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Országos szinten immár a száz
negyvennegyedik, ezen belül 
Érden a hatodik kerekasztal
beszélgetést rendezték a műve
lődési ház zsúfolásig megtelt 
kamaratermében március 13án. 
A győri KÉSZ által tizenkét évvel 
ezelőtt elindított programsoro
zat célja elsősorban a hazánk 
állapotával és helyzetével kap
csolatos igazságok, valós tények 
megismertetése volt, valamint 
egy őszinte eszmecsere folyta
tása az érdeklődőkkel az idő
szerű közéleti témákról.

Az országjáró beszélgetések
nek mindig európai és magyar 
parlamenti képviselők, valamint 
politológusok a vendégei, akik 
a közéleti aktualitások valós 
tényeiről tájékoztatják a hallga
tóságot. Lanczerdorfer Erzsébet, 
a Magyar Országgyűlés Ifjú
sági Szociális és Családügyi 
Bizottságának tagja aláhúzta, 
a mostani, „Európa és keresz
ténység” címmel folytatott 
kerekasztalbeszélgetés idő
szerűségét a nyár elején sorra 
kerülő európai parlamenti 
választások adják, hisz ennek 
az eseménynek Magyarországra 
nézve óriási tétje van. Köztudott 
ugyanis, hogy öt évvel ezelőtt 
komoly belpolitikai következ
ményekkel is járt az európai 
képviselők megválasztása. Idén 
még nagyobb a tét, hiszen, ha 
június 7én mindenki elmegy 
voksolni, és ennek köszönhe
tően csúfos vereséget szenved a 
baloldal, a kormánynak végleg 
be kell látnia, hogy elveszítette 
a hitelét, és nincs már keresni
valója az ország vezetésében, 
így előrehozott országgyűlési 
választások kiírására lesz szük
ség. 

Az „Európa és kereszténység” 
című beszélgetés vendégei vol
tak Hoffmann Rózsa, a KDNP 
országgyűlési képviselője, az 
oktatási bizottság tagja, Becsey 
Zsolt, az Európai Parlament 

képviselője, a gazdasági és 
monetáris bizottság tagja, vala
mint Mráz Ágoston politológus.

Hoffmann Rózsa, akiről az is 
kiderült, hogy a francia–magyar 
kapcsolatok elmélyítésében 
végzett egy évtizedes munká
jáért pár nappal ezelőtt vette át 
a Francia Becsületrend Lovagi 
Fokozata kitüntetést, a nemzeti 
oktatás kérdéseit érintette, 
hangsúlyozva, hogy az európai 
parlamenti választások rányom
ják a bélyeget mind az unió, 
mind pedig a magyar oktatási 
politikára. Jelenünk és a jövőnk 
is bajban van – fogalmazott a 
képviselő asszony –, de még 
nincs minden veszve, hisz 
vannak olyan kitörési pontok, 
amelyekkel visszafordíthatók 
a hanyatlási folyamatok. Mint 
elhangzott, Magyarország töb
bek között az oktatási rend
szerének is köszönheti, hogy 
tizennyolc Nobeldíjast adott 
a világnak. A hét éve regnáló 
kormánykoalíció azonban „libe
ralizálás” címén tönkretette a 
hagyományokra épülő, jól bevált 
oktatási rendszert. A mai isko
lák egyik legfájóbb pontja, hogy 
megszűnt a rend és a fegyelem, 
ennek következménye pedig az 
egyre gyakoribbá váló vereke
dések, a diákok és tanárok bán
talmazása. A rend visszaállítása 
érdekében meg kell változtatni 
azokat a szabályokat, amelyek
kel gyakorlatilag lerombolták a 
pedagógusok tekintélyét. Alsó 
tagozatban csak szülői belegye
zéssel ismételhet osztályt a diák, 
így a lemaradó, írniolvasni nem 
tudó gyermekek akadályozzák 
a haladni képesek tanulását, 
míg a rosszul teljesítők azt a 
következtetést vonják le, hogy 
kötelesség teljesítése nélkül is 
lehet előbbre jutni. Ugyanakkor 
az irányítás a „szabadság 
jegyében” eltörölte az oktatá
si rendszereket, csak a fejlesz
tendő kompetenciákat írják elő, 

de a tananyagot az iskolákra 
bízzák. Ezáltal felbomlóban van 
a nemzeti műveltség, ami iden
titásunk lényege. A kérdésre, 
hogy visszafordíthatóe mind
ez, Hoffmann Rózsa kifejtette: 
noha – ahogy egyéb területen 
– az oktatásban is akadnak 
visszafordíthatatlan folyama
tok, mégis vannak olyan kitö
rési pontok, amelyekkel még 
megmenthető a nemzeti oktatás 
színvonala, hiszen megfelelő 
törvényekkel visszaállítható a 
rend és a fegyelem az iskolák
ban, és a pedagógusok között 
is van elég kiváló szakember 
ahhoz, hogy a változás kovászai 
legyenek.

Becsey Zsolt, az Európai 
Parlament képviselője kifejtette: 
a gazdasági válság csupán a jég
hegy csúcsa, hiszen a morális 
válság ennél jóval súlyosabb 
problémát jelent napjainkban. 
Ugyanakkor Magyarország 
európai megítélése is negatív 
irányt vett, ezért óriási jelentő
ségű, hogy meg tudjuke őrizni 
az uniós tagságunkat úgy, hogy 
ne degradálódjuk akkora mér
tékben, amit már egy új kor
mány sem tudna korrigálni. 
Hozzátette: a Gyurcsánykor
mány „kivéreztette” a magyar 
gazdaságot, és ebben a helyzet
ben ért el bennünket a válság, 
ezért egyáltalán nem mindegy, 
hogyan viszonyulnak a fejlett 
országok hazánkhoz. A politi
kus úgy vélte, Gyurcsány Ferenc 
hiteltelenné vált külföldön, 
ezért az európai parlamenti 
választások egyik tétje a hite
lesség visszaszerzése. Fontos 
az európai megjelenésünk, 
és az is, hogy eltűnjenek az 
olyan típusú ideológiák, ame
lyek negatív szellemben próbál
ják meg hazánkat feltüntetni. 
Becsey Zsolt a gazdasági válság 
kitörési pontjairól szólva egye
bek mellett egy olyan formálódó 
hitelezési lehetőséget említett, 
amellyel azokon az embereken 
tudnának segíteni, akik tartósan 
kiestek a munka világából, és 
nincs fedezetük sem, de alapít
ványok és civil szervezetek által 
bizalmat és garanciát kaphat
nának olyan hitelekhez, amivel 
vállalkozást indíthatnának.

A KÉSZ érdi rendezvényén 
többször is elhangzott: azok
nak, akik változást szeretné
nek, félre kell tenniük politikai 
apátiájukat, és részt kell ven
niük az európai parlamenti kép
viselők megválasztásán, mert 
a voksok bizony rányomják 
bélyegüket nemcsak Európa, 
hanem hazánk jelenére és jövő
jére is.  Bálint Edit

Kerekasztal-beszélgetés a keresztény Európa és hazánk jövõjérõl

Az európai parlamenti  
választásoknak óriási a tétje

A szociális és munkaügyi 
miniszter Válságkezelés és 
növekedés címmel tartott elő
adást Érden a múlt héten, ahol 
ismertette a kormány válságke
zelő stratégiájának elemeit, a 
hozzászólók pedig a nehéz élet
körülményekről panaszkodtak.

Szűcs Erika megállapítot
ta, hogy pénzügyi válság van 
Magyarországon és a világban, 
eladósodott a magyar családok 
többsége, és eltűnt a pénz a 
bankokból, ez pedig kihatással 
van a vállalkozásokra és a fog
lalkoztatottságra. 

– Nem lehet tudni, mit hoz 
a jövő, bekövetkezhet egy fej
lődési szakasz, de újabb nehéz
ségekkel is számolni lehet 
– hangsúlyozta a miniszter 
asszony. Szűcs Erika arról is 
beszélt, hogy a rendszerváltás 
idején mindenki egyetértett a 
külföldi tőke magyarországi 
jelenlétével, nagy kedvezmé
nyeket biztosított Magyarország 
az akkor letelepedett nagy nem
zetközi társaságoknak, és azt 
hitték az emberek, hogy jön a 
jóléti társadalom. Ezzel szem
ben ma szembesülni kell azzal, 
hogy egész földrajzi térségek 
szegregálódtak, sok család szo
ciális segélyből és hulladékgyűj
tésből él.  

– Az embereknek nem ala
mizsnát, hanem munkalehető
séget kell adni – jelentette ki az 
előadó.

A válságkezelésről beszélve 
Szűcs Erika megemlítette, 1900 
milliárd forintos beruházásé
lénkítő csomag indult és 1400 
milliárd forint összeg áll a vál
lalkozások rendelkezésére.

– Az Út a munkához elne
vezésű program azt szolgálja, 
hogy ne segélyekből, hanem 
közmunkából éljenek meg a 
rászorultak – mondta.

A hozzászólók egyike szerint 
komoly hibákat követtek el a 
rendszerváltás idején, és meg
említette, hogy megállt az idő a 
magyar falvakban, amelyekből 
alvótelepülések lettek.

– A fogyasztói társadalom 
áldozatai vagyunk, és a magya
roknak csak az elavult technika 
jut, primitív és alulképzett a 
hazai munkaerő egy jelentős 
része – közölte a felszólaló. 
Szorgalmazta a roma óvónők és 
tanítónők képzését, a nagyérté
kű ingatlanok és a műkincsek 
megadóztatását, és kívánatos
nak nevezte a titkos svájci bank
betétesek által betett összegek 
nyilvánosságra hozását. A fel
szólaló azt is elmondta, hogy a 
havi költségek megnyomorítják 
az emberek életét.

Egy másik hozzászóló szerint 
nem csak a többségi társadalom
nak, de a roma társadalomnak 
is akarnia kell a felzárkoztatást. 
Kifogásolta, hogy Érden meg
szűnt a roma gyermekek iskolája, 
és közölte, hogy rengeteg rendes 
roma ember van. Példaként egy
kori szomszédját említette, aki
nek „enni lehetett a padlójáról”.

– A sokféle segély helyett 
építsenek színvonalas lakáso
kat a romák számára, és nem 
szabad megszabni, hány gyere
ket neveljenek a roma családok 
– mondta a hozzászóló.

Egy 46 éves, 30 évi munkavi
szonnyal rendelkező érdi hölgy 
nevetségesnek tartotta a 87 ezer 
forintos munkabérét, és elsírta 
magát, amikor közölte, hogy 
ebből kell kifizetnie a sorra 
érkező sárga csekkeket.

– Töltsön el egy hónapot a 
beteg ágyánál az az ember, 
aki megállapította a béremet, 
tartson el három gyereket, és 
fizesse ki a csekkeket 87 ezer 
forintból – közölte a hölgy.

Egy másik felszólaló elmond
ta, hogy a bankárok igencsak 
jól keresnek, de a sok minimál
béren élő magyar ember alig 
tengeti napjait.

A felszólaló feltette a kérdést: 
hogyan lehet minimálbérből 
öt személygépkocsit tartani az 
udvarban, és hogyan lehet mini
málbérből százmilliós palotákat 
építeni.

– Nálunk mindig csak a kis
emberek járnak rosszul – állapí
totta meg a hozzászóló.

Egy másik hozzászóló nem 
értett egyet azzal a kormányzati 
szándékkal, amely megadóztat
ná az üdülési csekkeket. 

A miniszter asszony elmond
ta, „a magyar vidék testéből 
kioperálták a gazdasági motort”, 
a régi szerkezeti formákat nem 
váltotta fel semmi, éppen ezért 
új közösségi célokat kell meg
fogalmazni.

– A jelenlegi adórendszer nem 
ösztönzi a legális munkaválla
lást, és kívánatos lenne, ha a 
gazdagok is hozzájárulnának a 
válság megoldásához – közölte 
Szűcs Erika. 

 Papp János

Érdre látogatott Szûcs Erika miniszter

Válság, stratégia, köznapi nyomor

Hoffmann Rózsa, Lanczerdorfer Erzsébet, Mráz Ágoston, a mikrofonnál 
pedig Becsey Zsolt
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Szûcs Erika: A gazdagoknak is 
hozzá kellene járulni a válság 
megoldásához
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