
Hazánk

A Kereszténydemokrata Néppárt rámu-
tat, hogy az elmúlt másfél év viharjelzése-
it a kormány nem volt képes idõben érté-
kelni, nem ismerte fel a halaszthatatlan
lépéseket, nem tudott társadalmi vita le-
folytatásával, a konszenzus keresésével
kiutat jelentõ programot felvázolni. Fele-
lõs kormány ilyen helyzetekben cselek-
szik, és vállalja a felelõsséget döntéseiért.

Ma a kormányok világszerte még a
bankrendszer részbeni államosításától
sem visszariadva, gazdaságélénkítõ cselek-
vési programokkal próbálnak a gazdasági
válságból kikerülni. Tartalékaikat a gazda-
sági teljesítmény növelésére, elsõsorban a
foglalkoztatás bõvítésére – azon belül is fõ-
leg a nemzeti foglalkoztatás fõ ágazatára, a
kis- és középvállalkozások fejlesztésére, tá-
mogatására fordítják. Magyarországnak
ezzel szemben még mindig nincs elfoga-
dott cselekvési programja, mi több, a kor-
mány részérõl a nyilvánosság elõtt kor-
rektnek tekinthetõ helyzetértékelés is a
gazdasági csúcson hangzott el elõször.

Különbözõ országok kilábalási stratégi-
áját tanulmányozva nagyon összehangolt
és gyors cselekvéseknek lehetünk szemta-
núi, azt láthatjuk, hogy a kormányok a
gazdaság számára a megfelelõ áthidaló hi-
telek biztosítása érdekében igyekeznek nö-
velni a befolyásukat a bankokban, és a szo-
ciális piacgazdaság elemeit ötvözik a régi
konzervatív politikával, a jelek szerint egy
új világ kialakítására törekszenek – hang-
súlyozta Latorcai János felszólalásában.

Molnár Béla, a Kereszténydemokrata
Néppárt alelnöke arra hívta fel a figyel-

met, hogy a kormány által felvázolt
megoldási vízióból kiderült, nem tud
elszakadni a pénzközpontú gondolko-
dástól, amelynek jelentõs szerepe van a
válság elmélyülésében. Megítélése sze-
rint a kormány válságkezelõ javaslata
olyan, mintha a csónakban ülõknek, s
nem a vízben fuldoklóknak dobna men-
tõövet. A politikus kijelentésével a
„bankmentõ csomagra” célzott, amel-
lyel a kormány külföldi bankok létét kí-
vánja biztosítani, holott csak a magyar
tulajdonú bankok, az OTP és a Taka-
rékszövetkezetek esetében vannak
„mentési” kötelezettségei. 

A találkozót mértékadó politológusok
úgy véleményezték, hogy Gyurcsány Fe-
renc elszámította magát a gazdasági
csúcs erõltetett ötletével, szinte minden-
ki felismerte: PR-fogásról van szó.
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Az  MSZP  
nevébõl  törölni  kell

a  jelzõket
„A közbeszédben csak »a párt-
ként« emlegetett Magyar Szo-
cialista Párt nevébõl valóban
csak ennyi marad, mert ezek
után mind a magyar, mind a
szocialista jelzõt nyugodtan
törölhetik.”

88..  oollddaall  

A  magyar
kereszténydemokrácia

szentjei
„A világraszóló hazugságot
használták föl ürügyül arra,
hogy 1946-ban betiltsák a
KALOT-ot. Szervezõire, akti-
vistáira nehéz évek vártak. A
KALOT-os múlt bélyegnek
számított. Magát Kerkai Jenõ
atyát 1949 elején tartóztatták
le, s 1959 szeptemberéig síny-
lõdött Rákosi meg Kádár bör-
töneiben. Miután kiszaba-
dult, évekig segédmunkás-
ként kereste kenyerét, 1964-
tõl haláláig a pannonhalmi
papi öregotthonban élt.”

66––77..  oollddaall  

Az  ajkaiak
népszavazásra

készülnek
„A KDNP állásfoglalása
szerint a város vezetésének
kötelessége a közösség érde-
keinek képviselete, a közjó
érdekében az energia politi-
ka területén is. A tervezett
privatizáció pedig nem a
közjó érdekeit szolgálja!”
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A Kereszténydemokrata Néppárt sze-
rint hazánknak az utóbbi években ket-
tõs válsággal kellett (és kell a most is)
megküzdenie, azért süllyedt ilyen mély-
re a bajban. Az országot évek óta húzó-
dó, tartós politikai válság, a közbizalom
hiánya jellemzi, melyet rendkívüli mó-
don felerõsített az országban a felszín
alatt több éve lappangó gazdasági, fog-
lalkoztatási válság, amelyet a kormány
nem ismert fel, vagy nem akart felis-
merni, sõt a „pannon puma” és más ha-
sonló ilyen típusú minõsítések bedobá-
sával a társadalmat még meg is tévesz-
tette, becsapta!. Így, magától értetõdõ-
en, ennek a válságnak az orvoslását
nem volt képes megtalálni, ugyanakkor
azt a ránk szakadt pénzügyi világválság
elemi erõvel szította fel.

Visszatekintve a tavalyi és az idén ta-
vaszi gazdasági viharjelzések idejére, ke-
serûen állapíthatjuk meg, hogy a kor-
mány nem mutatott hajlandóságot arra,
hogy – elismerve a helyzet súlyosságát
és az úttévesztést –, egy kiérlelt társadal-
mi vitában kivezetõ utat keressen a vál-
ságból. Az eredmény a lakosság részérõl
tapasztalható gyors bizalomvesztés volt,
ami a kormányzati politika merev eluta-
sításához, és sajnos részben apátiához,
részben pedig a társadalom radikalizáló-
dásához vezetett. A Die Presse elemzõ-
jét idézem, aki  úgy látja, hogy ma Ma-
gyarország gazdaságilag a padlón, politi-
kailag pedig szétzilált állapotban van!
Egy ilyen helyzetben a kormánynak cse-
lekednie, dolgoznia kell, a felelõsséget
vállalva, nem pedig megpróbálni azt
szétteríteni a társadalom egészére!

A világ országainak kormányai a mai
helyzetben válságkezelõ stratégiákat,
cselekvési programokat  dolgoztak ki és
fogadtak el, nem visszariadva a bank-
rendszer részbeni államosításától sem, s
tartalékaikat a gazdaság teljesítményé-
nek a növelésére, s azon belül is elsõsor-
ban a foglalkoztatás bõvítésére, legalább
megtartására, a nemzeti gazdaságok hú-
zóágazatának, a kis- és középvállalkozá-
soknak a fejlesztésre fordítják.

És mi jellemzi hazánkat? Az, hogy a
kormánynak nincs átfogó, a gazdasági és
pénzügyi válságból kivezetõ programja.
Márpedig e nélkül talpra állásunk csak

nagy áldozatokkal és csak hosszú idõ
után oldható meg. A kormány nem tö-
rekszik a közbizalom hiányának meg-
szüntetésére, a helyzet tisztességes
elemzésére, az elkövetett hibák bevallá-
sára, hanem elsõsorban piár-ren-
dezvények keretében próbál olyan szín-
ben feltûnni, mintha ura lenne a hely-
zetnek, és ennek során még a társadalmi
békét is meg szeretné teremteni. Csak
egy példát ennek alátámasztására: A
mai napig nem kaptunk korrekt tájékoz-
tatást az IMF-hitellel kapcsolatban!
Nem tudjuk mikor, milyen feltételekkel
kötött szerzõdés formájában áll rendel-
kezésünkre ez a hitel, hiszen elhangzot-
tak olyan nyilatkozatok is kormányta-
gok szájából, hogy nem kellett szerzõdés
sem a hitel megítéléséhez, a rendelke-
zésre állás biztosításához. Igazából azt
sem tudjuk, hogy mire használhatjuk
fel, és milyen kondíciókkal. Bizonyára
nem 2,7 százalékos kamat mellett, mely
kamatok általában az ilyen hiteleket jel-
lemzik, hanem ismerve adósmegítélé-
sünket, vélhetõleg ennél lényegesen

rosszabb kondícióban. Az sem ismert,
hogy mekkora rendelkezésre állási ösz-
szeget kell majd fizetnünk, és sorolhat-
nánk még tovább, fõleg hogyan kell érte-
ni, hogy a 4,9 milliárd EUR nagyságú
hitelrész lehívására az IMF kérésére ke-
rült sor. Ilyen helyzetben nem lehet cso-
dálkozni azon, ha az emberek azt kérde-
zik, az országot már nem a kormány,
hanem az IMF irányítja?

Az elmúlt napokban alaposan tanul-
mányoztuk, hogy milyen kilábalási
stratégiát alkalmaznak az Egyesült Álla-
moktól a Kínai Népköztársaságig a vi-
lág, s azon belül az Európai Unió orszá-
gai, és azok közül is mit alkalmaznak a
szomszédjaink. Nagyon összehangolt-
nak és gyorsnak tûnnek a cselekvések!
A kormányok mindenütt a bankokban
való befolyás növelésére törekszenek,
elsõsorban a a gazdaság áthidaló hite-
lekkel való ellátása érdekében, a gazda-
ságpolitikában pedig jóformán minde-
nütt a foglalkoztatás bõvítésére, leg-
alább megtartására, a kis- és közepes
vállalkozások támogatására, a belpiaci
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kereslet, a fogyasztás növelésére kon-
centrálnak. A Kereszténydemokrata
Néppárt úgy látja, hogy a gazdaság neo-
liberális korszaka megbukott! A világ
egy új, az állami beavatkozásokat is bát-
rabban felvállaló, a szociális piacgazda-
ság elemeit és a hagyományos konzer-
vatív gazdaságpolitikát elegyítõ új gaz-
daságpolitikára, fogalmazhatunk úgy,
hogy egy új világgazdasági politikára ké-
szül, azonban sajnálattal kell tapasztal-
nunk, hogy a kormánynak, a 2009-ben
ránk váró új helyzetre vonatkozóan
használható stratégiája nincsen.

Mi kereszténydemokraták úgy lát-
juk, hogy a válság legyõzésének útját, az
új-jövõben remélt sikereket csak

– adó- és járulékcsökkentéssel,  
– új személyijövedelemadó/politiká-

val, az általunk törvényjavaslati szinten
kidolgozott és az Országgyûlésnek be-
nyújtott családi adózással, 

– az ÁFA-kulcs megváltoztatásával,
– az adórendszeren belüli átcsoporto-

sításokkal, 
– a nyugdíjrendszer gyökeres átalakí-

tásával, melyet törvényjavaslati szinten
szintén benyújtottunk az Országgyûlés-
nek és 

– az adósságállomány további növe-
kedésének megállításával

– valamint új források kimunkálásá-
val lehet csak sikeresen bejárni.

Adócsökkentés

Ugyanis adócsökkentés nélkül megful-
ladnak a magyar vállalkozások. Közis-
mert, hogy az országban a bérek elvisel-
hetetlenül magas adóértéke (56 százalék)
miatt kétcsatornás bérezési rendszer ala-
kult ki: a vállalkozók egy jelentõs része al-
kalmazottaiknak hivatalosan a minimál-
bérhez közeli bruttó bért fizeti, amit az-
tán feketén, zsebbe adott pénzekkel egé-
szítenek ki.  Ennek az adóelkerülõ gya-
korlatnak a megszüntetése elemi érdek,
de azt a beszedési szigor növelésével, adó-
rendõrséggel elérni nem lehet! A kor-
mánynak be kell látnia, hogy a kis- és kö-
zepes vállalkozásoktól az adóhatóságnak
a jelenleginél is szigorúbb fellépésével
sem tud alapvetõen több adót beszedni. A
magyar tulajdonú kis- és közepes vállal-
kozások ugyanis nem képesek az adók és
járulékok maradéktalan befizetését bizto-
sító jövedelmet elõállítani – így mintegy
rákényszerülnek az adóelkerülésre, a csa-
lásra. Ezt a kétcsatornás bérezést meg le-
het szüntetni, ha 40 százalékosra csök-

kennének a béreket terhelõ adók és járu-
lékok! A munkaadóknak így megérné el-
kerülni az adócsalást, mivel e rendszer-
ben az adók megfizetésével nem nõnének
befizetési terheik.

Ha mindezek mellé még vissza nem
térítendõ technológiafejlesztõ támogatá-
sokban is részesülhetnének, az lökést ad-
na új beruházások megvalósítására, a fog-
lalkoztatás bõvítésére is. Persze, vannak a
gazdaságnak olyan szereplõi, és nem is
kevesen, amelyek minden további nélkül
képesek lennének megfizetni a magas
kulcsú adókat is, de az általuk élvezett
kedvezmények miatt csak igen keveset
adóznak. Ezért szükségesnek tartjuk
jelzni, hogy a hazánkban ma alkalmazott
16 százalékos társasági adókulcs, a meg-
ítélésünk szerint pillanatnyilag nem szo-
rul változtatásra, ám bizonyos, elsõsor-
ban multinacionális gazdasági társaságok
esetében ez az érték még az 5 százalékot
sem éri el, ami a jövõben megengedhetet-
len! Megítélésünk szerint ez az egyik
olyan terület, amelyen több milliárd fo-
rint megtakarítására látunk lehetõséget!

Személyijövedelemadó-politika

Az elmúlt idõszakban részletes vizsgála-
tok és elemzések után, hatástanul-
mánnyal alátámasztottan elkészítettük
és benyújtottuk az Országgyûlésnek a vá-
lasztható családi típusú adózásra vonat-
kozó törvényjavaslatunkat, amelynek ér-
telmében a családtagok összevont adó-
alapba tartozó jövedelmeit együttesen ja-
vasoltuk figyelembe venni úgy, hogy azt a
családtagok számátval arányosan eloszt-
va kapnánk meg az adózás alapját képe-
zõ jövedelmet. Ez, a családtagokat együt-
tesen terhelõ jövedelemadó – még a je-
lenlegi adókulcsok alkalmazása esetén is
– lényegesen kedvezõbb lenne a most ha-
tályosnál,  azaz több pénz maradna az
embereknél, ami a hétköznapok bizton-
ságát erõsítené, s ugyanakkor alapvetõ
változást jelentene az adózás szociális
igazságossága terén is. Mivel ez az adózá-
si forma egyszerû és rövid szabályozás
keretében bevezethetõ, így lényegesen
csökkennének az adózással összefüggõ
adminisztrációs terhek és költségek is.
Javaslatunk a havi 700 ezer forintnál na-
gyobb keresetûeknél és a gyermektelen
egyedülállók esetében adónövekedést
eredményezne, így az össz adóbevétel ér-
demileg nem változna. Sajnáljuk, hogy a
kormány nem mutatott fogékonyságot a
javaslatunkkal kapcsolatban.

Járulékcsökkentés

A hazai gazdaság versenyképességének
egyik legnagyobb akadályát az élõmunka
terhei, a járulékok jelentik, amelyek a
környezetünk országaiban alkalmazot-
taknál lényegesen nagyobbak, így kézen-
fekvõ megállapítás, hogy a járulékterhek
csökkentése nélkül a versenyben lemara-
dunk. Szakértõink szerint a versenyké-
pesség biztosításához legalább 8-10 szá-
zalékos járulékcsökkentésre lenne szük-
ség! Az így végrehajtott adó- és járulék-
csökkentés alapvetõen javítaná a hazai
gazdaság lehetõségeit, annak nettó befize-
tõ képességét, s ha visszaemlékezünk az
1995-ös társaságiadókulcs-csökkentésre,
még azt a prognózist is meg lehetne koc-
káztatni, hogy mindez lényeges költség-
vetési bevételkiesést nem is jelentene.

Az ÁFA-kulcs is változtatásra szorul!

A jelenlegi ÁFA-kulcs megtartása mellett
egy kisebb, mondhatjuk úgy, hogy szociá-
lis, és egy nagyobb, nevezzük azt mond-
juk luxuskulcsnak, a bevezetését támo-
gatnánk. Az egyre szélesedõ szegény nép-
rétegek és a családok egyre rosszabbodó,
nehezedõ helyzete feltétlenül indokolja
egy szociális jellegû ÁFA-kulcs bevezeté-
sét elsõsorban a mindennapi élelmisze-
rek, az energiaszolgáltatás és a gyermek-
neveléssel kapcsolatos szolgáltatások ára-
iban. Ugyanakkor az így kiesett költség-
vetési bevétel pótlására nem zárkóznánk
el a kevesebbek által vásárolt luxus-ter-
mékek, az élvezeti termékek és ilyen tí-
pusú szolgáltatások esetében akár a 25%-
os ÁFA-kulcs visszaállításától sem!

Az adórendszeren belüli 
átcsoportosítások, vagyonadó, különadó

Az egyes adónemeken belüli finomítások-
kal és átcsoportosításokkal tartalékok tár-
hatók fel, melyekkel végül is bevételi for-
rásnövekedés biztosítható. A rendszervál-
tás korábbi idõszakában túl sokan nem fi-
zettek, vagy nem a jövedelmüknek megfe-
lelõ nagyságú adót fizették, így értelem-
szerûen meggazdagodtak, nagy vagyono-
kat halmoztak fel. Hogy ennek milyen
nagy a valóságtartalma, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy a szakértõk egy
csoportja úgy ítéli, részben ezért is ilyen
nagy a költségvetési hiány és az adósság-
állomány. Egy ezekre a felhalmozott nagy
vagyonokra – és nemcsak az ingatlanokra –

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

kivetett különadó jelentõsen növelhetné a
költségvetés bevételét. Az elmúlt évek leg-
nagyobb nyertesei a bankok és a biztosító-
társaságok voltak. Szerencsés lenne, ha ki-
vennék részüket a válságból kivezetõ út fi-
nanszírozásában. A Kereszténydemokrata
Néppárt támogatná egy ilyen, közremûkö-
dõi típusú típusú különadó bevezetését.

Az államadósság kezelése

A hazai gazdaság és a magyar társadalom
egyik legnagyobb terhe az a 10 ezer milli-
árd forintot meghaladó nagyságú állam-
adósság-növekedés, amit a jelenlegi és az
azt megelõzõ kormányok a 2002-es ország-
gyûlési képviselõi választások óta felhal-
moztak.  Ez a határainkon belül élõ min-
den személyre vetítve  – a csecsemõtõl az
aggastyánig – 1 millió forintos fejenkénti
adósságnövekedés sokak számára megma-
gyarázhatatlan. Nem értik, hogy ez a pénz
hová lett. Az pedig, hogy erre vonatkozóan
részletes vagyonmérleg nem áll rendelke-
zésre, a kormány hitelességét alapjaiban
kérdõjelezi meg. Az is a hitelesség problé-
mája, hogy még nekünk, országgyûlési
képviselõknek sem áll rendelkezésünkre
pontos adat az államadósság  nagyságáról,
hiszen a Magyarországon elérhetõ hivata-
los, közzétett számok többnyire nem
egyeznek meg a nemzetközi fórumokon
megjelentetett adatokkal. Csak remélni le-
het, hogy az itthoni források a hitelesek. A
tisztánlátás érdekében fontosnak tartjuk
elmondani, hogy a költségvetés finanszíro-
zásához jövõre hetente 400–500 millió
euró hitelt kell felvenni, vélhetõen 5–6 szá-
zalékot meghaladó kamattal, márpedig
ilyen teherrel versenyképes gazdaságot te-
remteni nem lehet! Ezért úgy kell fogal-
maznunk,  és szeretném, ha nem értené
félre és fõleg nem akarná félremagyarázni
senki sem, hogy a lehetõ legsürgõsebben
részletesen elemezni kell a hazai adósság-
állomány szerkezetét, ki kell dolgozni az
adósságnövekedés lefékezésének gyakorlati
útját, meg kell találni azokat a technikákat,
melyek a gazdaság számára egy teljesíthe-
tõbb, kiegyensúlyozottabb adósságszolgála-
ti eljárást tesznek lehetõvé! 

Átfogó, új nyugdíjrendszerre van szük-
ség, ha el akarjuk kerülni, hogy egy-két év-
tizeden belül tömegek kerüljenek ki az el-
látásból, és a bennmaradók ellátása embe-
ri életet biztosítson számukra. Ezzel kap-
csolatos törvényjavaslatunkat és a hatásta-
nulmányt könyv formájában készséggel és
ismételten a rendelkezésükre bocsátjuk.

A kormány által felvázolt megoldási ví-
zióból kiderült, hogy nem tud elszakad-
ni a pénzközpontú gondolkodástól,
amelynek jelentõs szerepe van a válság
elmélyülésében – jelentette ki Molnár
Béla, a Kereszténydemokrata Néppárt
alelnöke a gazdasági csúcson felszólalá-
sában. A kereszténydemokrata politikus
szerint sokatmondó a nemzeti fejleszté-
si és gazdasági miniszter által felsorolt
lépések sorrendje, Bajnai Gordon

ugyanis elsõ helyen említette a pénzhi-
ány orvoslását, második helyen a mun-
kahelyek megtartását, harmadikon a pi-
acteremtést, negyedik helyen a verseny-
képes üzleti környezet megteremtését, s
csak az utolsó, az ötödik helyen a foglal-
kozásbõvítést

Molnár Béla szerint ez azt jelzi, hogy
elsõ helyen a pénz áll, csakhogy a pénz
nem segíti a kilábalást a gazdasági vál-
ságból, mert az a bankokhoz kerül, s
csak a pénzintézetek üzletmenetének
zavartalanságát biztosítja, vagyis a kor-
mány külföldi bankok létét biztosítja, a
magyar adófizetõk kontójára. 

Molnár Béla hangsúlyozta, a kor-
mánynak csak a magyar tulajdonú ban-

kok, az OTP és a Takarékszövetkezetek
esetében vannak kötelezettségei, ha
azok bajba kerülnek. Szerinte a külföldi
bankokért az anyabankjaik felelõsek, és
nem a magyar kormány. A politikus ar-
ra kérte a nemzeti fejlesztési, és a pénz-
ügyminisztert, hogy e tényt kellõ súllyal
mérlegeljék.

A KDNP alelnöke arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a hitelgarancia-alap bõví-
tése szintén fõként a bankok érdeke, hi-

szen arra szolgál, hogy amennyiben
csõdbe megy a magyar vállalkozás a
bankok semmit sem kockáztatnak, ga-
rantáltan akkor is jól járnak. 

A Kereszténydemokrata Néppárt sze-
rint ez a fajta pénzügyi gondolkodás
nem vezet ki a válságból, a magyar a kis-
vállalkozók nyolcvan százaléka nem vett
fel hitelt, s vélhetõen nem fog. A kisvál-
lalkozók banki megítélése e lépésektõl
nem lesz pozitív, nekik ugyanis a hitel-
képességhez nincsenek „megfelelõ” be-
tétjeik, nagy értékû ingatlanjaik, õk az
életbemaradásukért munkájukkal küz-
denek – jelentette ki a politikus. Hozzá-
tette: a kisvállalkozóknak nem hitel kell,
hanem piac. A magyar vállalkozások

NNeemm  aa  kküüllffööllddii  bbaannkkookkaatt  
kkeellll  ttáámmooggaattnnii

Molnár Béla: Nem lehet halogatni az adóreformot
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nem tudnak új dolgozót felvenni, ha ter-
mékeiket nem tudják eladni, szolgálta-
tásaikra nincs kereslet.   

Molnár Béla szerint a legfontosabb a
versenyképes környezet biztosítása,
amelyhez biztonságos jogi és adókörnye-
zetre van szükség, s emlékeztetett arra,
hogy ezzel évek óta adós a kormány. A
politikus hangsúlyozta, nem lehet to-
vább halogatni az adóreformot, elviselhe-
tõ vállalkozói és munkavállalói terhek
nélkül a válság csak mélyülni fog. Hozzá-
fûzte, a versenyképes környezet másik
alapfeltétele a korrupció megszüntetése.

Az adóreform kapcsán a politikus
megkerülhetetlennek nevezte a Keresz-
ténydemokrata Néppárt családi adózás-

ra vonatkozó javaslatát. Mint mondta, a
családi adózás a jövõ záloga, a családi
adózás elismeri a családok erõfeszítése-
it, segíti a gyermekvállalást, hogy legyen
tíz, húsz, harminc év múlva is, aki érté-
ket fog teremteni az országban.

A KDNP alelnöke a piacélénkítéssel
kapcsolatban kifejtette, a belsõpiac tá-
mogatására is szükség van, hiszen a kis
és középvállalkozók nagyobbik hányada
a belsõ piacokon próbál bevételt reali-
zálni. A munkahelyek megtartására pe-
dig csak jól mûködõ piaci háttérrel van
esély. 

Molnár Béla örömmel nyugtázta,
hogy az építõiparban az állam szerepet
kíván vállalni, de szerinte az építõipa-

ron túl más területeken is ugyanígy kell
eljárnia. Kijelentette: a magyar gazdasá-
got magyar vállalkozások segítésével
kell élénkíteni, külföldi vállalkozások
behívása, támogatása eddig is többe ke-
rült, mint amennyibe a hazai vállalko-
zások támogatása került volna. Mint
mondta, a foglalkoztatáspolitikát úgy
kell alakítani, hogy a jelentõs részét kis
és középvállalkozók adják, ennek meg-
felelõen a támogatásokat is közvetlenül
e körnek kell közvetlenül, banki áttéte-
lek nélkül juttatni. 

A KDNP alelnöke szerint a pénz-
centrikus megoldási javaslata olyan,
mintha a csónakban ülõknek, s nem a
vízben fuldoklóknak dobna mentõövet.

A  krízis  metafizikai  rétegei
Nemcsak a hitelek mögött nincsen fedezet, hanem a szavak mögött sem

A harmincas évek világválságának ide-
jén írt – és a szocializmus válságának
idején, 1983-ben újra kiadott – „krize-
ológiai” írásaiban (Modern apokalip-
szis, Krízis és katarzis, A világválság)
Hamvas mélyebben sejtette a világkrí-
zis gyökereit, mint azok, akik akkor
„tõzsdekrachról”, ma pedig „fedezeti,
illetve hitelválságról” beszélnek, vagyis
a gazdasági fenyegetettséget tekintik a
válság alapjának. Szerinte ugyanis a
válság eredendõen vallási, még ponto-
sabban szellemi. 

Fedezeti válságról persze a filozófus
is beszél, de szerinte nemcsak a bank-
hitelek mögött nem áll fedezet, ha-
nem a szavak mögött sem, az elvek-
nek sincsen hitelük. Nincsenek bizto-
sítékok – és a válságtudat alapélmé-
nye éppen a bizonytalanság. Szakadék
szélén táncolunk, óriási az igény a
megkapaszkodásra, szellemi aranytar-
talékokra, vezérfonalakra – ám a bi-
zonytalanság érzése (és ezzel maga a
bizonytalanság) csak fokozódik, és
lassan az egész emberi egzisztenciára
kiterjed. Ezért a válság egyrészt a láza-
dás szellemét éleszti föl, másrészt az
utópizmusét (vagyis azokét, akik látni
vélik a kiutat, és megoldásokat keres-
nek). Primer szinten pedig természe-

tesen feléleszti azt a praktikus szem-
léletet, illetve gyakorlatot is, amely
„kezelni” kívánja a válságot, noha an-
nak – a betegség metaforájánál marad-
va – csupán a tüneteit „kezelheti”.
Maga a világválság nem „menedzsel-
hetõ”, hiszen – Hamvas szerint –
alapvetõ tulajdonsága a megoldhatat-
lanság, illetve – és ez a momentum
adhat okot akár optimizmusra is – a
kérdésszerûség. 

A bizonytalanság és a fedezeti válság
Hamvas diagnózisa szerint az élet
minden területén jelentkezik. A filozó-
fiában elvetették a „biztosság illúzió-
ját” keltõ tételeket, a tudomány koráb-
ban bizonyosnak látszó törvényei és
axiómái sorra relativizálódnak. A bel-
és külpolitikában új törekvések próbál-
nak szilárd alapot teremteni, mivel a
régi eltûnt. „A gazdaságban helyre
akarják állítani az úgynevezett bizal-
mat, amelynek megsemmisülésérõl pa-
naszkodnak. Egyik fontos ága a gazda-
sági bizonyosság helyreállításának: a
fedezetprobléma. A fedezet ugyanis az
a titkos erõtartalék, amely a gazdasági
életnek a biztosságot megadja. De a fe-
dezet mindenütt megingott, vagy telje-
sen el is tûnt. A kulturális területen
éppen úgy, mint a társadalomban a bi-

zonytalanság ezer arcával minden kér-
désbõl elõtûnik.” 

Krízis és Katarzis címû tanulmá-
nyában Hamvas – Willam James ame-
rikai pszichológus nyomán – egyszer
és kétszer született típusról beszél,
vagyis olyan emberekrõl, akiknek a
sorsa simán és irányváltoztatás nélkül
folyik le, és olyanokról, akiknek életé-
ben „egy, az egész emberre kiható
megrázkódtatás merõben új irányt
szab”. A modern „válságember” ha a
katarzist átélte, „másodszor születik”,
de vele együtt másodszor születik a vi-
lág is, amelyben él. A katarzis, amely
a krízisbõl kivezethet, Hamvas szerint
„nem külön pszichológiai, történeti,
társadalmi, morális megrázkódtatás,
hanem »vallásos«, vagyis mindez
együtt. A krízis világfolyamat, ahol
morál, állam, társadalom, ember,
szellem, mûvészet, szokás krízise
csak megnyilvánulása a kritikus világ-
helyzetnek.”  

Ennek megfelelõen a katarzist,
amit az ember átél, „nem pszichológi-
ailag, társadalmilag, politikailag, ha-
nem metafizikailag éli át, s a megúju-
lás nem az egyes ember, hanem az
egész emberiség megújulását jelenti”.
Nem kisebb feladatról volna tehát
szó, mint az emberiség alapvetõ hely-
zetének radikális megváltozásáról – ez
volna a katarzis, a globális rendszer-
váltás.

Forrás: hvg.hu

AA  vváállssáággttuuddaatt,,  vvaaggyy  mmaaggaa  aa  vváállssáágg  kkeelleettkkeezziikk  eellõõsszzöörr??  ÚÚjj  jjeelleennsséégg-ee  aa  vviilláágg-
vváállssáágg,,  vvaaggyy  aazz  eemmbbeerr  mmiinnddiigg  iiss  kkrríízziisshheellyyzzeettbbeenn  éélltt,,  ccssuuppáánn  nneemm  vvoolltt  aa  ttuu-
ddaattáábbaann  ééss  nneemm  aaggggóóddootttt  mmiiaattttaa??  IIllyyeenn  ééss  eezzeekkhheezz  hhaassoonnllóó  kkéérrddéésseekkeett  bboonn-
ccoolltt  aa  nneeggyyvveenn  éévvee,,  11996688..  nnoovveemmbbeerr  77-éénn  eellhhuunnyytt  HHaammvvaass  BBééllaa..  
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Kerkai Jenõ

„Életem egyetlen és legnagyobb szerel-
me a magyar nép volt”. Ezekkel a sza-
vakkal összegezte életét halálos ágyán
az az ember, aki talán a legtöbbet tette
a XX. században a falusi ifjúság föleme-
léséért.

Czinder Jenõ Zala szülötte volt, s za-
laegerszegi iskolás évei alatt csírázott ki
lelkében a vágy: tenni a magyar faluért.
Megérett benne a hivatástudat is: jezsu-
ita szerzetesnek jelentkezett. Amikor
tízévi egyetemi képzés után fölszentel-
ték, szülõföldje tiszteletére fölvette a
Kerkai nevet. Kerkai Jenõ atya a külföl-
di tanulóévek után, harmincévesen a
szegedi szemináriumba kapott tanári
kinevezést, ekkor nekilátott nagy álma
megvalósításának. Segítõtársakat vá-
lasztott maga mellé, akikkel közösen
kezdte meg a parasztifjúság szervezését,
s vele párhuzamosan a szervezet kiépí-
tését, elvi és gyakorlati kereteinek kidol-
gozását. A mag, amelyet elvetett, hamar
virágba borult s termõre fordult. Kide-
rült: óriási a vágy a magyar agrárifjúság-
ban az értelmes, önálló életre, s ami en-
nek elsõ föltétele: a tanulásra, a hasznos
szaktudás megszerzésére.

A KALOT – a Katolikus Agrárle-
gényegyletek Országos Titkársága –
két éven belül országos mozgalommá
terebélyesedett. Falvak százaiban ala-
kultak egyletek. Ezrek jártak a külön-
bözõ tanfolyamokra. Az 1939 karácso-
nyára megszerzett egykori érdi jezsui-
ta noviciátusi épületben 1940-ben
megkezdõdött a népfõiskola, amely-
nek tanfolyamai zsúfolt termekben
zajlottak. A KALOT százezres szerve-
zetté bõvült.

Voltak, akik rossz szemmel nézték a
KALOT-ot és munkatársait, mindenek-
elõtt Kerkai Jenõt. Gyûlölték a nyilasok,
gyûlölték a kommunisták. A szovjet
megszállás alatt a megerõsödõ kommu-
nisták 1946-ban látták elérkezettnek az
idõt a KALOT fölszámolására. Ehhez

egy nyilvánvaló hazugságot hoztak föl
ürügyül: két részeg szovjet tiszt összeve-
rekedett a Király utcában, és egyikük le-
lõtte a másikat – ehhez az esethez köl-
tötték hozzá azt a bornírt ostobaságot,
hogy egy „KALOT-egyenruhát viselõ” fia-
talember lõtte volna le a szovjet tisztet
egy „körúti ház padlásáról”, majd „ön-
gyilkos lett”.

A világraszóló hazugságot használ-
ták föl ürügyül arra, hogy 1946-ban
betiltsák a KALOT-ot. Szervezõire, ak-
tivistáira nehéz évek vártak. A KA-
LOT-os múlt bélyegnek számított.
Magát Kerkai Jenõ atyát 1949 elején
tartóztatták le, s 1959 szeptemberéig
sínylõdött Rákosi meg Kádár börtönei-
ben. Miután kiszabadult, évekig se-
gédmunkásként kereste kenyerét,
1964-tõl haláláig a pannonhalmi papi
öregotthonban élt.

Kerkai Jenõ atya abban látta meg a
saját küldetését, amit a KALOT négyes
jelszavában foglaltak össze: Krisztusibb
embert! Mûveltebb falut! Életerõs né-
pet! Önérzetes magyart!

Krisztusibb embert! – „Valláserkölcsi
felfogásunk nem puszta templomügy,
vagy magánügy, több! Krisztusibb em-
bert akarunk a kapa, kasza mellett, de
az üzemekben, gyártelepeken, munka-
viszonyokban is!” – hirdette a KALOT.
„Nem tûrhetjük a zsebünkben, s gya-

korta a torkunkon kotorászó kezet csak
azért, mert szelídek, alázatosak, katoli-
kusok vagyunk. Minden jogunk megvan
annyira kereszténynek lenni, mint
amennyire keresztényellenesek ellensé-
geink. Senki sem kívánhatja tõlünk azt,
hogy a szelídség, alázat, felebaráti szere-
tet jelszava mellett kifosztani engedjük
magunkat és sutba dobjuk az okosságot,
mely keresztény erény, vagy feladjuk az
önvédelemhez való jogunkat, mely a ke-
resztény erkölcs tanítása szerint éle-
tünk és javaink védelmére megillet ben-
nünket.”

Mûveltebb falut! – „A mûveltebb fa-
lu és tanyavilág felépítése során arra a
hatalmas munkára is vállalkoztunk,
hogy az egyéni képzés mellett népmû-
velést, népkultúrát is végzünk. Ott,
helyben a sokszor megirigyelt városi
kultúrszínvonalra emeljük a falut és a
tanyát. Visszaszerezzük, megõrizzük,
megmentjük sajátos népi értékeinket,
szokásainkat, viseletünket, hagyomá-
nyainkat. Ezek megmentése a falu
megmentését jelenti.”

Életerõs népet! – „Félreérthetetlenül
kenyérre, ruhára, biztos otthonra gon-
dolunk. Éspedig a szociális igazságosság
nevében.”

Önérzetes magyart! – „Ezen elsõsor-
ban a helyes és tiszta nemzeti öntudatot
értjük, mely komoly, népmentõ munká-
ra kötelez minden színes, hazafias szó-
lamáradat helyett. Önérzetes magyarsá-
gunk lényege tehát erkölcsi, kulturális
és szociális kötelezettségeinek teljesíté-
se a magyar család és a magyar nép
iránt. Magyar család, magyar nép nélkül
nincs magyar nemzet!”

A KALOT nemzedék üzenetét a leg-
szenvedélyesebben Varga László jezsui-
ta páter így fogalmazta meg a ma ke-
resztényei számára is érvényes mó-
don: „Könnyû belátni, milyen szomo-
rú torzítás és hitvány kis utánzat a ke-
resztény humanitás mellett mindenfé-
le pogány filantrópia, s azért mi ke-
resztények vagyunk bûnösök abban,
hogy ma mégis a megváltás kontárjai
csinálják a történelmet, mialatt mi os-
toba közönnyel, vagy botrányosan gyá-
ván nézzük az emberiesség nevében fo-
lyó emberirtást. Amíg mi nem akarjuk
oly komolyan a családi bért és otthont

Semjén  Zsolt:  A  magyar  
kereszténydemokrácia  szentjei
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ppoorrttrréévvaall  ttiisszztteelleegg  KKeerrkkaaii  JJeennõõ  ééss  BBáálliinntt  SSáánnddoorr  ppééllddaaaaddóó  nnaaggyyssáággaa  eellõõtttt..



minden magyarnak, a vasmunkásnak,
utcaseprõnek, kubikusnak és cseléd-
nek, mint örök boldogságunkat, nincs
jogunk az üdvösségre, se földön, se ég-
ben, és megérdemeljük, hogy mint
rossz pelyva, elégjünk Isten haragjá-
nak tüzében."

Bálint Sándor

Sokan megfordultak a Parlament falai
között, de bizonyára nem járunk mesz-
sze a valóságtól, ha azt mondjuk: talán
senki sem ismerte olyan mélyen a ma-
gyarságot, mint Bálint Sándor. A világ-
szerte elismert néprajztudós a szeged-
alsóvárosi magyar kultúra kutatója, de
helyesebb, ha így fogalmazunk: meg-
élõje volt. Ha valakire, hát Bálint Sán-
dorra érvényes a kifejezés: tõsgyökeres
magyar. Ez a magyar kultúrsziget in-
takt egységben vészelte át a török hó-
doltság másfél százados megpróbálta-
tásait, és azután is megõrizte színma-
gyar jellegét (nyelvét, szokásait, vallá-
sosságát, ünnepeit). Ebbõl a tájból sar-
jadt Bálint Sándor, elõdünk a magyar
törvényhozásban.

Bálint Sándor az 1945-ös választá-
sokon kapott mandátumot kisgazda
színekben, de már akkor is a Keresz-
ténydemokrata Néppárt tagja és poli-
tikusa volt. Képviselõi munkáját az
1947-es választások után a mi pár-
tunk képviselõcsoportjában folytatta.
Idõtálló példát mutatott, hozzászólá-
sai a magyarság ügye iránti elkötele-
zettségrõl tanúskodnak, s mély fele-
lõsségtudat, az erkölcsi értékek feltét-
len tisztelete hatotta át minden mon-
datát. Szavaival, viselkedésével min-
denkor megõrizte a parlamentáris
normákat egy olyan korban, amelyben
elhatalmasodott az erõszak, az Or-
szággyûlésben szavakban, kint az ut-
cán és az éjszakában pedig az ávós ter-
ror gyakorlatában.

Szûzbeszédét az 1946. évi VII. tc. – a
„hóhértörvény” – ellen tartotta. Rámu-
tatott: „a köztársaság védelmérõl” szóló
tervezet szándékoltan homályos fogal-
mi készletével lehetõséget teremt a po-
litikai ellenfelekkel való leszámolásra.
Bálint Sándor, amikor felmérte, hogy az
Országgyûlésben véget ért a magyarság
tényleges szolgálatának lehetõsége, le-
mondott mandátumáról. Ennek a szo-
morú eseménynek éppen hatvan éve.

Hazatért a gyökereihez: folytatta
szegedi egyetemi tanári és kutatói hiva-

tását. Õ a politikától távol tartotta ma-
gát, a Kádár-féle szellemi-lelki terror
azonban nem kerülte el õt. Az a tény,
hogy Szegeden egy professzor – aki ka-
tolikus hitét mélyen megéli – a népi
vallásosság témakörével foglalkozik,
gyanússá tette a rezsim szemében.
1959–1964 között ügynökökkel figyel-
tették, telefonját lehallgatták, lakását
többször – titkosan – átkutatták, napló-
ját ellopták. Naplója felhasználásával,
valamint a besúgói jelentések alapján
házkutatást tartottak nála, és koncepci-
ós pert kreáltak ellene. Az 1965. októ-
beri bírósági ítéletben az akkor 61 éves
professzort hat hónap – három évre fel-
függesztett – börtönbüntetésre ítélték.
A szegedi egyetem fegyelmi vizsgálatot
folytatott ellene, amelynek végeredmé-
nyeképpen nyugdíjazták. A per tárgya:
államellenes izgatás volt. Bálint Sándor
olyan könyveket és folyóiratokat hozott
be az országba külföldi kongresszusok-
ról hazatérve, amelyeket a Kádár-re-
zsim tiltott, pl. Milovan Gyilasz: Be-
szélgetések Sztálinnal; Szász Béla: Min-
den kényszer nélkül; a Mater et
Magistra kezdetû pápai enciklika stb.
Némely könyveit kölcsönözte barátai-
nak, és beszélgetett velük azokról – ez
lett a vád. Bálint Sándor öt napon át
kényszerült vallomást tenni olyan „fõ-
benjáró bûnökrõl”, mint például „Mi
volt a véleménye Gyilasz könyvérõl?”
vagy „Mit mondott XY-nak Szász Béla
könyvérõl?” A válaszadásban (öt napon
keresztül!) azt kockáztatta, hogy egy
rossz mondattal börtönbe juttat vala-
kit. Bámulatra méltó szellemi és lelki
teljesítmény, hogy õmiatta senki sem
ült a vádlottak padjára.

Saját – ismeretlen – följelentõjérõl
azt mondta: Isten bocsássa meg neki,
aki „éngöm ide juttatott”. A professzor-
ról mindenki, aki csak találkozott vele,
a legnagyobb elismerés hangján szólt.
Egész életével, minden szavával és cse-
lekedetével példát mutatott. Még az
egyik besúgója is így jellemezte: „szikla-
szilárdan áll meggyõzõdése mellett” és
„a nagyvonalú és zseniális emberek kö-
zé sorozom.”

Mi lehetett a titka Bálint Sándor
minden próbát kiálló emberségének? A
válasz kulcsa: az Anyaszentegyház ta-
nítását minden részletében követõ, és
annak az élet minden pillanatában
megfelelni akaró hit. A szeged-alsóvá-
rosi római katolikus népi vallásosság
szellemi kincsei annyira fontosak vol-
tak számára, hogy egész személyiségét,
tudományos pályáját, ennek a kincs-
nek az összegyûjtésére és megörökíté-
sére tette föl. A szeged-alsóvárosi népi
kultúrát kezdetben mint a szüleitõl ka-
pott örökséget szerette meg, késõbb a
magyar népi kultúra legtisztább megje-
lenésének tekintette. A magyar népi
kultúra vizsgálatát idõvel kiterjesztette
az egész magyarságra, és több gyûjtõu-
tat tett a történelmi Magyarország te-
rületén.

Nagy megtiszteltetés számunkra Bá-
lint Sándor, a Magyar Országgyûlés egy-
kori képviselõje, akinek életszentsége
nemcsak kortársai megbecsülését érde-
melte ki, hanem örömmel számolha-
tunk be arról, hogy boldoggá avatása –
reményünk szerint – már nincsen
messze, és ha megtörténik, akkor büsz-
kén mondhatjuk el magunkról, hogy a
nagy francia kereszténydemokrata poli-
tikus, az európai megbékélés és egység
egyik megteremtõje, Robert Schuman
mellett a mi elõdünk, Bálint Sándor – a
Magyar Országgyûlés és a Keresztény-
demokrata Néppárt egykori tagja –
olyan politikus volt, akit boldoggá avat-
va példaként állít ország-világ elé az
Anyaszentegyház.

Legyen Bálint Sándor öröksége figyel-
meztetõ jel, hogy erkölcstelenül hazud-
ni, felelõtlenül politizálni nem szabad,
és az igazmondás parancsa az Ország
Házában kétszeresen is kötelezõ! Aki
tényleg föl akarja emelni Magyarorszá-
got, a helyes útra akarja terelni a nem-
zet sorsát, az erõt és példát meríthet Bá-
lint Sándor életébõl és munkásságából.

Kerkai Jenõ és Bálint Sándor, könyö-
rögjetek érettünk!
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Lassan mondjuk, hogy mindenki meg-
értse: a kormány által felvenni szándé-
kozott IMF hitel jelentõs részét
Gyurcsány Ferenc és köre a külföldi tu-
lajdonban lévõ bankok feltõkésítésére
kívánja felhasználni. 

Tegnap a jegybank egy 600 milliárd
forintos bankmentõ csomagra tett javas-
latot, a Valutaalap diktátumai között pe-
dig egy 560 milliárdos azonnali megszo-
rító csomag szerepel, amelyet a közalkal-
mazottaktól, a nyugdíjasoktól, a szociá-
lis juttatásokban részesülõktõl fog elvon-
ni a kormány, de a magyar kis- és közép-
vállalkozók is bele fognak rokkanni. 

Vérlázító, hogy a kormány mindenkit
inkább kiszolgál, mint azokat az embe-

reket, akik a demokrácia nevében õket
oda küldték, ahol a magyar társadalom
érdekében kellene munkálkodniuk. 

Értjük, hogy a külföldi bankoknak
sokkal inkább megéri a magyar állam
pénzén konszolidálni leányvállalatai-
kat, mint saját tõkéjükbõl megsegíteni
õket, azt azonban, hogy Gyurcsányék
ebben elvtelen kiszolgálóikká válnak,
soha nem fogjuk megérteni. 

Azokról a bankokról van szó, amelye-
ket a '90-es évek elején a magyar adófize-
tõk pénzén állítottak talpra, azután kül-
földi tulajdonba adták õket. Azokról a
bankokról, amelyek konjunktúra idején
talicskával tolták ki a pénzt az országból,
most, a pénzügyi válság idején pedig a

magyar kormány segítségével a legarcát-
lanabb módon ismét Mari nénit és Józsi
bácsit fosztják ki. Ezt az adósságot nem-
csak a ma élõk, hanem a még meg nem
született magyar gyerekek is nyögni fog-
ják. Vajon minek nevezhetõ mindez, ha
nem a magyar munkás, a magyar társa-
dalom, a magyar nemzet elárulásának? 

A Magyar Szocialista Párt, amely a
fentiekhez segítõ kezet nyújt Gyurcsány
Ferencnek és körének azzal, hogy hata-
lomban tartja, se nem a szocialista, se
nem magyar érdekek képviselõje.

A KDNP országgyûlési frakciója ne-
vében:

Halász  Zsuzsa  
szóvivõ

AA  mméégg  mmeegg  nneemm  sszzüülleetteetttt
mmaaggyyaarr  ggyyeerreekkeekk  iiss  nnyyööggnnii  ffooggjjáákk

A közalkalmazottak és köztisztviselõk
13. havi juttatásának elvonásával 120
milliárd forintot vesz el a kormány a
közszférában dolgozóktól, 170 milli-
árd forinttal pedig a nyugdíjasokat és
az egészségbiztosítási kasszát rövidíti
meg, a családi pótlék befagyasztásával
pedig húszmilliárd forinttal a már
amúgy is elnyomorított családok kasz-
száját kurtítja meg – hangsúlyozta a
kereszténydemokrata politikus. Meg-
jegyezte, a kisgyermekes családok éle-
tét nehezíti a kormány azzal is, hogy a
gyes emelése 2009-ben már szóba sem
került. 

Soltész Miklós a felsoroltakon túl az
önkormányzatokat sújtó 150 milliárd
forintos elvonásra is felhívta a figyel-
met, mint mondta, ez az összeg a szoci-
ális területrõl, az idõsotthonok, a fogya-
tékosokat ellátó intézményekbõl, az ok-
tatásból fog hiányozni. 

A számokat összeadva egyértelmûen
kiderül, hogy 460 milliárd forintot vesz
el a kormány csak azért, hogy külföldi

bankokat segítsen meg – mondta a kép-
viselõ. Szerinte a szocialisták „baráti se-
gítségének árát” a magyar emberekkel
fizettetik majd vissza: a nyugdíjasokkal,
a munkahelyeiket elvesztõkkel, a közal-
kalmazottakkal, köztisztviselõkkel, ta-
nárokkal, rendõrökkel, tûzoltókkal, a
szociális otthonok segítségre szoruló la-
kóval. 

Soltész Miklós úgy fogalmazott, a
szocialista kormány a még meg nem
született gyermekek jövõjét is elzálo-
gosítja, mivel a hitel visszafizetése,
és az utána járó banki kamatok õket
is terhelni fogják. A képviselõ szerint
a közbeszédben csak „a pártként”
emlegetett Magyar Szocialista Párt
nevébõl valóban csak ennyi marad,
mert ezek után mind a magyar, mind
a szocialista jelzõt nyugodtan töröl-
hetik. Az MSZP ezen döntésébõl ki-
derült, hogy szociálisan teljesen érzé-
ketlen, és az is, hogy nem magyar ér-
dekeket szolgál.

Forrás: kdnp.hu

IMF-hhitelt  csak  a  baloldal  vett  fel
A Nemzetközi Valutaalap (IMF), az Európai Unió és a Világbank 25,1 milliárd
dolláros hitelkeretéért cserébe a kormány és a Magyar Nemzeti Bank aggasztó
gazdaságpolitikai és pénzügyi vállalást tett, illetve törvénymódosítást vállalt.  A
valutaalap negyedévente vizsgálja majd, hogy megfelelt-e a megállapodás mel-
lékleteiben vállaltaknak a költségvetés egyenlege, az infláció mérséklõdési üte-
me, illetõleg az államadósság alakulása. Az ellenõrzés elsõ idõpontja 2008. de-
cember vége. 

Hazánk 1982 óta tagja az IMF-nek. Tagságunk óta háromszor kért hitelt Ma-
gyarország a nemzetközi pénzintézettõl: a nyolcvanas évek elején a pártállami
kormány, 1996-ban a szocialista-liberális, és most a szocialista kormányzat.

Forrás: magyarhirlap.hu

AAzz  MMSSZZPP  nneevvéébbõõll  ttöörrööllnnii  kkeellll  aa  jjeellzzõõkkeett
460 milliárd forintot vesz el a kormány, hogy bankokat segítsen meg

TTeelljjeess  mméérrttéékkbbeenn  eellffooggaaddhhaattaattllaann,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  aazz  IIMMFF  hhiitteell  eeggyy  rréésszzéétt
kküüllffööllddii  ttuullaajjddoonnúú  bbaannkkookk  ffeellttõõkkééssííttéésséérree  aakkaarrjjaa  ffeellhhaasszznnáállnnii  ––  jjeelleenntteettttee  kkii
SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee
rreennddkkíívvüüllii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..  AA  ssookkaaddsszzoorr  ááttddoollggoozzootttt  kkööllttssééggvveettééssbbõõll  kkii-
ddeerrüülltt,,  aa  kkoorrmmáánnyy  eezztt  aa  llééppéésstt  aa  mmaaggyyaarr  eemmbbeerreekkkkeell  aakkaarrjjaa  mmeeggffiizzeetttteettnnii  ––
tteettttee  hhoozzzzáá..

8 Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. november



Gyurcsány  Ferenc  a  nemzettõl  
már  csak  bocsánatot  kérhet

A  pénzügyi  válság  valójában  erkölcsi  krízis
A gazdasági visszaesés hosszúra nyú-
lik, a Szentszék továbbra is figyelem-
mel kíséri a gazdasági-pénzügyi helyzet
alakulását – jelentette ki Giampaolo
Crepaldi püspök, az Igazságosság és
Béke Pápai Tanács titkára a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szerve-
zet (OECD) Washingtonban lezajlott
G21 országok találkozóját követõen. A
Vatikáni Rádiónak nyilatkozva megújí-
tott figyelmet kért a szegény országok
iránt és a válság olyan megközelítését,
amely nem mellõzi annak erkölcsi as-
pektusát. 

A jelenlegi válságra a megoldás
nem lehet csupán pénzügyi jellegû –
állapította meg a püspök. Az egyház

társadalmi tanításából kiindulva a pi-
acnak – legyen az a pénzügyi piac –
szüksége van olyan feltételekre, mint
például a bizalom, amelyeket önmaga
nem tud megteremteni. Amikor egy
gazdasági-pénzügyi rendszer válságba
kerül, annak sosem csak gazdasági
vagy pénzügyi okai vannak, hanem a
világszintû erkölcsi rendszer sérülésé-
bõl fakad. A bizalom elsõsorban nem
gazdasági-pénzügyi elem, hanem egy
etikai magatartás. Amikor a piac ezt
mellõzi, tudjuk, hogy önmagától nem
képes újjáépíteni. 

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a
pénzügyi válság miatt az állam jelenléte a
gazdaságban szükséges-e, Crepaldi püs-

pök hangsúlyozta, hogy ez elkerülhetetlen
és nélkülözhetetlen. Visszatérve az egyház
társadalmi tanításához, nagyobb bölcses-
séggel kell a piacra tekinteni – mondta.
Nem jutottunk volna ebbe a helyzetbe, ha
a piacot nem célnak, hanem eszköznek
tekintettük volna. Ahol megbukott a gaz-
daság és a pénzgazdálkodás, tér nyílik az
állam politikai beavatkozásához. Ugyan-
akkor nem szabad démonként feltûntetni
a piacot, hogy ezáltal felmagasztaljuk az
államot. Meg kell õrizni az egyensúlyt, és
három szereplõnek kell rendeznie a hely-
zetet: a piacnak, az államnak és a civil tár-
sadalomnak – zárta interjúját az Igazsá-
gosság és Béke Pápai Tanács titkára.

Forrás: VR

A pártelnök szerint ezt a tényt már az
is elõre jelezte, hogy a miniszterelnök
felszólalásának a Biztonság és növeke-
dés címet adta, miközben Magyaror-
szágon „feltûnõen nincs se biztonság,
se növekedés”, az országot leginkább
éppen a bizonytalanság, a meg-
takarítások, munkahelyek, az ország
helyzetének bizonytalansága jellemzi.
A növekedés tekintetében pedig a ke-
reszténydemokrata politikus emlékez-
tetett arra, hogy míg néhány héttel ez-
elõtt a kormány költségvetési terveze-
tében még 3 százalékos növekedéssel
számolt, mára 1 százalékos csökke-
néssel nyújtotta be a jövõ évi büdzsé
tervezetét. 

Semjén Zsolt abszurdnak nevezte,
hogy az a Gyurcsány Ferenc tetszeleg a
csõdtõl való megmentõ szerepében, aki
a fõ felelõse annak, hogy csõd közeli
helyzetbe jutott az ország.

A KDNP parlamenti frakciójának ve-
zetõje feltette a kérdést: miért kell az

IMF-tõl hitelt felvenni? Azért, mert ál-
lamcsõd fenyeget? Ha ez a helyzet – tet-
te hozzá – akkor a kormánynak felelni
kell arra a kérdésre is, hogy miért pont
Magyarországot fenyegeti az államcsõd
az egész Európai Unióból, s miért nem
fenyegeti államcsõd Romániát, Szlová-
kiát, vagy a Baltikumot.

Semjén Zsolt egyértelmûvé tette,
hogy hamis az a kormányzati kommu-
nikáció, amely az ország csõd közeli
helyzetét a gazdasági világválsággal ma-
gyarázza, hiszen mint mondta: „ha a vi-
lágválság lenne az egyedüli ok, akkor az
a többi Európai Uniós országot is
ugyanúgy érintené. De nem érinti. Te-
hát nem valamifajta természeti csapás-
sal állunk szemben”. 

A KDNP elnöke hangsúlyozta: Ma-
gyarország csõd közeli helyzetének való-
di oka az, hogy a hatalmat gyakorlók le-
gyengítették az ország immunrendszer-
ét a rossz kormányzással, a korrupció-
val. Legyengítették az országot gazdasá-

gilag, szociálisan, politikailag, nemzeti
szempontból, erkölcsileg és lelkileg is.

Ha pedig nincs államcsõd közeli
helyzet, akkor pedig felelõtlen a hitelfel-
vétel – jelentette ki a pártelnök, s emlé-
keztetett arra, hogy Csaba László köz-
gazdász professzor tegnap egy nyilatko-
zatában azt állította, bárkitõl jobb lett
volna felvenni ezt a hitelt, mint a hír-
hedt valutaalaptól. 

Semjén Zsolt közölte, a kormány az
IMF hitel felvételével unokáinkat is el-
adósította, s tette mindezt a kádári idõ-
ket idézve az Országgyûlést kikerülve, ti-
tokban, a nyilvánosság kizárásával, s a
Kereszténydemokrata Néppárt nevében a
teljes szerzõdés nyilvánosságra hozatalát
követelte. Mint mondta, az embereknek
joguk van a részletek megismerésére,
mert ezt az adósságot nem Gyurcsány
Ferenc és nem Veres János fogja visszafi-
zetni, hanem a magyar emberek, a bérbõl
és fizetésbõl élõk, a nyugdíjasok. 

Felszólásának végén Semjén Zsolt a
miniszterelnökhöz fordult és azt mond-
ta: „Gyurcsány úr, ön a magyar embe-
rektõl nadrágszíj megszorítást, az ellen-
zéktõl statisztálást, az SZDSZ-tõl és az
MDF-tõl mamelukságot kér, ön ettõl az
országtól és nemzettõl már csak egyet-
len egy dolgot kérhet: bocsánatot.”

Forrás: kdnp.hu

GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreennccttõõll  mmáárr  ssookk  vvaallóóttllaannssáággoott  hhaallllhhaattttuunnkk  ––  jjeelleenntteettttee  kkii
SSeemmjjéénn  ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aa  mmiinniisszztteerreellnnöökk  nnaa-
ppiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáárraa  rreeaaggáállvvaa..  AA  ppáárrtteellnnöökk  mmeeggjjeeggyyeezzttee,,  hhooggyy  aa  kkoorr-
mmáánnyyffõõ  ffeellsszzóóllaalláássaa  mmiinndd  vvaallóóttllaannssáággii  rrááttáájjáábbaann,,  mmiinndd  aabbsszzuurrddiittáássáábbaann
mmiinnddeenn  kkoorráábbbbii  sszziinntteett  ffeellüüllmmúúlltt..  AA  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  ppoolliittiikkuuss  aazz  IIMMFF
sszzeerrzzõõddééss  nnyyiillvváánnoossssáággrraa  hhoozzaattaalláátt  kköövveetteellttee,,  ss  bbeesszzééddéénneekk  vvééggéénn  kkiijjeelleenn-
tteettttee,,  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc  aa  nneemmzzeettttõõll  mmáárr  ccssaakk  bbooccssáánnaattoott  kkéérrhheett..  
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Tizenötödször rendezték meg az országos családkongresszust a katolikusok,
ezúttal Máriabesnyõn. A háromnapos rendezvényen részt vett Harrach Pé-
ter, az Országgyûlés kereszténydemokrata alelnöke.  

„A családügy hasonló a nemzetközi pénzügyi válsághoz. A folyamat
önmagában is rossz irányba megy, de a hibás kormányzati intézkedések
tovább súlyosbítják. A házasság és család általános válságán túl szétver-
ték a kiegyensúlyozottan mûködõ családtámogatási rendszert. Az új in-
tézkedések munkakerülésre és megélhetési gyermekszülésre ösztönöz-
nek. Ezt tetézi az a törekvés – amit az új Ptk. is tükröz –, hogy az egy-
nemûek kapcsolatát házasság rangjára emeljék. Ezzel a házasság intéz-
ményét degradálják. Olyan családpolitikára van szükség, ami egyrészt
megteremti a gyermeknevelés biztonságát, másrészt a kép alapvetõ in-
tézmény a házasság és a család fontosságát, sõt nélkülözhetetlenségét
erõsíti a társadalmi tudatban. Ez utóbbi feladatban a politikának az ér-
tékhordozó közösségek támogatására van szüksége. Ilyenek többek kö-
zött az egyházi közösségek is” – jelentette ki Harrach Péter a családpo-
litika aktuális kérdéseirõl szólva. 

Forrás: magyarhirlap.hu

Felháborító  kormányzati  cinizmust  tükröz  
az  abortuszra  szánt  pénz  emelése

Szétverték  a  jól  mûködõ  
családtámogatási  rendszert

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
szerint az ország jövõjét súlyosan veszé-
lyeztetõ demográfiai helyzetben minden-
képpen magyarázatot kíván, hogy a kor-
mány miért a megfogant élet elpusztítá-
sára, s miért nem a gyermekvállalást se-
gítõ, azt ösztönzõ intézkedésekre tervez a
2009-es költségvetésben növekvõ össze-
get. A pénzügyi és gazdasági válság idején
egy a nemzetért felelõsséget érzõ és válla-
ló kormány részérõl természetes, elvár-
ható lenne a meglévõ és a még meg nem
született gyermekek, a gyermekáldásra
igent mondó és gyermeket nevelõ csalá-
dok védelme. Kivált akkor, ha a kormány-
zat – miként azt költségvetésében jelezte
– a gyermekvállalás elutasításától tart. 

A gyermekvállalás ellen irányuló in-
tézkedések beláthatatlan következmé-
nyekkel járnak, miattuk a nemzetfo-
gyás drasztikusan felgyorsulhat. Az élet
igazolta tény, hogy minden családtámo-
gatást csökkentõ, a gyermekvállalás el-
lenében hozott intézkedés 5–10 éven át

a születésszám csökkenésében érezteti
negatív hatását.

A kormányfõ által mostanság oly so-
kat emlegetett összefogást a kormány-
nak nem az általa összecsõdített PR-
rendezvények résztvevõivel, hanem a
nemzetet megtartó, a gyermekvállalás
áldozatait vállaló családokkal kellene
megteremtenie. Ehhez azonban valóban
a kormányban nem percemberekre, ha-
nem nemzetük sorsáért felelõsséget ér-
zõ államférfiakra lenne szükség.

A Kereszténydemokrata Néppárt az
Országgyûlés egyetlen világnézeti párt-
jaként kiáll a legkiszolgáltatottabb és jo-
gaitól leginkább megfosztott kisebbség,
a magzati korukat élõ embertársaink
élethez való joga mellett, azért minden
lehetséges fórumon szót emel, s várja a
kormány ezzel ellentétes tervének, az
abortuszra szánt pénzek emelésének
magyarázatát.

Lanczendorfer Erzsébet, a KDNP
országgyûlési képviselõje a 2009. évi

átdolgozott költségvetés szociális feje-
zetével kapcsolatos vita során el-
mondta: a családtámogatásokkal kap-
csolatban leszögezhetjük, hogy a csa-
ládi pótlék elértéktelenedik, ugyanis
annak összege – csak szeptembertõl –
1,1 százalékkal magasabb, mint az
elõzõ évi elõirányzat. Összességében
60 milliárd forinttal kevesebbet irá-
nyoz elõ családtámogatásokra a terve-
zet, mint a szeptemberi elsõ és vissza-
vont javaslat. Bezzeg a terhesség-
megszakításra a súlyos népességfo-
gyás ellenére van pénz, nem is kevés,
1,6 milliárd forintot irányoznak elõ,
ami az elõzõ évi elõirányzathoz ké-
pest infláció feletti, 6,7 százalékos
többletforrást eredményez. 

A költségvetés tervezet tárgyalásakor
megszólaló másik kereszténydemokrata
országgyûlési képviselõ, Soltész Miklós
a családokat sújtó intézkedések felsoro-
lása után úgy fogalmazott, a kormány
egész családpolitikájára jellemzõ ez a
családellenes magatartás, s felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kormányzati meg-
szorítás kihat a jövõ népességére, a fia-
talok házasságkötésére és gyermekvál-
lalására.

Forrás: kdnp.hu

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ffeellhháábboorrííttóó  cciinniizzmmuussnnaakk  ttaarrttjjaa  aa  kkoorr-
mmáánnyyzzaatt  rréésszzéérrõõll,,  hhooggyy  mmiikköözzbbeenn  aa  ggyyeerrmmeekkeett  nneevveellõõ  ccssaallááddookkaatt  ––  aa  kköözz-
aallkkaallmmaazzoottttii  bbéérreekk  eelléérrttéékktteelleennííttéésséévveell,,  aa  1133..  hhaavvii  jjáárraannddóóssáággookk  eellvvoonnáássáá-
vvaall,,  aa  ccssaallááddii  ppóóttlléékk  bbeeffaaggyyaasszzttáássáávvaall  ––  eeggyyrree  ssúúllyyoossaabbbb  hheellyyzzeettbbee  hhoozzzzaa,,
aakköözzbbeenn  aazz  aabboorrttuusszzrraa  sszzáánntt  öösssszzeeggeett  ddrraasszzttiikkuussaann  mmeeggeemmeellii..  

A  Vatikán  a  szegénységrõl  
AA  SSzzeennttsszzéékk  hhaammaarroossaann  úújj  ddookkuummeennttuummoott
aadd  kkii  aa  sszzeeggéénnyyssééggrrõõll  ––  jjeelleenntteettttee  bbee  RReennaa-
ttoo  MMaarrttiinnoo  bbííbboorrooss,,  aa  IIuussttiittiiaa  eett  PPaaxx  PPááppaaii
TTaannááccss  eellnnöökkee..    

Úgy kell megszervezni a társadalmat, hogy
egyetlen felebarátunk se nyomorogjon. Ez elen-
gedhetetlen karitatív kötelességünk, fõként,
hogy a szegénység egész népeket érint, sõt ma
már világszintû társadalmi kérdéssé vált. 

Mint mondta, a II. Vatikáni Zsinat óta az
egyház társadalmi tanítása kiemelt helyen fog-
lalkozik a szegényekkel, hiszen a földrészek és
egyes országok közötti növekvõ egyenlõtlenség
ma a legsúlyosabb problémát jelenti a világon.
Ezért a vatikáni bíboros bejelentette, hogy az ál-
tala vezetett Igazságosság és Béke Pápai Tanács
egy új dokumentumon dolgozik „A szegénység
a globalizált korban” címmel. Ezzel akarja fel-
mutatni azt az evangéliumi magatartást, amely-
lyel küzdenünk kell a szegénység ellen.
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HHaarrggiittaaii  JJáánnooss,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviissee-
llõõjjee  aa  ppéénnzzüüggyymmiinniisszztteerr  nnaappiirreenndd
eellõõttttii  ffeellsszzóóllaalláássáárraa  rreeaaggáállvvaa  kkiiffeejj-
tteettttee,,  aa  ppéénnzzüüggyymmiinniisszztteerrnneekk  eell  kkeellll
mmoonnddaanniiaa  aa  mmaaggyyaarr  ccssaallááddookknnaakk,,
vváállllaallkkoozzóókknnaakk,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy
22000022-ttõõll  ffoollyyttaattootttt  kkööllttssééggvveettééssii  ppoo-
lliittiikkáájjáánnaakk  ttöörrvvéénnyysszzeerrûû  kköövveettkkeezz-
mméénnyyee  mmiinnddaazz,,  aammiitt  eezzeekkbbeenn  aa  nnaa-
ppookkbbaann  mmeeggééllüünnkk..

A képviselõ emlékeztette a pénzügymi-
nisztert arra, hogy két héttel ezelõtt a
kormány még arról beszélt, hogy a vál-
ság nem érinti komolyabban Magyaror-
szágot.

Mint mondta, a KDNP érti a pénz-
ügyminiszter által megfogalmazott hí-
vó szót, hogy az ellenzéki pártok se-
gítsék a kormányt abban, hogy a je-
lenlegi lehetetlen helyzetbõl kilábal-
jon az ország. Megemlítette: Orbán
Viktor ezért is fordult olyan európai
államfõkhöz, akiknek segítségén ke-
resztül remélhetõleg elérheti Magyar-
ország, hogy az európai központi bank
ugyanazt a védelmet nyújtsa hazánk-
nak és a magyar forintnak, mint az
eurózónában lévõ országoknak. Mint

mondta, az igazi kérdés, azonban to-
vábbra is válaszra vár, Izland után mi-
ért Magyarországon érzõdik a legsú-
lyosabban a válság, miért Magyaror-
szág áll a spekulációs támadások cél-
keresztjében. 

Megítélése szerint a pénzügyminisz-
ternek el kell, el kellene mondania a
magyar családoknak, vállalkozóknak,
hogy a kormány által 2002-tõl folytatott
költségvetési politikának törvényszerû
következménye mindaz, amit ezekben a
napokban megélünk. 

„Látniuk kell a magyar családoknak
és vállalkozóknak, hogy a kormány
romba döntötte pénzügyi biztonságu-
kat. Látniuk kell a magyar családoknak,
hogy a kormány következetlen költség-
vetési politikája idézte elõ a devizában,
és a forintban eladósodók mostani ne-
héz helyzetét” – hangsúlyozta a keresz-
ténydemokrata politikus. Hozzátette:
Európában példátlan, hogy 11,5 százalé-
kos alapkamat sem oldja meg az ország
pénzügyi gondjait. 

Hargitai János megszólítva a pénz-
ügyminisztert kijelentette: a kormány-
nak az okokról is beszélni kellene, nem-
csak a tûzoltó intézkedésekrõl. 

Forrás: kdnp.hu

NNyyíírrjjaa  aa  kkoorrmmáánnyy  aa  kkooppaasszz  ggyyeerreekkeett  

Romba  döntötték  
az  ország  pénzügyi  biztonságát  

A KDNP szakpolitikusa szerint a jelen-
legi helyzetben közel vagyunk a teljes
káoszhoz, Magyarországon a betegellá-
tás élethalálharcát vívja. Nagy Kálmán
hangsúlyozta, az általa megkérdezett 17
megyei kórház igazgatójának többsége
magáról már csak azt mondja, hogy jó
ideje nem menedzserként, hanem vál-
ságkezelõként dolgozik. 

A kereszténydemokrata politikus a
tényeket sorolva elmondta, az elõirány-
zattól eltérõen 5 százalékos elvonás van
a háziorvosi ellátásban, közel hét szá-

zalékos az anya- és gyermekvédelem-
ben, közel 4 százalékos elvonás a
mûvesekezelésekre szánt elõirányzat-
okban, 6,5 százalékos az elvonás az ott-
honi szakápolásban, és csökken a vérel-
látó szolgálat és a Vöröskereszt költség-
vetése is.

Nagy Kálmán felszólította a képvise-
lõket, nézzenek szembe a valósággal, s
vegyék tudomásul, hogy a számok nem
pusztán számok, mögöttük beteg embe-
rek vannak. „Akinek 2 naponta
mûvesekezelést kell kapnia, azzal a ta-

karékosság jegyében nem lehet megcsi-
nálni, hogy csak 3 naponta kap majd el-
látást” – mondta indulatosan

A kereszténydemokrata politikus
szerint az egészségügyi költségvetést vé-
gignézve látható, hogy az elvonásoknak
semmiféle koncepciója nincs, kizárólag
fûnyíró elven történt a kurtítás. Nyil-
vánvaló, hogy a kormánynak még csak
víziója sincs arról, milyen legyen az
egészségügy struktúrája. 

Nagy Kálmán kijelentette: az egész-
ségügyben és a gyógyszerellátásban fo-
lyó privatizáció következményei belát-
hatatlanok, ami tökéletes káoszhoz ve-
zet, a beteg szembekerül az ellátórend-
szerrel és magára marad, és talán sike-
rül majd túlélnie a kormány által te-
remtett viszonyokat. 

Forrás: kdnp.hu

AAzz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  nniinnccss  hhiirrtteelleenn  jjöötttt  vváállssáágg,,  uuggyyaanniiss  aa  sszzoocciiaalliissttaa  kkoorr-
mmáánnyyzzááss  iiddõõsszzaakkaa  óóttaa  aazz  eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  lleeggffeelljjeebbbb  ffoollyyaammaattoossaann  mmééllyyüü-
llõõ  vváállssáággrróóll  lleehheett  bbeesszzééllnnii  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  NNaaggyy  KKáállmmáánn,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddee-
mmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  aa  jjöövvõõ  éévvii  eeggéésszzssééggüüggyyii  kkööllttsséégg-
vveettééssrrõõll  sszzóóllvvaa..  MMiinntt  mmoonnddttaa,,  aazz  eeggéésszzssééggüüggyy  mmaa  oollyyaann,,  mmiinntt  eeggyy  kkooppaasszz
ggyyeerreekk,,  aakkiitt  ttoovváábbbb  aakkaarr  nnyyíírrnnii  aa  kkoorrmmáánnyy..

Negyven  év  múlva
8,9  millióan  leszünk?

Az unióban csakúgy, mint Magyarorszá-
gon folyamatosan fogy a népesség, de
míg a tagállamok többségében jelentõsen
nõ a várható élettartam, nálunk kedve-
zõtlenebb a népesség életkilátása. Ma-
gyarország népessége 2050-ig 8,9 millió-
ra csökken, vagyis 12 százalékkal lesz ki-
sebb mint 2004-ben. Az adott idõszak-
ban az elõrejelzések szerint a 14 év alat-
tiak létszáma 18 százalékkal csökken, a
65 év felettieké 77 százalékkal nõ, ez az
aránytalanság pedig már veszélyezteti a
nyugdíjfinanszírozást. Jelenleg 100 aktív
dolgozó befizetésébõl 76 nyugdíjat,
2030-ban már 85, 2050-ben pedig 103
ellátást kellene fizetni, amennyiben a
rendszer, és a gyermekvállalási kedv vál-
tozatlan marad – olvasható a Tárki Euró-
pai Társadalmi Jelentésében.

Az elemzõk szerint további problémát
jelent, hogy az átlagos szolgálati idõ a je-
lenlegi 37–38-ról 33 évre mérséklõdhet;
ez a változás az új öregségi nyugdíjak szín-
vonalát az átlagos keresetekhez viszonyít-
va akár 7–10 százalékponttal is csökken-
thetii. Néhány évtizeden belül tömegessé
válhat az idõskori szegénység is, mert so-
kan vannak a jelenleg munkavállalók kö-
zött, akik nem szerzik meg a nyugdíjhoz
szükséges minimális szolgálati idõt. 

Forrás: Tárki

11Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2008. november



Mint Harrach Péter bevezetõjében ki-
emelte, az egyik legnagyobb probléma,
hogy hiányzik a szakmai munka folyto-
nosságának fenntartása, amelyet füg-
getleníteni kell a kormányzati ciklusok-
tól, s ez nem csak a szociálpolitika terü-
letére értendõ. Hozzátette a személyi
kontinuitás nem elsõdleges, de megne-
hezíti a munkát, ha egy kormányzati
érában három-négy minisztert cserél-
nek a szociális poszton.

Minden szociális intézkedés mögött,
ott kell lennie a hiteles társadalomkép-
nek – hangsúlyozta a kereszténydemok-
rata politikus. Hozzátette: „Magyaror-

szág legnagyobb szociális problémája,
hogy közel egymillió ember esik ki a
foglalkoztatottak, illetve a rendszeres
ellátásból részesülõk körébõl, amely
problémát elsõsorban az oktatás- és fog-
lalkoztatáspolitika eszközeivel lehetne
kezelni, de mindez jó gazdaságpolitikai
hátteret kíván. A közmunkaprogram jó
irány, fontos, hogy késztetést adjunk
igénybevételére. A romapolitika nem
hatszázezer, hanem tízmillió ember
ügye, nemzeti sorskérdés. Elõítélettel
nem lehet megközelíteni a problémát,
de a liberális jogvédelem egyoldalúsága
is akadályozza az ésszerû megoldások

bevezetését. Az önkormányzatoknak
nem mindegyike tudja a szociális prob-
lémáit kezelni, de kihagyni a döntésbõl
a helyi tapasztalatokat ismerõ embere-
ket, nagy hiba lenne”. 

A gazdasági válság egy legyengített
országot ért el. Már tavaly, amikor a
nemzetközi válság még sehol nem volt,
a bérekben és nyugdíjakban jelentõs
reálértékvesztés történt – fogalmazta
meg véleményét a parlament keresz-
ténydemokrata alelnöke.

Bebizonyosodott, hogy a neoliberá-
lis államkép hamis, a társadalomnak
sokkal nagyobb állami felelõsségválla-
lásra van szüksége. Napjainkban a
rossz gazdaságpolitikát szenvedi meg a
szociálpolitika is. Átgondolt egyezte-
tett tervezésre, és nem ötletelésre van
szükségünk – jelentette ki végezetül
Harrach Péter. 

KKii  vvééddii  mmeegg  aa  kkiiss  iisskkoolláákkbbaann  ttaannuullóó  ddiiáákkookkaatt??

„Sorra lehetetlenülnek el azok az óvo-
dák és iskolák, amelyeket az elmúlt
években a Vocational Academy Alapít-
vány vett át súlyos anyagi gondokkal
küszködõ önkormányzatoktól.

Az évek óta tartó pénzügyi elvoná-
sok és a kistelepülési intézményeket
sújtó jogszabály-módosítások kény-
szerítették arra a csõd szélén álló ön-
kormányzatokat, hogy óvodáik, iskolá-
ik megmentése érdekében szerzõdést
kössenek a Vocational Academy Alapít-
vánnyal. Tavaly Gyõr-Moson-Sopron
megyében 8, Veszprém megyében 4 te-
lepülés döntött úgy, hogy közoktatási
megállapodást köt a Vocational Aca-
demy Alapítvánnyal.

A Gyõr-Moson-Sopron megyei ön-
kormányzat már 2007 tavaszán figyel-
meztetett, hogy aggályosnak tartja,
hogy ilyen sok település egy alapítvány-
nyal láttatja el a feladatot, de mivel az
jogszabályba nem ütközött, és a telepü-
lések kezében volt a döntés lehetõsége,

a megyei jegyzõ nem is gördített aka-
dályt döntésük elé, kiadta a mûködési
engedélyeket.

Az alapítvány – a Gyõr-Moson-
Sopron megyei fõjegyzõtõl kapott ada-
tok szerint – mostanra több mint 37
millió forint bértartozást halmozott fel.
Más szóval 37 millió forintnyi bérrel
tartozik az alapítvány a tanároknak. Hi-
ába ugyanakkor a nyilvánvaló szabály-
talanságok, információink szerint az ál-
lami normatívát a gyermekek után to-
vábbra is folyósítják az alapítványnak.
Információink szerint az alapítvány
erõs szálakkal kötõdik a szcientológia
egyházhoz. Amennyiben ez a hír igaz,
már önmagában elegendõ lenne a mû-
ködési engedélyek megszüntetéséhez.

Milyen intézkedéseket tett eddig a
kormány az alapítvány mûködésének
ellenõrzésére?

Hogyan képzelhetõ el, hogy egy
olyan alapítványnak folyósítják az álla-
mi normatívákat, amelyik nem tartja be

a jogszabályokat, fizetési kõtelezettségé-
nek nem tesz eleget?

Hogyan kívánja biztosítani a Kor-
mány Cirák, Külsõvat, Malomsok,
Marcaltõ, Osli, Rábapordány, Sopron-
kövesd, Újkér, Vág, Vitnyéd, Csorna,
Kapuvár és Gyõr tanulóinak oktatáshoz
való jogát?” – tudakolta a minisztertõl a
két kereszténydemokrata országgyûlési
képviselõ. 

+

Hiller István oktatási miniszter válaszá-
ban azt mondta, hogy a felvetett problé-
mák ismertek a minisztérium elõtt.
Hozzátette, hogy a tárca ellenõrzést
rendelt el, amelyet az oktatási hivatal
2008 februárjában 24 helyszínen folyta-
tott le. A jogsértések miatt az oktatási
hivatal 965 ezer forint felügyeleti bírsá-
got állapított meg. A 2008. szeptember
16-án lefolytatott utóellenõrzéskor ki-
derült, hogy az alapítvány megszüntette
a hiányosságokat, és az elõírt kötele-
zettségeinek eleget tett.

+

Hoffmann Rózsa és Firtl Mátyás nem fo-
gadta el a választ, de a parlament igen.

SSzzoocciiáálliiss  mmiinniisszztteerreekk  kkeerreekkaasszzttaall-bbeesszzééllggeettééssee
Minden szociális intézkedés mögött hiteles társadalomképnek kell lennie

SSzzoocciiáálliiss  EExxppóótt  rreennddeezztteekk  aazz  AAnnggyyaallffööllddii  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt-
bbaann,,  aammeellyynneekk  kkeerreettéébbeenn  eeggyykkoorrii  sszzaakkmmiinniisszztteerreekk,,  HHaarrrraacchh  PPéétteerr,,  CCsseehháákk
JJuuddiitt,,  KKöökkéénnyy  MMiihháállyy  ééss  LLéévvaaii  KKaattaalliinn  sszzóóllaallttaakk  ffeell,,  éérrttéékkeellvvee  aazz  eelltteelltt  hhúússzz
éévv  sszzoocciiáállppoolliittiikkaaii,,  ccssaalláádd  ééss  ffooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii  ddöönnttéésseeiitt,,  aa  sszzaakkáággaazzaa-
ttookk  ssiikkeerreeiitt  ééss  kkuuddaarrccaaiitt..

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  kkéétt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  HHooffffmmaannnn
RRóózzssaa  ééss  FFiirrttll  MMááttyyááss  aazz  ookkttaattáássii  mmiinniisszztteerrtt  iinntteerrppeelllláállttaa  aa  VVooccaattiioonnaall
AAccaaddeemmyy  aallaappííttvváánnyy  áállttaall  ááttvveetttt,,  ééss  ssoorrrraa  eelllleehheetteettlleennüülltt  kkiisstteelleeppüüllééssii  óóvvoo-
ddáákk  ééss  kkiissiisskkoolláákk  üüggyyéébbeenn..  AA  kkééppvviisseellõõkk  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aarrrraa  sszzeerreetttteekk  vvoollnnaa
vváállaasszztt  kkaappnnii,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  mmiillyyeenn  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  tteetttt  eeddddiigg  aa  sszzcciieenn-
ttoollóóggiiaaii  eeggyyhháázzhhoozz  kkööttõõddõõ  aallaappííttvváánnyy  mmûûkkööddéésséénneekk  eelllleennõõrrzzéésséérree??
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Mi is a 72 óra kompromisszum nélkül?
Három nap a tettek mezején! Fiatalokat
megmozgató, egész Magyarország terü-
letét lefedõ szociális akció, amely fele-
kezeteken átívelve mozgatja meg Ma-
gyarország fiatalságát. Egy meghívás,
hogy tegyünk együtt másokért!

Fiatalok 5–25 fõs csoportjai teljesíte-
nek közhasznú feladatokat 3 napon, az-
az 72 órán keresztül. Nem alkudozva
vagy kibújva a feladatok elõl, hanem tel-
jes önmagukat másoknak szentelve.
Aki részt vesz, az vállalja, hogy 72 órát
az életébõl önként és kompromisszu-
mok nélkül másokra áldoz.

Az akciónak nemzetközi elõzményei
vannak. Ausztriából indult, de Német-
országban és Svájcban is számos sikeres
projekt valósult meg 2002 óta. Hazánk-
ban másodszor került megrendezésre a
program. 2007 márciusában összesen
több mint 1000 fiatal valósított meg
106 karitatív projektet. 

Az akció során az önkéntesek szociá-
lis és környezetvédelmi projektek valósí-
tanak meg. Számtalan formára van pél-

da: van, aki idõsek otthonában kulturá-
lis mûsort mutat be, sportnapot szervez,
falevelet söpör, parkokat hoz rendbe, ját-
szótéren játékokat fest le, óvodában ki-
meszeli a falakat, hajléktalanoknak ételt
oszt, erdõt takarít, fogyatékkal élõkkel
foglalkozik, szociális intézményt tata-
roz. Mind a segítséget kérõk, mind a fel-
ajánlók egy internetes felületen jelent-
kezhettek – felekezetre tekintet nélkül.
A szervezõk munkája a két oldal össze-
párosítása volt.

Jó mérleggel zárult az idei szociális-ka-
ritatív projekt. A statisztikák eredményei a
tavalyihoz képest megduplázódtak. Össze-
sen 2300 fiatal áldozta magát három napig
a jótékonyságnak. 18 megye 72 városában,
30 helyi koordinátor segítségével összesen
220 projektet végeztek el. Ez mintegy 200
ezer munkaórát jelent. Mindezt ingyen,
saját szabadidejüket feláldozva.

A katolikus, református és evangé-
likus egyház partnere volt a megvalósí-
tás során a Magyar Református Szere-
tetszolgálat, a Katolikus Karitász, a
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet,

a Katolikus Ifjúsági Mozgalom, a Ma-
gyar Keresztény Ifjúsági Egyesület, a
Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövet-
ség, a Bárka csoport, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Magyar Cserkész-
szövetség és számos más lelkiségi vagy
civil csoport.

A 72 óra kompromisszumok nélkül
jó alkalom arra is, hogy a társadalom
szakítson „sekrestyekereszténység” ké-
pével. A hívõ fiatalok megmutathatják,
hogy a kereszténység jóval több a szem-
lélõdésnél, a gyülekezetekben, a templo-
mok falain belül zajló életnél. 

Nem a szavak szintjén, hanem a
tettek erejével mutatták ki a résztve-
võk tenniakarásukat. Tenniakarásukat
annak érdekében, hogy a világot élhe-
tõ formában adjuk tovább a következõ
nemzedéknek. És tenniakarásukat an-
nak érdekében, hogy egymásért fele-
lõsséget vállalva a rászorulókon segít-
senek.

Ahogy az IMF vezetõje is megfogal-
mazta a mostani pénzügyi válságot az
átláthatatlanság, a mohóság és a felelõt-
lenség okozta. Ez a 2300 fiatal megmu-
tatta a politikusoknak és a pénzügyi ve-
zetõknek, hogy milyen világot kell épí-
teni a jelenlegi helyett. 

Forrás: iksz.net

7722  óórraa  kkoommpprroommiisssszzuummookk  nnééllkküüll
RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,
aazz  IIffjjúússáággii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  eellnnöökkee  nnaappiirreenndd  eellõõttttii  ffeellsszzóóllaa-
lláássáábbaann  sszzáámmoolltt  bbee  aa  „„7722  óórraa  kkoommpprroommiisssszzuummookk  nnééllkküüll””  ccíímmeett  vviisseellõõ  oorr-
sszzáággooss  pprrooggrraammrróóll..

SSuurrjjáánn  LLáásszzllóó  mmaaggyyaarr  nnééppppáárrttii  eeuu-
rróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõ  sszzeerriinntt
nnaaggyy  eelliissmmeerréésstt  vváállttootttt  kkii  aazz  EEuurróó-
ppaaii  PPaarrllaammeenntt  kkuullttuurráálliiss  bbiizzoottttssáággáá-
nnaakk  üülléésséénn  aa  nnééggyy  oorrsszzáággrraa  ––  MMaa-
ggyyaarroorrsszzáággrraa,,  SSzzlloovvéénniiáárraa,,  AAuusszzttrrii-
áárraa  ééss  HHoorrvvááttoorrsszzáággrraa  ––  kkiitteerrjjeeddõõ
MMuurraanniiaa  rrééggiióó  bbeemmuuttaattkkoozzáássaa..  AA
ppoozziittíívv  ppééllddaakkéénntt  sszzoollggáállóó  hhaattáárroo-
kkoonn  ááttnnyyúúllóó  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  rréésszzllee-
tteeiirrõõll  NNóóggrrááddii  LLáásszzllóó,,  LLeennttii,,  vvaallaa-
mmiinntt  AAnnttoonn  BBaallaazzeekk,,  aa  sszzlloovvéénniiaaii
LLeennddvvaa  ppoollggáárrmmeesstteerree  sszzáámmoolltt  bbee
BBrrüüsssszzeellbbeenn..

Nógrádi László, Lenti, valamint
Anton Balazek, a szlovéniai Lendva
polgármestere Brüsszelben ismertette,
hogy a Mura folyó négy országra kiter-
jedõ vidékén miként alakult ki gyü-
mölcsözõ együttélés az eltérõ nemzeti-

ségek között. Arra is kitértek, milyen
borászati, turisztikai, kulturális, vala-
mint sportegyüttmûködés folyik az
említett két település, továbbá a szin-
tén a közelben fekvõ ausztriai Bad
Radkersburg és a horvátországi
Muraszerdahely között.

Balazek, a mintegy 40 százalékban
magyar lakosú Lendva szlovén polgár-
mestere kiválóan beszél magyarul. Az
MTI-nek elmondta, hogy a Murania
régióban fekvõ települések – az érin-
tett városok mellett több tucat falu –
már közel öt éve ápolják a határokon
és nemzeti hovatartozáson átnyúló
harmonikus kapcsolatokat.

Surján László szerint az európai
parlamenti rendezvénynek az volt a
célja, hogy a Murania régió kapcsán
pozitív példákat is bemutassanak a
különbözõ nemzetiségek egymáshoz

való viszonyát illetõen, „ne csak min-
dig azon siránkozzanak, hogy itt is
meg ott is bántják a kisebbségeket”.

Forrás: mkdsz.hu

A  Murania  régió  bemutatkozása
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GGyyõõrröötttt  aa  MMeeggyyeehháázzáánn  ttaarrttoottttaa  üülléé-
sséétt  aa  GGyyõõrr-MMoossoonn-SSoopprroonn  MMeeggyyeeii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  EEssééllyyeeggyyeennllõõssééggii  TTaa-
nnááccssaa,,  aammeellyynneekk  aa  kkiissttéérrssééggii  ffeejjlleesszz-
ttéésseekk  ééss  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettûûeekk  vvoolltt
aa  kkiieemmeelltt  ttéémmáájjaa..  AAzz  üülléésseenn  SSoollttéésszz
MMiikkllóóss  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõ,,  aa
PPaarrllaammeenntt  IIffjjúússáággii,,  SSzzoocciiáálliiss  ééss  CCssaa-
llááddüüggyyii  BBiizzoottttssáággáánnaakk  aalleellnnöökkee  ééss
FFiirrttll  MMááttyyááss,,  aa  mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyy-
zzaatt  aalleellnnöökkee  iiss  ffeellsszzóóllaalltt..  

Firt Mátyás kifejtette: a jelenlegi gazda-
sági helyzetben, a forráshiánnyal küsz-
ködõ önkormányzatok, a növekvõ inflá-
ció, a növekvõ energiaárak mellett, a
megyei önkormányzat fontosnak tartja
az emberekrõl való gondoskodást, a szo-
ciális területen a fenntarthatóság bizto-
sítását, a szociális intézményekben la-
kók életkörülményeinek javítását.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Ön-
kormányzat ezért költségvetésébõl 25–

30, esetenként 40 százalékot fordít a szo-
ciális intézményei mûködtetése és fej-
lesztése érdekében a normatíva kiegészí-
tésére az egyre emelkedõ árak és költsé-
gek kompenzációjára.

A pénzügyi és gazdasági válság köze-
pette szükség van az emberek szociális
védelmére – figyelmeztetett Firtl Má-
tyás az ülést követõen Soltész Miklóssal
közösen tartott sajtótájékoztatóján. 

Pénzügyi válság egyenlõ szociális vál-
ság? – tette fel a kérdést Soltész Miklós, a
Fidesz–KDNP pártszövetség ifjúsági, szo-
ciális és családügyi kabinetjének alelnöke.  

Firtl Mátyás a rossz kormányzati poli-
tika miatt kialakult pénzügyi és gazdasá-
gi válság körülményeire utalva, a kor-
mány és a Nemzetközi Valutaalap (IMF)
megállapodását elemzõ nyugati források-
ra is hivatkozva figyelmeztetett: a kis- és
középvállalkozások tönkretételével Ma-
gyarország a lehetõ legrosszabb úton jár.

Forrás: firtl.sopron.hu

KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  sseeggííttsséégg  KKáárrppááttaalljjáánnaakk
Ebben az évben a kereszténydemokraták
több alkalommal is jártak Kárpátalján.
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke megbe-
széléseket folytatott Kovács Miklóssal, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnökével és Majnek Antal munkácsi ró-
mai katolikus megyés püspökkel, emel-

lett számos magyarlakta település pol-
gármesterével is találkozott.

Dr. Roykó Ádám orvos átadta Kibl
Józsefnek, Tiszaújlak polgármesterének
a Sacro Ordine Constantiniano szerve-
zet által adományozott gyógyászati se-
gédeszközöket, elektromos kerekes-

székeket mozgássérültek részére. A ke-
reszténydemokraták könyvadományok-
kal is igyekeztek segíteni az anyanyelv
ápolását, tudva, hogy a nyomtatott ma-
gyar szó milyen jelentõséggel bír Kár-
pátalján élõ honfitársaink lelki és kultu-
rális életében.

VViittaa  aazz  aaggrráárrggaazzddaassáággrróóll
sszzóóllóó  jjeelleennttééssrrõõll  

Medgyasszay László az agárgazdaság 2007.
évi helyzetét bemutató jelentés parlamenti
vitájában kijelentette, hogy a mezõgazda-
ság az egész magyar társadalom ügye. A
családi gazdaságok még mindig több em-
bernek biztosítanak megélhetést vidéken,
mint a nagyüzemek – szögezte le. A szak-
politikus szerint probléma, hogy 2004-ig
30 százalékkal csökkent a szövetkezetek
száma. Mint mondta: a valódi szövetkezés-
tõl nem kell félni, sõt a beszerzõ és értéke-
sítõ szövetkezeteket – amelyek hatéko-
nyabban képviselnék a kistermelõk érdeke-
it – sokkal jobban kellene fejleszteni.
Medgyasszay László szerint ebben az ál-
lamnak komoly szerepet kell vállalni. A ke-
reszténydemokrata képviselõ figyelmez-
tetett: a magyar agrártársadalomnak nincs
ideje arra, hogy alulról építkezve „izzadja
ki” a szövetkezeteket, ehhez központi segít-
ség kell, akár költségvetési támogatás is.

– A Nemzeti Földalap rossz irányba fej-
lõdött, nem a termõföld-gazdálkodás egé-
szével foglalkozik. Gyakorlatilag az állami
földek kiárusításával foglalkozó ügynök-
séggé silányult – jelentette ki a keresz-
ténydemokrata politikus. Hiányolta a je-
lentésbõl, hogy az erdõgazdálkodási feje-
zetben egyáltalán nem foglalkoznak a fa-
lopások ügyével, pedig ez hatalmas mére-
teket öltött. Az élemiszerbiztonság és az
állategészségügy új rendszere sem lett
hatékonyabbb, mert nem önállóan mûkö-
dik – fogalmazott a politikus.  

Medgyasszay László azt javasolta a
kormánynak: szabják meg, hogy melyik
2-3 határátkelõn jöhessen be az élelmi-
szer Magyarországra, mert az élemiszer-
biztonsági megelõzésre több figyelmet kel-
lene fordítani. A politikus szólt még a bio-
gazdálkodás helyzetérõl is. Mint mondta:
2004-tõl megszûnt az átállás támogatása,
csak 2009-ben lesz erre ismét keret. Kérte
a minisztérium képviselõjét, hogy 2009-
tõl kiemelten kezeljék ezt a területet.

Forrás: kdnp.hu

PPéénnzzüüggyyii  vváállssáágg  ==  sszzoocciiáálliiss  vváállssáágg??
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Már napok óta lehet hallani a városban,
hogy a baloldali vezetés egy gázmotoros
fûtõmûvet építtetne az iparpark terüle-
tén, majd privatizálná a város tulajdo-
nában lévõ Primer Kft.-t. Mindezt azzal
magyarázzák, hogy jelenleg a Bakony
Erõmû monopolhelyzetben van a város-
ban, ezért elképzelhetõ, hogy vissza fog
élni gazdasági helyzetével, ezáltal többe
fog kerülni a távfûtés. Versenytársra van
szüksége. Ez lenne az esti mese, csak
most a felnõtteknek.

Teljesen értetlenül állunk a városve-
zetés föltételezése elõtt. A KDNP ajkai
szervezete úgy véli, hogy az erõmû eddig
sem élt vissza helyzetével, és a jövõben
sem fog. Ha valóban a helyzeti elõnnyel
való visszaélés lenne a szándéka, az el-
múlt évtizedekben már megtehette vol-
na, mégsem tette. Talán azért, mert a
városvezetéssel ellentétesen gondolkoz-
nak, és nem kívánnak nyerészkedni. Aj-
ka városában a távhõ szolgáltatás
ugyanis jelenleg a legolcsóbbak között
van az országban. Jó lenne tudni, hogy a
baloldali városvezetés miért tartja elfo-
gadhatatlannak a kialakult árképzést!
Nem értjük: miért baj az, hogy Ajka vá-
rosában a távfûtés az egész országra vi-
szonyítva a legolcsóbbak közé tartozó
szolgáltatás? Nem értjük: mitõl kerülne
kevesebbe egy olyan fûtõmûtõl történõ

hõenergia vásárlás, amelyik az egyik
legdrágább energiahordozóra épít, neve-
zetesen a gázra? 

A KDNP állásfoglalása szerint a vá-
ros vezetésének kötelessége a közösség
érdekeinek képviselete, a közjó érdeké-
ben az energiapolitika területén is. A
tervezett privatizáció pedig nem a közjó
érdekeit szolgálja! Legfeljebb néhány
emberét! Mi azt érezzük, hogy a közös-
ségi érdek érvényesítése háttérbe szo-
rult, helyébe a minden áron való priva-
tizáció, a liberalizáció lépett.

Sajnos nemcsak a távfûtés kiszerve-
zése, hanem a szemétszállítás kiszerve-
zése is napirenden van. Újabb áremelés
a láthatáron!? 

Giesswein Sándor mondta 1913-ban:
„… az igazi keresztény érzésben benne
van a szocializmus érzése és az igazi szo-
ciális törekvéseket csakis valódi keresz-
tény meggyõzõdéssel lehet aláírni… Épp
ez a  törekvése a mi pártunknak és ezért
nem elérhetetlen ideálokért, hanem elér-
hetõ dolgokért küzd, azt a szép és nemes
célt tûzvén ki maga elé: minél többeknek
minél több boldogságot.”

Napjainkban már akkora terhek van-
nak az átlagemberek vállán, olyan mér-
tékû kiadásokkal kell szembenézniük,
melyek már kilátástalan helyzetbe hoz-
zák õket. Nem engedhetjük meg, hogy

bizonyos érdekkörök még több, még na-
gyobb terhet rakjanak rájuk. Ezért ha
másként nem megy, akkor városi össze-
fogással, népszavazással kell megakadá-
lyozni az újabb privatizációs elképzelé-
seket, amelyeknek vége nagy valószínû-
séggel az áremelés lenne.

Népszavazás Ajkán!

Jól mûködõ demokráciák polgárainak
véleményére nem csak négyévenként, a
választások idején kíváncsiak. A lakos-
ságot érintõ kérdésekben megkérdezik
polgáraik véleményét is. Akár önma-
guktól, akár népi kezdeményezésre, de
számtalan esetben tartanak népszava-
zást. Ajkától pedig még ezt a lehetõséget
is el akarták venni a város vezetõi. Csak
bírósági határozatnak köszönhetõ, hogy
végre megkezdõdött az aláírások gyûjté-
se. Most végre pártállástól függetlenül
mindenki kifejezheti akaratát. 

Most végre lehetõségünk van véle-
ményt nyilvánítani, éljünk vele és fog-
junk össze minél szélesebb társadalmi
körben, mert most ez a város érdeke, ez
mindnyájunk érdeke. A tét nagy, de a
döntés a kezünkben van! Ne szalasszuk
el a lehetõséget! Adja Isten, hogy a kez-
deményezés sikerrel járjon!

KDNP  ajkai  csoportja

Az  ajkaiak  népszavazásra  készülnek
A város vezetõinek kötelessége a közösség érdekeinek képviselete

Esztergom városának kezdeményezé-
sére egyre több önkormányzat tiltako-
zik a regionális vízmûvek összevonása
ellen, és egyre több település szeretné
térítés nélkül, lakosságarányosan ön-
kormányzati tulajdonba kikérni a víz-
mûtársaságok állami részvényhánya-
dát. Michl József (Fidesz–KDNP), Ta-
ta polgármestere elmondta, hogy sok-
kal közelebb nem jutottak ahhoz a le-
hetõséghez, hogy a regionális
vízmûtársaságban az önkormányzat
tulajdonnal is részes lehessen, de ke-
resik a megoldást.

Legutóbb a Nemzeti Vagyonkezelõ
fõ tulajdonosként menesztette az
Észak-dunántúli Vízmû Zrt. igazgató-
tanácsát, a jelek szerint azért, hogy

elõkészítsék a regionális vízmûvek
összevonását, késõbb pedig privatizá-
cióját.

Legutóbbi adatok szerint az öt regio-
nális vízmûtársaság szolgáltatási terüle-
tén 607 önkormányzat érintett, ebbõl
310 önkormányzat vagy külön megha-
talmazta Esztergomot, hogy a képvisele-
tében eljárjon, vagy értesítette Esztergo-
mot, hogy az igénybejelentést elhatároz-
ta, és közvetlenül érvényesíti a nemzeti
vagyonkezelõnél. 

A tatai önkormányzat legutóbbi ülé-
sén határozott arról, hogy felkéri Tatai
Tóth András országgyûlési képviselõt,
hogy a regionális vízmûtársaságok álla-
mi részvényhányadának privatizációja
ellen lépjen fel minden számára adott

fórumon és a parlamentben, valamint
csatlakozzon a megye országgyûlési
képviselõihez – Bencsik János tatabá-
nyai és Meggyes Tamás esztergomi or-
szággyûlési képviselõkhöz – az egységes
fellépés érdekében. Az önkormányzat
kérte arra is, hogy a tatai ivóvízbázisok
megmentése érdekében támogassa a
vízmûrészvények értékesítése esetén
azon törekvéseket, hogy az önkormány-
zat térítésmentesen kapja meg a részvé-
nyeket. 

Michl József polgármester reményei
szerint hamarosan megoldás születik,
és belátja a kormányzat is, hogy ez a le-
hetõ legolcsóbb és legjobb megoldás ar-
ra, hogy a lakosság ivóvízellátása biz-
tonságos maradjon a jövõben is. 

TTaattáánn  iiss  ttiillttaakkoozznnaakk  aa  rreeggiioonnáálliiss  vvíízzmmûûvveekk  öösssszzeevvoonnáássaa  
ééss  lleehheettssééggeess  pprriivvaattiizzáácciióójjaa  eelllleenn
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Az erkölcs és a politika összefüggései-
rõl tartott elõadást Semjén Zsolt Nyír-
egyházán. A Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke szerint az evangélium
minden élethelyzetben utat mutat az
embereknek. A politikus hansúlyozta
a Szentírás gyakoribb forgatásával és
hit segítségével jobb világot lehetne te-
remteni. 

Aki nem ismeri a Bibliát, az szelle-
mi értelemben nem lehet európai –
fejtette ki véleményét Semjén Zsolt a
Szent Imre Katolikus Gimnázium és
Általános Iskolában. A keresztényde-
mokrata politikus a Biblia évében ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a Szent-
írás a kulcs az európai kulturális
örökséghez. Rámutatott: nemcsak
hitbuzgalmi mûrõl van szó, hanem
kinyilatkoztatásról, amely képes el-
igazítást nyújtani a mindennapokban
is. A KDNP elnöke hangsúlyozta: a
mai világban nem elég csupán felvál-
lalni a kereszténységet, a szerint is
kell cselekedni. A politikus továbbá
elmondta: a Biblia hitelességre inti és

hatékonyságra sarkallja a közéleti
szereplõket, mivel morális jelzéseket
ad és a szakmai ismeretek pontos el-
sajátítására szólítja fel az olvasókat. 

A KDNP elnöke szólt arról is,
hogy a Kereszténydemokrata Néppárt
az Európai Néppárton keresztül min-
dent elkövet annak érdekében, hogy
az Unió alkotmányába bekerüljön a
kereszténységre való utalás. 

Semjén Zsolt végül a brutális ma-
gyarverés utáni szlovák–magyar kor-
mányfõi találkozóról elmondta, ke-
vésnek tartja, ha a tárgyalás végén
csupán egy nyilatkozat születne,
amely elítéli a két országban mûködõ
szélsõséges elemeket, mivel míg Ma-
gyarországon csak a Parlamenten kí-
vül találhatóak szélsõjobbosok, addig
Szlovákiában a kormányban is.
Gyurcsány Ferencet ezért arra szólí-
totta fel, tegyen lépéseket annak érde-
kében, hogy az Európai Szocialisták
addig ne vegyék vissza Robert Fico
pártját, amíg együtt motorozik a szél-
sõséges nézeteket valló Ján Slotával. 

AAzz  eevvaannggéélliiuumm  uuttaatt  mmuuttaatt

Hajdú-Bihar megye második legna-
gyobb városában, Hajdúböszörmény-
ben fiatalok egy csoportja döntött
amellett, hogy felvállalja és képviseli
azt a keresztény értékrendet, amelyet
õseink hagytak ránk. Ezen elhatáro-
zással a szívükben megalakították az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövet-
ség helyi szervezetét. 

A Kereszténydemokrata Néppárt
ifjúsági partnerszervezeteként a tra-
dicionális rend kohézióját fenntartó
értékek képezik a legfõbb célokat. Így
kiemelt fontosságú a családok védel-
me és támogatása, környezetünknek,
azaz Isten teremtett világának a meg-
óvása, figyelemfelhívás a drogok ve-
szélyeire, a hatékony prevenció elõse-
gítése, valamint a fiatalok érdekeinek
minden szinten történõ képviselete.
A közös értékek mellett fontos a kö-
zös élmények és az emberi kapcsola-
tok összetartó ereje is, így a közösség
építése elengedhetetlen szempont a

szervezet életében. Az alakuló ülésen
jelen volt Korbeák György, az IKSZ
debreceni szervezetének elnöke, Oláh
Erzsébet, a Fidesz választókerületi
titkára és Jámbor Ferenc, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt debreceni el-
nöke. Kiss András, az IKSZ regionális
szervezõtitkára bevezetõjében bemu-
tatta az IKSZ-et és a fiatal keresz-
ténydemokraták céljairól, elképzelé-
seirõl beszélt. 

Az útjára indult helyi szervezet elnö-
kének Szabó Lászlót, alelnökének Tóth
Anitát, titkárának pedig Dombi Máriát
választotta a tagság.

A helyi szervezet célja az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség cél-
kitûzéseinek és keresztény értékek-
nek a megjelenítése a hajdúböször-
ményi közéletben, így szeretnének
önálló arculatukat hozzátenni a Fi-
desz–KDNP szövetség munkájához,
a minél elõbbi közös gyõzelem remé-
nyében.

Az  MKPK  Állandó
Tanácsának  
nyilatkozata  

AA  MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  PPüüssppöökkii  KKoonn-
ffeerreenncciiaa  ÁÁllllaannddóó  TTaannááccssaa  aarrrraa  kkéérr
mmiinnddeenn  jjóóaakkaarraattúú  eemmbbeerrtt,,  hhooggyy  kkii-
kkii  aa  mmaaggaa  lleehheettõõssééggeeiinneekk  mmeeggffeellee-
llõõeenn  uuttaassííttssaa  eell  aa  nneemmzzeetteekk  kköözzööttttii
eerrõõsszzaakkoott,,  pprroovvookkáácciióótt  ééss  ggyyûûllöölleett-
kkeellttéésstt..  

František Tondra püspök, a Szlovák
Püspöki Konferencia elnökének közle-
ménye kapcsán a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa
nyilatkozatot adott ki. 

A közleményben ez áll: „Értesül-
tünk František Tondra püspök úrnak,
a Szlovák Püspöki Konferencia elnö-
kének nyilatkozatáról. Folytatva az
egyházaink között 2006 óta kezdett
megbékélési és együttmûködési folya-
matot, az akkori esztergomi találko-
zóra küldött pápai levél szellemében
nagyra értékeljük a felhívást. Kérünk
minden jóakaratú embert, hogy ki-ki
a maga lehetõségeinek megfelelõen
utasítsa el a nemzetek közötti erõsza-
kot, provokációt és gyûlöletkeltést.
Közös kötelességünk, hogy az igazsá-
gosság, a megbékélés és az alkotó sze-
retet jegyében fáradozzunk térségünk
népeinek együttélése érdekében.”

Forrás: Magyar  Kurír

Megalakult  az  IKSZ
Hajdúböszörményben
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