagyobbak 11 szá-
zalékkal emelkedtek. 

Miért választottuk ezt a megoldást?
Mert a differenciálatlan emelés jogos,
de nem igazságos. Néha – talán egy év-
tizedben egyszer – az emeléseknél is le-
het a biztosítási elv mellett érvényesí-
teni a szolidaritás elvét. Tettek hason-
lót a szocialisták is, helyesen tették.
Gondoljunk bele, egy 50 ezer forintos
nyugdíj 10 százalékos emelés után 55
ezer forintot ér, egy 200 ezer forintos
ugyanolyan mértékû emelés után 220
ezer forintot. A különbség egyre nõ, a
kenyér pedig mindkettõnek ugyanany-
nyiba kerül. Tudom fontos szempont,

hogy valaki mennyi járulékot fizetett,
de mégis…

Egyszóval Orbán nem elvett a nyug-
díjasoktól, hanem adott nekik. A ciklus
második felében bevezettük, hogy a tör-
vény szerinti kötelezõ úgynevezett sváj-
ci indexálású emelés felett 3-3 százalék-
kal többet emeltünk. Azt sem árt hang-
súlyozni, hogy a polgári kormány idején
vált véglegessé ez a fajta emelés, vagyis
akkor alkalmaztuk elõször fele-fele
arányban az infláció és a bérnövekedés
alapján történõ számítást. Ezért hallom
csodálkozva azokat a kormánypárti
megjegyzéseket, miszerint õk vezették
be a svájci indexálást. Ennek ellenére
azt kell mondanunk, hogy a svájci inde-
xálás nem szentírás. Sok európai or-
szágban másként csinálják. Akkor
ugyanis, ha a gazdaság gyengén mûkö-
dik, és a bérek nem emelkednek, ez a
módszer hátrányos a nyugdíjasoknak.
Ez történt tavaly is.

Többször hallottam szocialista politi-
kusoktól azt is, hogy õk vezették be a
nyugdíjas fogyasztói kosár alkalmazását.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a pol-
gári kormány 2001-ben kormányrende-
letben kötelezte a KSH elnökét, hogy szá-
mítsa ki a nyugdíjas inflációt, és a szoci-
ális minisztert, hogy a nyugdíjas fogyasz-
tói kosár által jelzett inflációt használja a
nyugdíjemelés egyik alapjául. Ez ugyanis
mindig magasabb, mint az átlagos inflá-
ció. Néhány szót megérdemel a szocialis-
ta szórólap, amit a posta a nyugdíjakkal
együtt hord ki. Nem a nyugdíjakról szól,
hanem Orbán Viktorról, õt gyalázza. Azt
adja a szájába, amit soha nem mondott,
olyat sugall, amit soha nem akart. Ezt is-
métli a balliberális sajtó, és szajkózzák a
szocialista nyugdíjasok. Az igazi szándék
már senkit nem érdekel. 

Pedig ha az teljesült volna, akkor ta-
valy nem veszítenek a nyugdíjasok átla-
gosan 30 ezer forintot. Ezt szeretné kor-
rigálni a KDNP országgyûlési határoza-
ti javaslata, amely kezdeményezi, hogy
egyszeri juttatásként adják vissza min-
den nyugdíjasnak. A sokszor hallott vá-
lasz erre is nyilván az lesz, hogy nincs
fedezet rá a költségvetésben. Ezért a ja-
vaslatunk 2009-es kifizetést tartalmaz. 

Errõl az elõterjesztésrõl ad tájékozta-
tást a KDNP szórólapja.

Harrach  Péter
a KDNP alelnöke 

ÖÖnnttssüünnkk  ttiisszzttaa  vviizzeett  aa  nnyyuuggddííjjaassookk  ppoohhaarráábbaa!!
OOrrbbáánn  VViikkttoorr  aajjáánnllaattaa  aa  nnyyuuggddííjjaassookknnaakk  éévveekk  óóttaa  aa  lleeggttiisszztteessssééggeesseebbbb
hhaanngg  aa  nnyyuuggddííjjffrroonnttoonn..  AA  vváállssáágg  mmeeggoollddáássááhhoozz  kkéérrttee  sseeggííttssééggüükkeett,,  sszzöövveett-
ssééggeett  aajjáánnllvvaa  nneekkiikk..  ÍÍggéérreetteett  tteetttt  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  vváállssáággkkeezzeellééss  eeggyy-kkéétt  éévvéébbeenn
sseemm  ffoogg  ccssöökkkkeennnnii  aa  nnyyuuggddííjjaakk  rreeáálléérrttéékkee..  NNeemm  kkiiss  vváállllaallááss,,  kküüllöönnöösseenn  aakk-
kkoorr,,  aammiikkoorr  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  nneemm  vvoolltt  kkééppeess  eezztt  tteelljjeessíítteennii..  TTaavvaallyy  eeggyy  éévv
aallaatttt  33,,88  sszzáázzaalléékkkkaall  ccssöökkkkeenntt  aa  nnyyuuggddííjjaakk  éérrttéékkee..  UUttoolljjáárraa  HHoorrnn  GGyyuullaa  kkoorr-
mmáánnyyzzáássaa  iiddeejjéénn  ttöörrttéénntt  rreeáálléérrttéékkvveesszzttééss..  GGyyuurrccssáánnyy  nneemm  eellnnéézzéésstt  kkéérrtt
eezzéérrtt,,  hhaanneemm  eeggyy  OOrrbbáánntt  lleejjáárraattóó  kkaammppáánnyybbaa  kkeezzddeetttt..  AAhhooggyy  22000022-bbeenn  ééss
22000066-bbaann,,  úúggyy  mmoosstt  iiss  mmeeggttéévveesszzttõõ  sszzöövveeggggeell,,  fféélleellmmeett  kkeellttvvee  mmaanniippuulláálljjaa
aa  nnyyuuggddííjjaassookkaatt..  NNaaggyyoonn  jjóóll  ttuuddjjaa,,  hhooggyy  kköönnnnyyûû  sszzoorroonnggáásstt  kkeelltteennii  aa  kkiisszzooll-
ggáállttaattootttt,,  bbiizzttoonnssáággoott  iiggéénnyyllõõ  eemmbbeerreekkbbeenn..  AA  mmeeggttéévveesszzttõõeenn  bbeehhíízzeellggõõ
hhaanngg  eelltteerreellii  aa  ggyyaannúútt  aazz  áállllííttáássookk  vvaallóóttllaannssáággáárróóll..  ÁÁllssáággooss  sszzaavvaaii  iissmméétt
kkáárrtt  ookkoozznnaakk..  NNeemmccssaakk  aazzzzaall,,  hhooggyy  mmeeggttéévveesszzttii,,  aakkiitt  mméégg  lleehheett,,  hhaanneemm  ttoo-
vváábbbb  rroonnggáálljjaa  aa  kköözzéélleettii  sszzeerreeppllõõkk  sszzaavvaaiinnaakk  hhiitteelléétt..  EEzzzzeell  iiss  aarrrraa  kkéésszztteettvvee
mmiinnddnnyyáájjuunnkkaatt,,  hhooggyy  aa  sszzáárraazz  ttéénnyyeekkrree  sszzoorrííttkkoozzzzuunnkk..  
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Nehezen tudják elviselni a keresztény-
demokraták, hogy ismét becsapják az
embereket és folytatódik, ami 2002-ben
és 2006-ban már megismert hazugság-
kampány. Ezért a KDNP olyan tájékoz-
tató szórólapot készített, ami a tények-
rõl szól, nem a fantázia és a mese vilá-
gába tartozik – jelentette ki budapesti
sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a
KDNP alelnöke. Hozzátette: Az ország-
gyûlés kereszténydemokrata alelnöke
szerint a kormány becsapja az idõs em-
bereket, ezért a KDNP úgy döntött, szó-
rólapokon tájékoztatják a nyugdíjasokat
a tényekrõl.

A KDNP szórólapján az a –- a kor-
mányfõ által is elismert – tény szerepel,
hogy a Gyurcsány-kormány tavaly min-
den nyugdíjastól 30 ezer forintot vett el.
A nyugdíjasokat sújtó áremelkedések és
a nyugdíjemelés mértékét grafikonokon
jeleníti meg.

„A KDNP vissza akarja adni a
nyugdíjasoknak azt, amit a
Gyurcsány-kormány elvett tõlük. En-

nek érdekében a KDNP képviselõcso-
portja határozati javaslatot terjeszt az
Országgyûlés elé. Azt kezdeményez-
zük, hogy a kormány fizesse vissza a
nyugdíjasoknak azt a 30 ezer forintot,
amit elvett tõlük. Nem hagyjuk, hogy
a nyugdíjasokat megtévesszék, és ve-
lük fizettessék meg a kormány rossz
döntéseinek árát!” – olvasható a köz-
tereken szétosztásra kerülõ szóró-
anyagon.

Harrach Péter elmondása szerint a
szórólapok költsége nem éri el az 1,5
millió forintot. 

A KDNP alelnöke szerint az MSZP
propagandájában, s az ezt sulykoló
szórólapján megjelenõ információk
nem a tények, hanem a fantázia vilá-
gába tartoznak, a KDNP anyaga ezzel
szemben kizárólag a valós adatok és
tények megjelenítésére szorítkozik. 

Forrás: kdnp.hu

Hazugságok  helyett  beszéljenek  a  tények!
A KDNP szórólapon tájékoztatja a nyugdíjasokat

Soltész Miklós hangsúlyozta, a Fidesz és
a KDNP javaslata sokakat érint, hiszen
Magyarországon jelenleg mintegy 640
ezer távfûtéses lakásban csaknem 1,6
millió ember él. A távhõ áfájának csök-
kentésére szolgáló fedezetként Soltész
Miklós az utóbbi idõszak gázáremelései-
bõl származó áfabevétel-növekedést je-
lölte meg, ami szerinte bõségesen ellen-
tételezi kiesõ költségvetési bevételt. A
kormánynak tehát nem kell pénzt elven-
nie sem a családoktól, sem a nyugdíja-
soktól – jegyezte meg, célozva az MSZP
által a legnagyobb ellenzéki párt ellen in-
dított igaztalan hecckampányra. 

Soltész Miklós kitért arra is, hogy a vi-
lággazdaság radikális átalakulása miatt
várhatóan az energiahordozók ára tartó-
san magas marad, a magyar kormánynak,
más európai országok kormányaihoz ha-
sonlóan mielõbb intézkedéseket kell hoz-
nia a szegényebb rétegek védelmében. A

képviselõ szerint azonban egyelõre úgy tû-
nik, hogy a Gyurcsány-kormány ezúttal is
hû marad önmagához, valós kormányzati
intézkedések helyett csak szónokol a
távhõ árának csökkentésérõl, ámde való-
jában nem tesz érte semmit. 

László Tamás a Fideszes és Soltész
Miklós KDNP-és képviselõ által benyúj-
tott törvénymódosító javaslatának in-
doklásában ez áll: „A 2006-os választá-
sokat követõen mindenki számára vilá-
gossá vált, hogy a Gyurcsány-kormány
hazudott az embereknek és eltitkolta elõ-
lük az ország valós gazdasági állapotát. A
kormányzat folyamatos hazudozásának,
alkalmatlanságának és szociális érzéket-
lenségének az lett a következménye,
hogy Magyarország egyre mélyebb gazda-
sági és szociális válságban vergõdik.

Fõleg a legszegényebb embereket sodor-
ta reménytelen helyzetbe az, hogy a szoci-
alista kormány 2002 óta tíz alkalommal

emelte a gáz árát, az élelmiszerek áfakul-
csát 15 százalékról 20 százalékra növelte,
valamint jelentõsen csökkentette a gázár-
támogatás mértékét. A megszorító intéz-
kedések miatt egyre több család kerül abba
a méltánytalan helyzetbe, hogy a hónap
végére bevételeik nem fedezik a kiadásai-
kat, az egyik legkiszolgáltatottabb réteget,
a nyugdíjasokat sújtó infláció mértéke pe-
dig meghaladta a 10 százalékot.

Az elmúlt idõszakban a világon is je-
lentõsen megemelkedtek az energiaárak,
a kormányok ezért világszerte igyekeznek
az energiaár-emelkedésbõl fakadó hatáso-
kat tompítani, a gondokat enyhíteni. Ma-
gyarországon, különösen a távfûtéses la-
kásokban élõk esetében komoly a problé-
ma, hiszen jellemzõen alacsonyabb jöve-
delemmel rendelkeznek, így az átlagosnál
is kiszolgáltatottabbak. (…) A Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt a magyar csalá-
dok megvédése és megélhetési nehézsé-
geik enyhítése céljából törvényjavaslatot
nyújt be a távfûtés áfatartalmának 20
százalékról 5 százalékra való csökkentése
érdekében. A javaslat elfogadása esetén a
távfûtéses lakásban élõ családok évente
36 ezer forintot takarítanának meg".

Csökkenteni  kell  a  távhõ  áfáját!
TTiizzeennöött  sszzáázzaalléékkooss  ááffaaccssöökkkkeennttéésstt  jjaavvaassooll  aa  mmeeggffiizzeetthheetteettlleenn  mmaaggaassssáággbbaa
sszzöökköötttt  ttáávvhhõõáárraakk  mméérrsséékklléésséérree  ––  jjeelleenntteettttee  bbee  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss  aa  FFiiddeesszz  ééss  aa
KKDDNNPP  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg  nnééppjjóóllééttii  kkaabbiinneettjjéénneekk  vveezzeettõõjjee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..
HHaa  aa  kkéétt  ppáárrtt  ááffaaccssöökkkkeennttééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaattáátt  õõsssszzeell  mmeeggsszzaa-
vvaazzzzaa  aa  ppaarrllaammeennttii  ttööbbbbsséégg,,  aakkkkoorr  aazz  ááttllaaggoossaann  hhaavvii  hháárroommeezzeerr  ffoorriinnttooss
mmeeggttaakkaarrííttáásstt  jjeelleenntt  aa  ttáávvffûûttéésseess  llaakkáássbbaann  ééllõõkknneekk..
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A sajtótájékoztatón elõször megszólaló
Fodor Gábor egy jövõbeni együttmûkö-
dés lehetséges területeként az SZDSZ
számára stratégiailag fontos környezet-
védelmet, az emberi jogi kérdéseket, va-
lamint a pártfinanszírozást nevezte
meg. Az SZDSZ közelmúltban megvá-
lasztott elnöke kijelentette: az SZDSZ
újra napirendre kívánja tûzni a pártfi-
nanszírozás rendezését, szerinte az ügy-
ben korábban tartott ötpárti egyezteté-
sen szinte karnyújtásnyira volt a megál-
lapodás, ám az sajnálatos módon az
utolsó pillanatban mégis meghiúsult. 

Fodor Gábor kitért a Tibettel kapcso-
latos parlamenti határozatra is, mint
mondta: ebben a kérdésben korábban is
egyetértés volt a parlamenti többséget
adó ellenzéki pártok között. A liberális
politikus reményét fejezte ki, hogy az
errõl szóló javaslatot az õszi ülésszak-
ban a parlamenti többséget adó ellenzé-
ki pártok egyhangúlag elfogadják. 

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke hang-
súlyozta: a két párt delegációja nyílt,
õszinte párbeszédet folytatott az ország
legfontosabb ügyeirõl. Nem söpörték a
szõnyeg alá, az ellentéteket, melyek
részben abból adódnak, hogy a parla-
mentben ez a két párt áll talán a leg-
messzebb egymástól világnézeti kérdé-
sekben. Mint mondta, a KDNP a kü-
lönbségek, a dolgok eltérõ megítélése el-
lenére nyitott a párbeszédre, s a Fodor
Gábor által felsorolt területeken lát esé-
lyt az együttmûködésre.

A kereszténydemokraták elnöke kije-
lentette: az emberi jogok kérdésben
nincs alku, nincs maszatolás. A Tibettel
kapcsolatos határozatról szólva úgy fo-
galmazott: nem lehet alárendelni a tibe-
tiek szabadságjogát gazdasági érdekek-
nek és politikai turizmusnak.

A pártelnök hangsúlyozta, a környezet-
védelem a környezettudatos magatartás
erõsítését a KDNP értékrendjébõl adódóan
kiemelt fontosságúnak tartja, s az alterna-

tív energiaforrások felhasználását elõsegítõ
intézkedéseket sürget. A KDNP elnöke is-
mételten egyértelmûvé tette, hogy a ke-
reszténydemokraták a minél elõbbi új vá-

lasztások mellett vannak, de elfogadják az
SZDSZ álláspontját, akik elõbb cselekvési
programot várnak a kormánytól. Bár
Semjén Zsolt szerint nagy hitrõl tesz tanú-
bizonyságot az, aki  konkrét és végrehajt-
ható kormányzati lépéseket vár Gyurcsány
Ferenc miniszterelnöktõl. Az SZDSZ-nek
e tekintetben nagyobb hite van, mint a
KDNP-nek – jegyezte meg. 

A jelenlegi kormány sorsának eltérõ
megítélése ellenére abban mindkét párt
vezetõje egyetértett, hogy növekedésori-
entált gazdaságpolitikára van szükség,

amely az adó- és járulékcsökkentés nél-
kül elképzelhetetlen.  

A találkozón szóba került a közigaz-
gatási hivatalok körül kialakult helyzet
is; a KDNP szerint ja másodfokon eljá-
ró közigazgatási hivatalok jogi értelem-
ben nem léteznek. Semjén Zsolt elfo-
gadhatatlannak nevezte, hogy Gyenesei
István önkormányzati miniszter egy
kormányrendelettel akar kiváltani egy
kétharmados parlamenti törvényt. A
megbeszélésen egyetértettek abban:
nem teremthetõ precedens abból, hogy
a kormány rendeleti úton felülírjon par-

lamenti döntéshez kötött törvényeket.
A megbeszélésen  a szabad demokra-

tákat Fodor Gábor mellett Gulyás József
és Gusztos Péter ügyvivõ képviselte a
kereszténydemokraták részérõl Semjén
Zsolt mellett Simicskó István alelnök
és Rubovszky György parlamenti frak-
cióvezetõ-helyettes volt jelen.

Fodor Gábor a Fidesz, az MSZP és a
KDNP után hasonló egyeztetésre készül
az MDF elnökével is, a találkozóra augusz-
tus elején kerülhet sor.

Forrás: MTI,  kdnp.hu  

Nagy  hitrõl  tesz  tanúbizonyságot  az  SZDSZ  

HHiittffooggyyaattkkoozzááss  aazz  SSZZDDSSZZ-bbeenn  
Az SZDSZ ügyvivõjének közszolgálati televízióban tett nyilatkozata szerint fogyó-
ban a kisebbségi kormányba vetett hit.  Horn Gábor, az SZDSZ ügyvivõje szerint
a hazai politikai élet a kormány részérõl egyetlen dologról szól, hogyan tud
Gyurcsány Ferenc és az õ kormánya hatalmon maradni. A magyar politikai élet
nem arról szól, hogy ennek az országnak mi lenne jó, mi lenne az érdeke, hanem
arról, hogy egy kisebbségi kormány tud-e és hogyan létezni – fogalmazott a politi-
kus. Mint mondta, abban a csodában egyáltalán nem hisz, hogy a kormány egy
tisztességes adóreformot, egy áttekinthetõ közteher-viselési reformot véghezvinne. 

EEggyyffoorrmmáánn  ííttéélliikk  mmeegg  aazz  oorrsszzáágg  hheellyyzzeettéétt,,  ddee  aa  mmeeggoollddáásshhoozz  vveezzeettõõ  kkiiuuttaatt
mmeerrõõbbeenn  mmáásskkéénntt  llááttjjáákk  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  FFooddoorr  GGáábboorrrraall,,  aazz  SSZZDDSSZZ  eellnnöökkéévveell  ffoollyyttaattootttt  ttaannááccss-
kkoozzááss  uuttáánnii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn..  AA  KKDDNNPP  eellnnöökkee  sszzeerriinntt  nnaaggyy  hhiittrrõõll  tteesszz  ttaannúú-
bbiizzoonnyyssáággoott  aazz  SSZZDDSSZZ  eellnnöökkee,,  hhooggyy  aazz  eellõõrreehhoozzootttt  vváállaasszzttáássookk  kkiiíírráássaa  hhee-
llyyeetttt  úújjaabbbb  eessééllyytt  aaddvvaa  aa  kkoorrmmáánnyynnaakk  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  ssookkaaddiikk  ccsseelleekkvvéé-
ssii  pprrooggrraammjjáátt  ttáámmooggaattjjaa..  BBáárr  aa  kkéétt  ppáárrtt  vviilláággnnéézzeettii  kkéérrddéésseekkbbeenn  iiggeenn  ttáávvooll
áállll  eeggyymmáássttóóll,,  eennnneekk  eelllleennéérree  ssiikkeerrüülltt  oollyyaann  tteerrüülleetteekkeett  ttaalláállnnii,,  aahhooll  hhaattáárroo-
zzootttt  eessééllyy  vvaann  aazz  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrree..
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Az elmúlt hónapban több ízben ta-
nácskozott az MSZP elnöksége, a frak-
cióvezetése és a kormány.  A dobogó-
kõi összejövetelek milliókba kerültek
az adófizetõknek. Soltész Miklós, a
KDNP országgyûlési képviselõje, a Fi-
desz–KDNP Népjóléti kabinetjének
vezetõje kijelentette: az MSZP vezér-
kara és kormánya sokadik válságta-
nácskozáson van túl, de a magyar tár-
sadalom sajnálatos módon még min-
dig nem kapott választ az õt leginkább
foglalkoztató kérdésekre.  

A gyors döntést igénylõ kérdések so-
rában a kereszténydemokrata politikus
elsõként az energiaár-robbanást emlí-
tette, amelynek következtében folyama-
tosan nõnek a lakosság és a gazdasági
élet szereplõinek terhei, de mint mond-
ta a drasztikus áremelkedés hatásainak
tompítására szolgáló kormányzati in-
tézkedések eddig elmaradtak.

Soltész Miklós választ vár a szoci-
alistáktól és a kormányzattól arra: tá-
mogatják-e õsszel a parlamentben a

távhõ áfájának – 20 százalékról öt
százalékra történõ – tizenöt százalé-
kos csökkentésérõl szóló Fidesz-
KDNP javaslatot? Felmérte-e a kor-
mány, hogyan fogja érinteni az embe-
reket a július 1-tõl 9,9 százalékos
gázáremelés? Miért emelik ennél is
magasabb, 15,4 százalékos mértékkel
az ártámogatásban részesülõ, legel-
esettebb, legnehezebb sorsú fogyasz-
tók esetében a gáz árát?

A képviselõ nyílt beszédre szólította
fel a kormányt a családtámogatási
rendszer bejelentett átalakítását illetõ-
en. Soltész Miklós szerint ugyanis a
változtatási szándékon túl, semmilyen
információja nincs a pártoknak és a
társadalomnak arra vonatkozóan, hogy
mit kíván tenni a kormány a GYES-sel
és a GYED-del. A politikus ezt azért
tartja rendkívül aggályosnak, mert az
eddigi tapasztalatok alapján, ha
Gyurcsány Ferenc reformokról beszélt,
akkor annak a vége mindig megszorí-
tás, pénzelvonás, leépítés lett.

Soltész Miklós egyszerû igen, nem
választ vár a hatalmon lévõktõl arra,
hogy a GYES és a GYED átalakítása
szûkítéssel fog járni, avagy sem. A
képviselõ aggodalommal fogadta a
kormányfõ azon bejelentését, hogy
csökkenteni kell az adókedvezménye-
ket. Mint mondta, az emberek több-
sége az adórendszer átalakításától azt
várja, hogy az adózás jelenlegi család-
ellenes szabályai családbarát irányba
mozduljanak el, ám a kormány eddig
kiszivárogtatott elképzelései nem er-
re utalnak.

Amikor Gyurcsány Ferenc problé-
mákat vet fel, rendszerint nem a társa-
dalom egészét sújtó gondokra keres
gyógyírt, hanem egy marginális cso-
port problémáira kínál részmegoldáso-
kat. Így nem lehet átalakítani sem a
szociális sem a családtámogatási rend-
szert, így nem lehet kormányozni az
országot – mondta a keresztény-
demokrata képviselõ.

Forrás: kdnp.hu

EEggyyeenneess  vváállaasszztt  vváárrnnaakk  aa  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattáákk
A Gyurcsány-kormány csak részmegoldásokat kínál

Elkerülhetetlen  
az  elõrehozott  választás

Egy kisebbségi kormány nem tudja kivezetni az országot a
válságból, ezért van szükség az elõrehozott választásokra –
hangsúlyozta Semjén Zsolt a KDNP elnöke kiskunfélegyházi
látogatásán, amelynek során a Sirius Rádiót és a Trió TV-t is
felkereste. A pártelnök úgy látja, hogy Magyarországon ma
szociális és gazdasági válság van. Ennek jelei szembetûnõek:
nagy államháztartási hiány, magas infláció, csekély gazdasági
növekedés, sok munkanélküli. 

Semjén Zsolt szerint csak egy új irányvonalat követõ
gazdaságpolitika – adócsökkentéssel, munkahelyteremtés-
sel – vezetheti ki az országot a válságból. Ehhez a pártel-
nök szerint két dologra van szükség: parlamenti és tényle-
ges társadalmi támogatottságra. Ma a Gyurcsány-kor-
mánynak egyik sincs meg – véli a politikus, ezért a megol-
dás csak az elõrehozott választás lehet. A KDNP elnöke
úgy látja – bármily meglepõnek tûnik –, hogy ez most még
az MSZP-nek is érdeke, mert így még egy középpártként
átvészelheti a válságot.

A KDNP elnöke kijelentette, lelkes hívei a parlament fel-
oszlatásának, de a szocialisták ezt nem fogják megszavazni,
és úgy tûnik, az SZDSZ is ministrál nekik e tekintetben. Az
egyetlen megoldás pedig a mielõbbi választás, ez az elsõ felté-
tel, hogy kivezessék az országot a válságból – fogalmazott a
kereszténydemokrata politikus.

Forrás: siriusradio.hu

Veszélybe  került  egy  
megyényi  ember  ellátása

A Markhot Ferenc kórház Heves megyei súlyponti kór-
házként rendkívül lényeges szerepet tölt be. Nemcsak a
város, de az egész megye betegeinek ellátásáért felelõs,
az intézmény magánkézbe adása veszélyezteti a megye
lakosságának biztonságos egészségügyi ellátását. A
mintegy 1080 fõs aktív dolgozói állományból nyolcszá-
zan nem írták alá az üzemeltetési jogot megszerzõ
HospInvest által ajánlott munkaszerzõdéseket. A jelen-
legi súlyos helyzetben kérdéses, hogy a kórház meg tud-
ja-e õrizni mûködõképességét – mondta Nagy Kálmán, a
Kereszténydemokrata Néppárt egészségolitikusa.

A képviselõ precedens értékûnek nevezte az egri
Markhot Ferenc kórház magánosítása körüli eseménye-
ket, és kijelentette: a KDNP és a Fidesz  álláspontja sze-
rint a kórházi privatizáció ezen formáját, mely veszélyez-
teti a biztonságos gyógyító ellátást haladéktalanul le kell
állítani. 

A politikus szerint az eddig privatizált kórházakban kiala-
kult rendszer a virtualitás határait súrolja. Az intézmények-
ben vitatható, hogy tudják-e biztosítani a hétvégi ügyeleteket,
bizonytalan a képzés, az utánpótlás biztosítása. Nagy Kálmán
hangsúlyozta, definiálni kell a magántõke szerepét és mûkö-
dését az egészségügyi ellátásban, s egyúttal szigorú, átléphe-
tetlen szabályokat kell szabni. 

Forrás: kdnp.hu
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A pártelnök az elõzményekrõl szólva el-
mondta, már a közoktatási törvény mó-
dosításának parlamenti tárgyalásakor je-
lezték, hogy a változtatás alkotmányelle-
nes, és módosító indítványokkal próbál-
ták megakadályozni, hogy hatályba lép-
jen az alkotmánysértõ szabályozás. A
kormánypárti képviselõk azonban érde-
mi vita és indoklás nélkül lesöpörték ja-
vaslataikat. Mivel egyértelmû volt, hogy
a parlamenti többség által elfogadott
közoktatási törvénymódosítás megsér-
tette az Apostoli Szentszékkel 1997-ben
kötött megállapodást frakciótársával,
Salamon Lászlóval és a fideszes Balsai
Istvánnal közösen az Alkotmánybíró-
sághoz fordult. Az Alkotmánybíróság el-
fogadta érvelésüket, s kifogásolt módosí-
tást megsemmisítette.  

Semjén Zsolt kijelentette, nem szak-
mai hibáról, szakmai tévedésrõl van
szó, hanem tudatos törvénysértésrõl, az
egyházak, az egyházi iskolákba járó diá-
kok tudatos megkárosításáról. Hiller
István és tárcája nem csupán szakmai
alkalmatlanságáról tett tanúbizonysá-
got, hanem erkölcsi hiányosságairól is. 

A politikus Gyurcsány Ferencet a sze-
mélyi konzekvenciák levonására, a kor-
mányt pedig arra szólította fel, hogy a
jövõ évi költségvetés tervezésekor visz-

szamenõleg rendezze tartozását, fizesse
ki azt az összeget, melyet az egyházi
fenntartású intézményektõl törvényte-
lenül elvont. 

Semjén Zsolt hangsúlyozta: azzal,
hogy a Gyurcsány-kormány különbséget
tett az önkormányzati és az egyházi isko-
lába járó gyerekek között súlyosan meg-
sértette az esélyegyenlõség elvét is. Hoz-
zátette: nemcsak a katolikus, hanem a
református, evangélikus egyházakat és a
zsidó hitközséget is megrövidítette a kor-

mány, s a nemzetiségi iskolák, a speciá-
lis feladatokat ellátó alapítványi intéz-
mények is kárvallottjai az ügynek.

A KDNP elnöke elképesztõnek nevez-
te az oktatási tárca államtitkárának rea-
gálását, aki szerint az Alkotmánybíróság
döntésébõl fakadóan nincs a minisztéri-
umnak jogalkotási feladata, s nincs a ha-
tározatnak költségvetési vonzata sem.
Mint mondta: azok után, hogy az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy a köz-
oktatási törvényben rögzített eddigi szá-
mítási mód tételesen ellentétes a vatiká-
ni szerzõdésben foglaltakkal, az Állami
Számvevõszék jelentésében kimondta,
hogy 2,7 milliárd forint visszajár az egy-
házi iskoláknak és felelõsségre vonást
sürgetett, egy ilyen nyilatkozat több mint
felháborító. A Hiller István vezette okta-
tási tárca egyfajta kultúrharcos attitûdtõl
vezérelve egyházellenes hevületében oda
jutott, hogy már nem csak az egyházak
és az ellenzéki pártok észrevételeit, mó-
dosító javaslatait söpöri le, hanem az Ál-
lami Számvevõszék, és az Alkotmánybí-
róság megállapításait is – jegyezte meg a
kereszténydemokrata politikus.  

Salamon László országgyûlési képvise-
lõ szerint a kormány megpróbálja lejárat-
ni az Apostoli Szentszékkel kötött szerzõ-
dést. A jogvita azonban eldõlt, az Alkot-
mánybíróság kimondta: a nem állami,
nem helyi önkormányzati intézmény-
fenntartó részére megállapított normatív
költségvetési hozzájárulások összege nem
lehet kevesebb, mint a helyi önkormány-
zat részére ugyanazon jogcímen megálla-
pított normatív hozzájárulás. A kor-
mánynak nincs választási lehetõsége, ki
kell fizetnie az intézményektõl elvont ösz-
szeget – szögezte le a képviselõ. 

Forrás: kdnp.hu  

A Kereszténydemokrata Néppárt fel-
háborodással értesült róla, hogy a hon-
védelmi miniszter számûzni készül ál-
lamiságunk jelképét, a Szent Koronát
államalapító királyunk, Szent István
idei emlékünnepén rendezett tisztava-
tásról. 

Nemzeti összetartozásunk jelképei-
nek eltüntetése a köztudatból a történe-
lemhamisítás egyik eszköze. Tervezett
döntésével a Gyurcsány-kormány foly-
tatja az ezeréves magyar államiságot
megtagadó bolsevik típusú államfelfogá-
sát. Ugyanakkor több mint ellentmon-

dásos, hogy ugyanaz a kormány, mely
tegnap még „nemzeti önvédelmi gyû-
lést” szervezett szeptember 6-ára, mára
elveti a nemzethez tartozás legfonto-
sabb szimbólumát.

Simicskó  István
a KDNP országgyûlési képviselõje

A  kormánynak  fizetnie  kell!
Tudatosan sért törvényt az oktatási kabinet

TTuuddaattoossaann  eeggyyhháázzeelllleenneess  kkuullttúúrrhhaarrccoott  ffoollyyttaatt  aazz  ookkttaattáássii  kkoorrmmáánnyyzzaatt  ––  jjee-
lleenntteettttee  kkii  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  SSaallaammoonn
LLáásszzllóóvvaall,,  aazz  AAllkkoottmmáánnyyüüggyyii,,  iiggaazzssáággüüggyyii  ééss  üüggyyrreennddii  bbiizzoottttssáágg  KKDDNNPP-ss
ttaaggjjáávvaall  kköözzöösseenn  mmeeggttaarrttootttt  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn,,  mmiiuuttáánn  aazz  AAllkkoottmmáánnyybbíírróó-
ssáágg  hhaattáállyyoomm  kkíívvüüll  hheellyyeezzttee  aa  kköözzookkttaattáássii  ttöörrvvéénnyy  eeggyyhháázzii  iinnttéézzmméénnyyeekk
ddiisszzkkrriimmiinnaattíívv  ffiinnaannsszzíírroozzáássáátt  lleehheettõõvvéé  tteevvõõ  mmóóddoossííttáássáátt..  SSeemmjjéénn  ZZssoolltt
hhaannggssúúllyyoozzttaa::  aazz  aallkkoottmmáánnyyeelllleenneess  iinnttéézzkkeeddéésssseell  aa  kkoorrmmáánnyy  nneemmccssaakk  aa
kkaattoolliikkuuss,,  hhaanneemm  aa  rreeffoorrmmááttuuss,,  eevvaannggéélliikkuuss  eeggyyhháázzaakkaatt  ééss  aa  zzssiiddóó  hhiittkköözz-
ssééggeett  iiss  mmeeggrröövviiddíítteettttee,,  ss  eemmeelllleetttt  aa  nneemmzzeettiissééggii  iisskkoolláákk,,  aa  ssppeecciiáálliiss  ffeellaaddaa-
ttookkaatt  eellllááttóó  aallaappííttvváánnyyii  iinnttéézzmméénnyyeekk  iiss  kkáárrvvaalllloottttjjaaii  aazz  üüggyynneekk..

AA  kkoorrmmáánnyy  ppiillllaannaattnnyyii  éérrddeekkee  sszzeerriinntt  éérrttéékkeellii  
aa  nneemmzzeettii  sszziimmbbóólluummookkaatt
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A kormányfõ a közelmúltban három ja-
vaslattal állt elõ: érdekeltté tenné az ön-
kormányzatokat abban, hogy a rendel-
kezésre álló forrásokat segélyezés he-
lyett közmunkaprogramokra fordítsák;
növelné a különbséget a minimálbér és
a segély legmagasabb összege között; a
fiatal munkanélküliek segélyezhetõsé-
gét kötelezõ képzésen történõ részvétel-
hez kötné. 

Surján László kétségbe vonta a mi-
niszterelnök javaslatainak helyességét.
Mint mondta, a Kereszténydemokrata
Néppárt úgy látja, az önkormányzatok-
nak nem az érdekeltsége, hanem a jogi
lehetõsége hiányzik ahhoz, hogy haté-
konyan kapcsolják össze a segélyeket a
munkával. A rendszeres szociális segé-
lyeket közhasznú munka végzéséhez
kell kötni, adaptálva azt a kanadai pél-
dát is, ami alapján ez vonatkozik a civil
szervezetek számára végzett önkéntes
munkára, illetve tanulásra is. 

A politikus emlékeztetett arra, hogy
1993/94-ben, az Antall–Boross-kor-
mányok idején, az õ népjóléti minisz-
tersége alatt született az a törvény,
mely közmunkához kötötte a munka-
nélküli segély lejárta utáni jövedelem-
pótló támogatás folyósítását. Ezen a
Horn-kormány kicsit lazított, de a
rendszer 2005-ig nagy vonalakban
mûködött. A Gyurcsány-kormány
alatt azonban olyan törvénymódosítá-
sok születtek, amelyek inkább a segé-
lyezetti létbe, mintsem a munka vilá-

ga felé tolták az embereket, hibás dön-
téseivel a kormány maga állította elõ a
rengeteg pénzbe kerülõ, és súlyos tár-
sadalmi feszültségeket okozó helyzetet
– jegyezte meg. 

A minimálbér és a segélyek összege
közötti különbség növelésére vonatkozó
ötlettel kapcsolatban Surján László
hangsúlyozta, mivel a minimálbér ösz-
szegének növelését a gazdaság állapota
nem teszi lehetõvé, a kormányfõ vélhe-
tõen a segélyek összegének csökkenté-
sére gondolt. Csakhogy a segélyek jelen-
legi szintje sem elegendõ a megélhetés-
hez, további csökkentésük embertelen
lépés lenne – tette hozzá. 

Surján László elfogadhatatlannak
nevezte, hogy a segélyben részesülõ,
ám nem együttmûködõ családoktól a
gyermekek után járó családi pótlékot
vonják meg. Álláspontja szerint együtt-
mûködésre ösztönözne egy olyan meg-
oldás, hogy ilyen esetekben a pénzt ter-
mészetbeni ellátással, vagyis élelmi-
szerrel, ruházattal és taneszközökkel
váltanák ki. 

Az MSZP, illetve a kormány harma-
dik, a fiatal munkanélküliek segélyezé-
sét képzéshez kötõ javaslatát illetõen a
KDNP alelnöke úgy fogalmazott, a fia-
talok állástalanságának okát nem csu-
pán a képzetlenségben, hanem a képzé-
sek szerkezetében, és a munkahelyek
hiányában kell keresni. 

A KDNP alelnöke szerint a kormány
alkalmatlanságát bizonyítja, hogy a ka-

binet nem számolt elõre döntéseinek
következményeivel. Mivel nem követte
nyomon a törvények társadalomra gya-
korolt hatását, a negatív folyamatok el-
indulását nem észlelte idõben, és a
helyzet tarthatatlanná válásakor sem
avatkozott be azonnal. 

A KDNP a kormány, illetve az MSZP
túl általános és a problémák megoldásá-
ra nem alkalmas javaslataival szemben
konkrét lépéseket sürget: 

– A kohéziós (felzárkóztatási) uni-
ós támogatást csak munkahelyterem-
tõ vagy GDP-növelõ pályázatokra for-
dítsuk. 

– Az adócsökkentés elsõdlegesen a
munkát terhelõ elvonásokat mérsékel-
je. Csak ezen lépések után lehet, s ek-
kor kell is, a „potyautasokat” büntetni. 

– A foglalkoztatási kötelezettség ne
juttasson ingyen munkaerõt a verseny-
szférának. 

– A civil egyesületek számára végzett
önkéntes munkával, illetve tanulással
is eleget lehessen tenni a foglalkoztatá-
si kötelezettségnek. 

– A közfoglalkoztatás legyen kistér-
ségben szervezhetõ. 

– A rendszeres szociális segély felté-
tele ma is a „beilleszkedést segítõ prog-
ram”. Legyen ennek része a munkavég-
zési kötelezettség. 

– Együtt nem mûködés esetén a csa-
ládi pótlékot, gyermeknevelési támoga-
tást természetben adják ki. 

– Ne tekintsük munkanélkülinek,
aki maga mondja fel az állását. 

Surján László végül hozzátette, óriá-
si hiba, hogy a munkát büntetésként je-
lenítik meg, a KDNP úgy gondolja, a
munka nem büntetés, hanem esély a
felemelkedéshez. 

Forrás: kdnp.hu

KKoonnkkrréétt  llééppéésseekkeett  ssüürrggeett  aa  KKDDNNPP

Kereszténydemokrata Néppárt álságos-
nak tartja Gyurcsány Ferenc azon bejelen-
tését, hogy nemzeti önvédelmi gyûlést kí-
ván összehívni. Mindenekelõtt elítéljük a
demokratikus intézmények elleni erõszak
minden formáját, azonban néhány száz
ember garázda viselkedése nem szolgálhat
ürügyül arra, hogy – a kormányzati és
rendõrségi tehetetlenséget elfedõ – látszat-

cselekvéseket tegyenek a kormányzati fe-
lelõsséget viselõ politikusok.Nincsen er-
kölcsi alapja nemzeti gyûlések összehívá-
sára annak a Gyurcsány Ferencnek, aki a
2004. december 5-ei „nem” szavazatokra
buzdító – határon túli magyarok elleni –
kormánypropagandát kitalálta.

Felszólítjuk a kormányzati szerve-
ket, tegyék kötelességüket, hogy pon-

tosan és hitelesen megismerhessük,
július 5-én kik cselekedtek és miért,
különös tekintettel a szervezõk és
hangadók személyére. A kormány pe-
dig, bármily megerõltetõ számára,
kormányozzon, vagy ha nem képes rá,
mondjon le.

Lukács  Tamás
a KDNP országgyûlési képviselõje

SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõ  sszzeerriinntt
ccssaakk  aazzuuttáánn  lleehheettnnee  aa  sszzoocciiáálliiss  eellllááttóórreennddsszzeerr  ppoottyyaauuttaassaaiitt  bbüünntteettnnii,,  mmiiuu-
ttáánn  aa  kkoorrmmáánnyy  ppóóttoollttaa  aa  rreennddsszzeerrvváállttoozzááss  uuttáánn  mmeeggsszzûûnntt  eeggyymmiilllliióó  mmuunnkkaa-
hheellyyeett..  AA  ppoolliittiikkuuss  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  kkiiffeejjtteettttee::  aazz  uunniióóss  ttáámmooggaattáássookkaatt
ccssaakk  mmuunnkkaahheellyytteerreemmttõõ  vvaaggyy  GGDDPP-nnöövveellõõ  ppáállyyáázzaattookkrraa  kkeelllleennee  ffoorrddííttaannii,,
eemmeelllleetttt  ccssöökkkkeenntteennii  kkeellll  aa  mmuunnkkáátt  tteerrhheellõõ  aaddóókkaatt  ééss  jjáárruulléékkookkaatt..  

Álságos  a  kormányfõ  chartája
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PPoolliittiiccaa  cchhrriissttiiaannaa
Semjén Zsolt: Az Örökkévalóságban gyökerezõ felfogásnak van egy sajátos ereje
– A baloldali értelmiség önmagát mo-
dernnek, haladónak, progresszívnek ál-
lítja be, Önöket pedig konzervatívnak,
múltba nézõnek, tradicionalistának. 

– Az õ „modernségük” rég lejárt, a
jakobinus–szabadkõmûves–bolsevik
ötletekben gyökeredzõ, már a múlt
században megbukott ideológiák, po-
ros lomok, még akkor is, ha idõnként
leporolják és átcimkézik. A mi felfo-
gásunk definitíve azért modern, mert
éppen az a lényege, hogy tudatosan és
állandóan visszalendül az örök érté-
kekhez. Ami pedig az örökkévalóság-
ban gyökeredzik, az bármilyen õsi,
mégis mindig fiatal. Olvasson bele
mondjuk a felvilágosodás enciklopé-
distáinak a könyveibe. Olvashatatlan,
legfeljebb kortörténeti szempontból
lehet érdekes, ma már semmit sem je-
lentõ kacatok. És olvasson bele Szent
Ágostonba: eleven, friss, itt és most
nekünk szól. Ágoston élõ, az enciklo-
pédisták poros könyvtárak moly-ab-
rakja. Azért, mert Ágoston az Örökké-
valósághoz kötõdik, az enciklopédis-
ták pedig egy elmúlt kor idõleges ide-
ológiájához. Hát ezért vagyunk mo-
dernek mi és avíttak õk. 

– Az utóbbi évtizedben Önnek há-
rom fontos könyve jelent meg a keresz-
ténydemokrata politikáról, amelyek jó-
szerivel minden pap könyvespolcán
megtalálhatók.

– Ez azért is lehet így, mert tudatosan
hangsúlyos bennük az egyházpolitikai
rész, nem csak a filozófiai, de a prakti-
kus szempontok tekintetében is. Én
fontosnak gondolom a személyes aspek-
tust is, mert – egy keresztény politikus-
nál különösen – a politikája õszintesé-
gét, hitelességét kérdõjelezné meg, ha
az ellentétben lenne a személyes életé-
vel. De a súlypont kétségtelenül a ma-
gyar kereszténydemokrácia filozófiáján,
ethoszán, annak kidolgozásán van, érte-
lemszerûen kifuttatva a Keresztényde-
mokrata Néppárt konkrét politikájára. 

– Akár hívei, akár politikai ellenfelei
reakcióit nézem, Önt tekintik Magyar-
országon a kereszténydemokrácia ideo-
lógusának.

– Nem szívesen nevezném ideoló-
giának, mégpedig azért, mert a teoló-
giából következik az egyház társadal-

mi tanítása, és ennek a világ adott szi-
tuációjában való megvalósítási kísér-
lete a kereszténydemokrata politika,
ezért, bár közvetlenül nem teológia,
de nem is pusztán ideológia. Ezért ne-
vezzük inkább keresztény politikai fi-
lozófiának. 

– Nyiri János ezért nevezhette az Ön
szerepléseit, beszédeit, megnyilvánulá-
sait kereszténydemokrata homíliáknak?

– Gondolom, igen. Erre a magyar tör-
ténelemben három kísérlet volt. Az elsõ
Giesswein Sándor, aki mintegy elõfutá-
ra volt a kereszténydemokrata-keresz-
tényszociális politikának. Azért õ az el-
sõ, mert õ kapcsolta össze elõször tény-
legesen a keresztény társadalomfilozófi-
át a gyakorlati politikával. Ez a történel-
mi tett a politikai gyakorlatban két ok
miatt nem volt – talán nem is lehetett –
sikeres. Részint, mert az elsõ világhábo-
rú elõtti és utáni magyar egyháziak
többsége nem értette meg az idõk sza-
vát, például a nagybirtok kérdésében, és
így Giesswein Sándor papi emberként –
a legenyhébb kifejezéssel – nem tudhat-
ta maga mögött az egyháziak támogatá-
sát. Részint pedig az õ keresztényszo-
ciális politikája mintegy felõrlõdött az
akkor lendületben lévõ liberális kapita-
lizmus és az osztályszocializmus illú-
zióinak malomkövei között.

– A II. világháború után Barankovics
István bontotta ki a kereszténydemok-
rácia zászlaját. 

– Pontosan így van. Õ lehetett volna
a magyar Adenauer, ha nem a szovjet
Vörös Hadsereg megszállása alatt lett
volna Magyarország. Barankovicsban
megvolt a teljes elméleti felkészültség
és a gyakorlati politikához szükséges
minden talentum. De az a kis idõ, ami
a politikában adatott neki – amíg meg
nem fojtotta a Rákosi-féle kommunista
diktatúra –, arra volt elég, hogy a parla-
mentben utóvédharcokban megvillant-
sa politikai karizmáját, de arra nem,
hogy kormányerõként alkothasson, or-
szágot építhessen. 

– A harmadik kísérlet itt és most tör-
ténik a KDNP-vel?

– Igen. Amint Barankovics sem volt
egyedül, hiszen ott volt mögötte, mint
társadalmi bázis a KALOT, élén a zseni-
ális szervezõvel, Pater Kerkaival, vagy
ott volt mellette a nagy tudós és szent
ember, Bálint Sándor, akinek boldoggá
avatása – Robert Schumanhoz hasonló-
an – folyamatban van, ugyanígy én se
tehetnék sokat, ha nem állt volna mel-
lettem Varga László, és nem állna mel-
lettem a KDNP-frakció, párt és a keresz-
tény – világi és egyházi – értelmiségi
„holdudvar”. 

Az viszont a történelmi szerencsés
konstellációból adódott, hogy például
egyházpolitikában az Orbán-kormány
idején nemcsak meghirdetni, hanem
megvalósítani is sikerült a keresztény-
demokrata programot. Természetesen
ki lehet jelölni sarokköveket és pillé-
reket a magyar kereszténydemokrácia
történetében, de azért ez egyetlen ívet
alkot. Az olyan felfogásnak, amely az
Örökkévalóságban gyökeredzik, van
egy sajátos ereje. Engem nem csak ez
a frakció vesz körül, akikkel ma
együtt vitézkedünk a Parlamentben.
Hanem körülvesz egy égi frakció is:
Barankovics és Bálint Sándor, Varga
László és Kovács Zoli bácsi, Isépy Ta-
más és Rapcsák András. És ez így
együtt az, amit én a magyar keresz-
tény politika kísérletének nevezek, és
amiért ezt az egészet csinálom: poli-
tica christiana.

Kárpáti  Katalin
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A kereszténydemokrata politikus sze-
rint rendkívül tanulságos összehasonlí-
tani a kormány által jegyzett Nemzeti
Ifjúsági Stratégiában szereplõ célkitûzé-
seket a kormány valós intézkedéseivel. 

Példaként említette többek között,
hogy míg a NIS a továbbtanulásnál esély-
egyenlõséget sürget, „a rossz helyzetû tér-
ségek hátrányainak csökkentését tekinti
célnak”, és a hátrányos helyzetûek lakás-
hoz jutását preferálná, addig a kormány
tandíjat akart bevezetni, bezárja a kisis-
kolákat és a kispostákat, valamint 2002
után folyamatosan visszafejlesztette az
állami lakástámogatási rendszert. 

Rétvári Bence úgy fogalmazott, a
dokumentum hitelessége nagyon két-
ségbe vonható, ugyanis olyan emberek
írták, akik homlokegyenest ellenkezõ
intézkedéseket hoztak, mint amit a jö-
võre vonatkozó elképzelésekként a
Nemzeti Ifjúsági Stratégiában leírtak. 

A képviselõ szerint jól láthatóan hi-
ányzik az ifjúsági törvény és az ifjúsági
minisztérium. 

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra,
hogy az ifjúsági stratégia nem tér ki az

agyelszívás megakadályozására, a kiván-
dorolt fiatalok visszajövetelének elõsegí-
tésére, az egyetemi felvételi és a kétszin-
tû érettségi problémájára, a Nemzeti Ifjú-
sági Tanács létrehozatalára, valamint a fi-
atalok által legsúlyosabbnak tartott prob-
lémára, a kábítószerek terjedésére. 

A képviselõ kitért arra is, hogy az ifjú-
sági stratégia nevében ugyan nemzeti, de
a dokumentumban alig esik szó a ma-
gyarságtudatról, a nemzeti összetartozás-
ról, csak az „európaiság megélésének”
fontosságát fejtegeti. Mint mondta, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt határozottan
úgy gondolja, a stratégiának elsõsorban a
határon túli magyarokról, a határon túli
magyarokkal történõ kapcsolattartásról,
a magyar nemzeti kultúráról, a magyar
nemzeti összetartozásról kell szólnia. 

A KDNP számára elfogadhatatlan,
hogy az ifjúsági stratégia a család szere-
pét nagyon szûken és hibásan értelme-
zi. A stratégia  kifejezett célként neve-
síti a mihamarabbi függetlenedést a
szülõktõl, ahelyett, hogy ezt a döntést a
fiatalokra bízná – mondta a politikus.

A képviselõ szólt arról is, hogy a stra-
tégia a mostani helyett átlátható és el-
lenõrizhetõ ifjúsági forráselosztási rend-
szer kialakítását tartja szükségesnek,
ugyanakkor a háttérelemzésben felvá-
zolt pályázati modell nem lép túl a
„zuschlagi kereteken”.  

SSzziinnkkrroonnhhiibbaa::  eelllleennttéétteesseekk  
aazz  iinnttéézzkkeeddéésseekk  aa  ccééllkkiittûûzzéésseekkkkeell

AA  NNeemmzzeettii  IIffjjúússáággii  SSttrraattééggiiaa  bbeeiissmmeerrééssee  aannnnaakk,,  hhooggyy  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõkk
kkoorrmmáánnyyzzaattii  iinnttéézzkkeeddéésseeii  nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  rroonnttoottttáákk  aa  ffiiaattaallookk  éélleettkköörrüüllmméé-
nnyyeeiitt,,  ttaannuulláássii  eessééllyyeeiitt,,  nneehheezzíítteettttéékk  aazz  ootttthhoonntteerreemmttééss  ééss  aa  ccssaallááddaallaappííttááss
lleehheettõõssééggeeiitt  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ-
jjee,,  aazz  IIffjjúússáággii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..

Kiállás  egy  szimbólumért
Budapest XII. kerületében, az Isten-
hegyi út és Böszörményi úton tartott
rendezvényen elmondott beszédében
Gaál Katalin Mária, a KDNP XII. ke-
rületi szervezetének elnöke hangsú-
lyozta: azért jöttek ide, hogy kimu-
tassák ragaszkodásukat az õsi nemze-
ti szimbólum iránt, amelynek szobor-
ba öntött formája 1300 ismert és is-
meretlen világháborús halott emlékét
õrzi. A politikus a turulellenes erõk-
rõl azt mondta: szándékosan provo-
kálják a társadalmat, és történelmi
távlatban irreleváns indokokkal akar-
ják eltávolítani az emlékmûvet. „El a
kezekkel a turultól” – jelentette ki
Gaál Katalin Mária. 
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A GYES és a GYED körül a Gyurcsány-
házaspár által közelmúltban felvetett
kérdések részletezése elõtt Harrach Pé-
ter emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány
Ferenc egyszer már hozzányúlt a család-
támogatási rendszerhez, a gyermekek
után járó adókedvezményeknek a csalá-
di pótlékba történõ beolvasztásával el-
vette a támogatást attól a csoporttól,
ahol a legkisebb a gyermekvállalási haj-
landóság, s helyettük azok kaptak még
nagyobb biztatást, akik számára a gyer-
mekszülés a megélhetés forrása. A kö-
zépiskolai, valamint felsõfokú végzett-
ségûek esetében átlagosan 1,3 gyermek
születik, a nyolc általánost végzettek, il-
letve az általános iskolát be nem fejezõk
körében ez a szám 2-3 egész között mo-
zog. Érthetetlen, mi ösztönözte a kor-

mányt arra, hogy belenyúlva a jól mû-
ködõ, differenciált rendszerbe az általá-
nos társadalompolitikai elvekkel szem-
behelyezkedõ intézkedéseket vezessen
be – mondta a politikus. 

Harrach Péter vitatta Gyurcsány Fe-
renc felesége, Dobrev Klára azon kije-
lentésének igazát, hogy a GYES és a
GYED zsákutca lenne. Értékelése sze-
rint nem arról van szó, hogy a támoga-
tási rendszer az anyák százezreit a pa-
nellakások börtönébe zárja, hanem ar-
ról, hogy a GYES biztosítja a feltételeket
ahhoz, hogy az édesanya három évig
gyermeke nevelésével foglalkozhasson. 

A politikus szerint félõ, hogy ezek a
megnyilatkozások azért hangzanak el,
mert a kormány a GYES és a GYED le-
építését tervezi. A KDNP és a Fidesz ezt

elfogadhatatlannak tartja, mert a demog-
ráfusok felmérései szerint a gyermekvál-
lalási kedvet leginkább a GYED által
nyújtott biztonságérzet befolyásolja. 

Harrach Péter elmondta, a kormány-
zati tervek között szerepel, hogy a há-
roméves GYES-t két évre szorítják vis-
sza. Eleinte a két év alatt kifizetnék a há-
rom évre járó összeget, ám valószínûleg
egy idõ után a harmadik évre juttatások
ellentételezése nélkül már csak két évre
lehetne igénybe venni a GYES-t. A
KDNP és a Fidesz mindenképpen kiáll
a GYES és a GYED védelme mellett,
mivel úgy gondolják, a jövõ érdekében a
jelen demográfiai helyzetben az anya-
ság vállalása jelenti a legnagyobb szol-
gálatot, az a nõ, aki gyermeket vállal,
tiszteletet, elismerést, megbecsülést ér-
demel. A családok helyzete megkíván-
ja, hogy egy felelõs kormány megõrizze
a jelenlegi támogatásokat, s a francia
példa is azt bizonyítja, hogy a családok
kiszámítható támogatása, a családbarát
adópolitika meghozza a várt demográfi-
ai fordulatot. 

Forrás: kdnp.hu

AA  GGYYEESS  ééss  aa  GGYYEEDD  nneemm  zzssáákkuuttccaa,,  
hhaanneemm  lleehheettõõsséégg

A kisebbségi kormány idõsügyi politi-
kája véglegesen megbukott. Tavaly a
nyugdíjasinfláció 10,7 százalék volt,
1996 óta elõször történt meg, hogy
csökkent a nyugdíjak reálértéke,
2007-ben minden nyugdíjastól 30
ezer forintot vett el a kormány –
hangsúlyozta a kereszténydemokrata
képviselõ. 

Megbukott a kormányzati politika
azért is, mert ezt a folyamatot nem tud-
ta megállítani, a KSH legfrissebb adatai
szerint a tendencia folytatódik, a 6,1 szá-
zalékos nyugdíjemelést jelenleg is meg-
haladja a nyugdíjas infláció. A nyugdíja-
sok tehát ismét rosszul jártak, a júliusi

gázáremelés, az õszi távhõáremelés, illet-
ve az élelmiszerárak várható drasztikus
emelkedése miatt az idõsemberek még
nehezebb helyzetbe kerülnek – mondta a
politikus. 

Megbukott a kormány politikája
azért is, mert nem merte felvállalni a Fi-
desz és a KDNP áfa-, illetve jövedéki
adó-csökkentési javaslatának támogatá-
sát. A nyugdíjasokat, idõseket leginkább
az alapvetõ élelmiszerek és a gyógysze-
rek árának emelkedése, a lakhatási költ-
ségek növekedése sújtja – jelentette ki
Soltész Miklós.

A politikus emlékeztetett rá, hogy a
nyugdíjszámítás szabályainak megvál-

toztatása miatt azok, akik idén január el-
sejétõl mentek nyugdíjba, nyolc száza-
lékkal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint-
ha tavaly vonultak volna nyugdíjba.  Ez a
nyolcszázalékos elvonás gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a kormány elveszi a tizen-
harmadik havi nyugdíjukat. 

Soltész Miklós kifejtette, a kormá-
nyon lévõk alkalmatlanságára ismételten
rávilágít egy újabb botrány, amikor is egy
rossz törvény kapcsán 250 millió forin-
tot feleslegesen költöttek el 9 ezer idõs
ember otthonba kerülésének jogosultsá-
gának vizsgálataira. 

A kisebbségi kormány rossz politikája
következtében csapdába kerültek a nyug-
díjasok, semmi másra nem használják
õket, csak propagandára, csak a választá-
si sikereik elérésére, a valódi problémáik-
kal azonban nem kívánnak foglalkozni –
jegyezte meg végül a kereszténydemokra-
ta politikus. 

Forrás: kdnp.hu

Megbukott  a  kormány  idõsügyi  politikája
TTööbbbbsszzöörröösseenn  mmeeggbbuukkootttt  aa  kkiisseebbbbssééggii  kkoorrmmáánnyy  iiddõõssüüggyyii  ppoolliittiikkáájjaa  ––  jjeelleenn-
tteettttee  kkii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  FFiiddeesszz––KKDDNNPP  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg
nnééppjjóóllééttii  kkaabbiinneettjjéénneekk  eellnnöökkee..  AA  ppoolliittiikkuuss  eemmlléékkeezzeetteetttt  rráá,,  hhooggyy  aa  nnyyuuggddíí-
jjaassookkttóóll  ttaavvaallyy  hhaarrmmiinncceezzeerr  ffoorriinnttoott  vveetttt  eell  aa  kkoorrmmáánnyy,,  aazz  iiddéénn  nnyyuuggddííjjbbaa  vvoo-
nnuullóókkttóóll  ppeeddiigg  jjáárraannddóóssáágguukk  ccssöökkkkeennttéésséévveell  ggyyaakkoorrllaattiillaagg  aa  ttiizzeennhhaarrmmaaddiikk
hhaavvii  nnyyuuggddííjjaatt  vvoonnttaa  eell..  

AA  KKDDNNPP  ééss  aa  FFiiddeesszz  mmiinnddeennkkééppppeenn  kkiiáállll  aa  GGYYEESS  ééss  aa  GGYYEEDD  vvééddeellmmee  mmeell-
lleetttt,,  mmiivveell  úúggyy  ggoonnddoolljjáákk,,  aa  jjöövvõõ  éérrddeekkéébbeenn  aa  jjeelleenn  ddeemmooggrrááffiiaaii  hheellyyzzeettbbeenn
aazz  aannyyaassáágg  vváállllaalláássaa  jjeelleennttii  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  sszzoollggáállaattoott  ––  jjeelleenntteettttee  kkii
HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  aa  KKDDNNPP  aalleellnnöökkee  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  ppoolliittiikkuuss  aarrrraa  kköö-
vveettkkeezztteett  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  mmiinniisszztteerreellnnöökk  ééss  ffeelleessééggéénneekk  sszzaavvaaiibbóóll,,  hhooggyy
aa  kkoorrmmáánnyy  llééppccssõõzzeetteesseenn  llee  aakkaarrjjaa  ééppíítteennii  aa  GGYYEESS-tt  ééss  aa  GGYYEEDD-eett,,  eellssõõ  lléé-
ppéésskkéénntt  hháárroommrróóll  kkeettttõõ  éévvrree  ccssöökkkkeennttvvee..
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VV..  FFrriiggyyeess-nnaappii  mmuullaattssáágg  FFeerrttõõrráákkoossoonn
Az, hogy immár ötödik alkalommal tar-
tottak Fertõrákoson a Frigyes-napi mu-
latságot azt is jelenti, hogy a fertõrákosi-
ak tudnak méltó környezetet teremteni
hagyományaiknak, a település híres szü-
löttjének, és azt is, hogy igazi közösség-
ként tudnak együtt ünnepelni – mondta
Firtl Mátyás, a térség kereszténydemok-
rata országgyûlési képviselõje az V. Fri-
gyes-napi mulatságon elhangzott kö-
szöntõjében. A hagyományápolás fon-
tosságát, a múlt értékeinek tiszteletét
jelzi az is, hogy Fertõrákos önkormány-
zata fontosnak tartotta a rendezvény tá-
mogatását, s egyben elismerés illeti a
Fertõrákosi Vendégvárók Egyesületét a
rendezvény megszervezéséért. Sopron és
környéke, így Fertõrákos országgyûlési
képviselõjeként fontosnak tartja Firtl
Mátyás, hogy Frigyes lovag mai utódai,
németek, magyarok, horvátok együtt, a
maguk eszközeivel, összefogással újra
igyekeznek Fertõrákosnak hírnevet sze-
rezni. Emlékeztetve az egybegyûlteket,

Frigyes lovag, azaz Friedrich v. Chreuz-
peck, Fertõrákos a település szülöttjének
tetteire, aki a 13–14. században Nagy
Lajos király udvarában híres bajvívóként

szolgált. Frigyes lovag képességeivel és
tetteivel hírnevet szerzett nem csak ma-
gának, de a településnek is.

Forrás: firtl.sopron.hu

Kisgyermekes  
bérletet  vezethetnek  be

Gyõrben
Kedvezményes bérletet vezetne be a helyi
járatú buszokra a GYED-en vagy GYES-
en lévõ anyukáknak és apukáknak a
KDNP gyõri szervezete. Az elõkészítés
alatt lévõ tervezet szerint, a tanulóbérle-
tekkel azonos áron lenne kapható a kis-
gyermekes bérlet, melyet a szeptemberi
közgyûlési döntés után, januárban vezet-
hetnek be a megyeszékhelyen. Sopronban
már mûködik, Budapesten pedig szep-
tembertõl lép érvénybe a kisgyermekes
bérlet, melyet Gyõrben is szeretne beve-
zettetni a KDNP helyi szervezete. Mint
mondják, közvetett módon a népességfo-
gyást szeretnék ezzel is enyhíteni, hiszen
a gyermekvállaló szülõk utazását könnyí-
tik meg anyagi szempontból. Ha a szep-
temberben a közgyûlés elé kerülõ terveze-
tet támogatják a képviselõk, akkor január-
tól be is vezetnék a bérletet, melyet a gyõ-
ri állandó lakosok vásárolhatnának meg.
Sík Sándor, a KDNP frakcióvezetõje el-
mondta, számításaik szerint éves szinten
legfeljebb 10 millió forinttal terhelné meg
a város költségvetését ez a kedvezmény.

Forrás: onkornet.hu

MMoollnnáárr  MMiikkllóóss ffõõoorrvvooss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyy-
ddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eeggrrii  sszzeerrvveezzeettéé-
nneekk  eellnnöökkee  úúggyy  llááttjjaa,,  ffoollyyttaattóóddiikk  aazz
eeggéésszzssééggüüggyy  lliibbeerráálliiss  sszzééttvveerréésséénneekk
ffoollyyaammaattaa..  MMeeggggyyõõzzõõddééssee  sszzeerriinntt  aazz
eeggéésszzssééggüüggyybbõõll  ttiisszztteessssééggeesseenn  pprrooffiitt
nneemm  vveehheettõõ  kkii..  LLuukkááccss  TTaammááss,,  aa
KKDDNNPP  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  aarrrraa
ffiiggyyeellmmeezztteetteettttee  aa  ddoollggoozzóókkaatt,,  hhooggyy
aakkii  aallááíírr  aa  HHoossppIInnvveessttnneekk,,  eellvveesszzííttii
kköözzaallkkaallmmaazzoottttii  ssttááttuusszzáátt,,  mmeellyyeett  kkéé-
ssõõbbbb  aa  bbíírróóssáágg  sseemm  áállllíítthhaatt  vviisssszzaa..  

Molnár Miklós, a KDNP egri elnöke tilta-
kozott a mûködtetési és vagyonkezelõi jog
átadása ellen, szerinte ezzel folytatódik az
egészségügy liberális szétverésének folya-
mata. Meggyõzõdése, hogy az egészség-
ügybõl tisztességesen profit nem vehetõ
ki, az csak a betegek, illetve az ott dolgo-
zók kárára tehetõ meg. Mint mondta, a
magántõke a marketing összes eszközével
igyekszik meggyõzni mindenkit arról,
hogy az egyedüli járható út a privatizáció,
és Egerben a HospInvest. 

A fõorvos, a KDNP egri elnöke arra is
kitért, hogy a kórház mûködtetése önkor-
mányzati feladat, és ha ezt a megye nem

vállalja, át kell adnia más önkormányzat-
nak. Majd feltette a kérdést, ha egy ön-
kormányzat kezében veszteséges egy
egészségügyi intézmény, mitõl lesz nyere-
séges a magántõke kezében? 

Lukács Tamás, a KDNP országgyûlési
képviselõje a megyei közgyûlés MSZP-és
elnökéhez címzett nyílt levelében felve-
tette az egyik informatikai cég által indí-
tott kártérítési per ügyét. Ebben a bíróság
másodfokon a magáncégnek mintegy
180 millió forint kártérítést ítélt meg. 

Ki a felelõs az informatikai rendszer
kapcsán felbontott szerzõdés ügyében? Ki
fogja megfizetni a száznyolcvanmilliós
kártérítést? Ki a felelõs azért, mert nyolc
év alatt öt igazgató váltotta egymást? Ki a
felelõs azért, hogy a biztos jelentésében
szereplõ további 180 millió forint elvég-
zett munkát a TB nem fizette ki, hogy a
mûködtetésbe adást nem egyeztették a
dolgozókkal – sorolta a politikus a meg-
válaszolásra váró kérdéseket. Majd vége-
zetül arra hívta fel a dolgozók figyelmét,
hogy aki aláír a HospInvestnek, elveszíti
közalkalmazotti státuszát, s ezt késõbb
jogi úton sem szerezheti vissza. 

Forrás: tveger.hu;  heol.hu;  kdnp.hu

AA  ffeelleellõõssöökkeett  kkeerreessii  aa  KKDDNNPP
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Somogyvár az idén is megemlékezett a
lovagkirályról, a rendszerváltás évében
útjára indított hagyománynak megfele-
lõen a megye hajdani székhelyén tiszte-
legetek a helyi apátság alapítója, a halá-
la után elõször itt eltemetett Szent
László király emléke elõtt. 

Az egyik oldalon az ezeréves bencés
apátság romjai, a másikon kirakodóvá-
sár fazekasokkal, kosárfonóval, fafaragó-
val, népmûvészeti tárgyakkal, dedikáló
íróval, költõvel. Köztük vonult be a so-
mogyvári Szent László Napok keretében
a lovagkirályra emlékezõ négy lovag-
rend, a Szent Gellért, a Szent György, a
Szent László és a templomosok. 

Somogyvár büszke gyökereire –
mondta köszöntõ beszédében Móring
József Attila KDNP országgyûlési képvi-
selõje, a település polgármestere, majd
hozzátette, a mai elembertelenedõ, glo-
balizálódó, gyökértelen világban Szent
László hite, magyarsága az egyik biztos
igazodási pont.

A polgármester beszédét követõen
Horváth István nagyprior, püspöki
helynök celebrálta az ünnepi Szent-
misét. 

A mise után Semjén Zsolt, a KDNP
elnöke beszélt a lovagkirály korát meg-
elõzõ felvilágosult gondolkodásáról, s a
magyarság szempontjából elévülhetet-
len érdemeirõl. A Szent István-i, Szent
László-i múlt mindig is meghatározta
Magyarország életét – jelentette ki a
pártelnök. Egy kis nép számára csak ak-
kor van esély a megmaradásra, ha min-
den egyes tagjában elevenen él a nemzet

történelme. Ma olyan korban élünk, ha
kimondjuk: magyar, felhördül egy kó-
rus, s nacionalizmust kiált. Pedig ez a
nép rengeteget adott az egyetemes kul-
túrának, s magyarságunk megõrzése az
egyetemes emberiség alapvetõ érdeke.

A beszédek után a hagyományoknak
megfelelõen sor került Szent László elsõ
sírhelyének megkoszorúzására. 

Forrás: sonline.hu

Szent  László  ma  is  igazodási  pont

Méltóságteljes ünnepséggel avatták fel a
gyõri országzászlót. Az avatóünnepségen
mintegy ötezren jelentek meg, részt vettek
a gyõri civil szervezetek: a Történelmi
Igazságtétel Bizottság, az Összefogás Pol-
gári Szövetség és a Ne-felejcs Polgári Egye-
sület, valamint a pártok közül egyedül a
Kereszténydemokrata Néppárt politikusai:
Simicskó István, a KDNP alelnöke, Firtl
Mátyás, a KDNP Gyõr-Moson-Sopron
megyei elnöke, a megyei közgyûlés alelnö-
ke, Sík Sándor, a KDNP gyõri frakcióveze-
tõje, Gyõr megyei jogú város alpolgármes-
tere, Herkely Ákos, a KDNP gyõri frakció-
jának szóvivõje, Hajszán Gyula és Szabó
Jenõ, a KDNP gyõri frakciójának tagjai. 

Trianonnál nemcsak az ország, a
nemzet sírját is megásták, miközben el-
kezdtek szétzúzni egy ezeréves kultúrát,
elkezdték gyalázni anyanyelvünket, üt-
ni-verni a szólókat és az éneklõket. Bûn
lett a nemzet, az anyanyelv, és bûn lett
az imádság! Ezt gyászoljuk ma méltóság-
gal, meg kell mutatnunk, hogy mi külön-

bek vagyunk azoknál, akiktõl csak ros-
szat kaptunk Trianon okán. Mutassuk
meg, hogy egyetértünk abban, hogy
együtt vagyunk Trianon kérdésében.
Nem számít most jobb-, vagy baloldal, a
szívünk magyar, mely ugyanúgy fáj Tria-
nonra emlékezve.

Az 1934-ben emelt és 1945-ben lerom-
bolt országzászló újbóli felállítása jó alka-
lom arra, hogy elgondolkodjunk arról,
hogy mit jelent a magyarság, az ország és
a haza. És vegyük észre végre, nincs sír,
melyben nemzet süllyedt el! Fennmarad-
tunk, akárhogy is nem szeretik ezt ma
észrevenni sokan! – mondta Ottófi Rudolf
alpolgármester, az ünnep szónoka.

Duray Miklóst, a felvidéki Magyar
Koalíció Pártjának alelnökét ovációval
fogadta az ötezresre duzzadt tömeg.

A politikus beszédében kifejtette: „Va-
lamikor elképzeltem egy országot, ami ha-
zaként jelent meg bennem, amiben akkor
is jól érzi magát az ember, ha nélkülöz.
Meseszerû volt. Álmomban is tudtam,

hogy ebben az országban volt Székelyföld,
Palócföld... Verecke is, Sármellék is, a Sa-
jó mente... Aztán kiléptem az álomból. Az
álomország egyszer valóság volt. Egyes da-
rabjai most más országok részei. Sokszor
úgy tûnik, máig nem birkóztunk meg a
valósággal. Ostoroztak évtizedekig, hogy
nem törõdtünk bele a haza elvesztésébe.
Aztán mi ostoroztuk magunkat (...) Most
itt állunk és látjuk a túlcsillapított valósá-
got, gerjesztjük a félelmet. S nem tudjuk,
melyik a sérültebb: a magyarországi vagy
az elszakított rész? (...) A szétdarabolt
nemzetet nem egyesítettük, hanem a ma-
radékot is tovább romboltuk. De növek-
szik a jövõbe tekintõk tábora, ez felszárít-
ja a könnyeket. Az Országzászló sem a
múltat siratja, hanem a jövõt idézi.”

A beszédek sorát Simicskó István, a
KDNP alelnökének megemlékezése zár-
ta, amelyben mindannyiunk vágyát fo-
galmazta meg, amennyiben nemzeti
kormányt követelt hazánknak.

Forrás: kdnp.gyor.hu

OOrrsszzáággzzáásszzllóó-aavvaattááss  GGyyõõrröötttt
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Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

A KDNP Szombathelyi Szervezetének
meghívására Szombathelyre látogatott
Harrach Péter, az Országgyûlés és a Ke-
reszténydemokrata Néppárt alelnöke.
Magyarország jövõje címû elõadásában
korunk fontos kérdéseire válaszolt a
mintegy százhúsz fõs hallgatóság elõtt.
A rendezvény része annak az elõadásso-
rozatnak, amelyben a KDNP helyi szer-
vezete bemutatja a kereszténydemokra-
ta értékeket a helyi közéletnek.

Harrach Péter elõadásában egy olyan
Magyarország jövõképét vázolta fel,
melyben érvényesülnek az alapvetõ tár-
sadalmi és erkölcsi normák, megszûn-
het a családi élet és a házasság napja-
inkra egyre aggasztóbb válsága. 

Olyan világban élünk, ahol a kultú-
rák küzdelme határozza meg a mozgá-
sokat – mondta a politikus. Egyre na-
gyobb teret hódít az ázsiai kultúra, az
iszlám országokban demográfiai robba-
nás ment végbe, ugyanakkor az európai
kultúra a betegség és a gyengeség tüne-
teivel küzd. Az egykor hagyományos ke-
resztény európai értékrend mellett meg-
jelent egy másik európai világkép is,
mely elutasítja a hagyományos normá-
kat, a keresztény értékrendet. Ezért egy

jövõbeli Magyarországnak az egymásra
épülõ közösségek világát, és a normák
szerinti életet kell erõsítenie. A kettõ
megvalósításával olyan társadalmat tu-
dunk építeni – szemben a mai valóság-
gal – mely biztató jövõképet ad szá-
munkra. 

Harrach Péter kiemelte: az ország né-
pessége rohamosan fogy és elöregszik a
társadalom. A házasság és a család in-
tézményének válsága jellemzi korunkat.
Manapság a házasságok és az élettársi
kapcsolatok száma egyaránt csökken, s
így az emberek magányossá válnak, a
társadalom atomizálódik. Elmondta: a
KDNP ezért támogatja a családi adózás
választhatóságát, figyelembe kell venni
az eltartottak számát is az adózásnál. A
vasárnapot szabaddá és védetté kell ten-
ni a munkavégzés alól, a családi és he-
lyi közösségek mûködése érdekében.

Az elõadást követõ beszélgetés so-
rán a gazdaságpolitikáról is szó esett.
Az alelnök kiemelte: a KDNP szerint
a vállalkozások terheit kell csökkente-
ni, hogy élénküljön a gazdasági élet, s
új munkahelyek teremtõdhessenek,
továbbá át kell alakítani a nyugdíj-
rendszert is.

AA  ttööbbbbsséégg  lleevváállttaannáá
aa  kkoorrmmáánnyytt

Nõtt a támogatottsági különbség a
két nagy párt között – derül ki a Szá-
zadvég és a Forsense közös választás-
kutatási programjának júliusi eredmé-
nyeibõl. A Fidesz szavazótábora két
százalékponttal növekedett, az összes
megkérdezett 27 százalékát teszi ki,
míg az MSZP támogatottsága egy szá-
zalékponttal csökkent, 13 százalékon
áll. Egyelõre az új vezetéssel sem si-
került elmozdulnia a holtpontról az
SZDSZ-nek, a párt az összes megkér-
dezett körében egy százaléknyian tá-
mogatják, s erodálódni látszik az
MDF tábora is, tábora a korábbi 5
százalékról ugyancsak egy százalékra
csökkent.

A Fideszre a biztos szavazó pártvá-
lasztók közel kétharmada (65 százalék
+2 százalékpont), az MSZP-re pedig
egynegyedük (25 százalék -1 százalék-
pont) szavazna, ha most vasárnap len-
nének a választások. Az SZDSZ és az
MDF egyaránt 3 százalékos támogatott-
sággal rendelkezik.   

A megkérdezettek 65 százaléka nega-
tívan ítélte meg a kormány tevékenysé-
gét. S 56 százaléknyian marasztalták el
az ellenzéket.. A mindkét oldallal elége-
detlenek aránya valamelyest növekedett
az elmúlt hónapban (32 százalék), míg a
csak a kormánnyal elégedetleneké nem
változott (33 százalék).

Magyarország  jövõje
Kultúrák harca határozza meg a világ mozgásait
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