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Nagy horderejû változások elõtt áll Ma-
gyarország a szeptember 1-jén kezdõdõ új
akadémiai évben. Nemcsak az iskolák vi-
lágában, hanem minden területen. Ez ma
már több mint remény (nem úgy, mint
négy évvel ezelõtt): minden józanul gon-
dolkodó ember bizonyossága. A változások
akkor lesznek tisztító erejûek, akkor fogják
beteljesíteni várakozásainkat, ha jó szak-
mapolitikai döntések elõzik meg õket. 

Az oktatásügy mély válságban vegetál.
Ez persze nem meglepõ, hiszen az egész
ország súlyosan beteg, nem lehet tünet-
mentes õ sem. Ám az iskolákban a kór az
új nemzedék egészséges fejlõdését, azaz a
holnapunkat veszélyezteti. Ezért gyógyítá-
sa minden más területnél sürgetõbb szük-
ségszerûség.

A rendszerváltozást követõ elsõ négy
évben a korábbi, szigorú pártellenõrzés
alatt álló struktúra lebomlott ugyan, de a
fél-illegalitásból elõbújt, többnyire felké-
születlen új politikai elitnek nem sikerült
megalapozni egy másikat. Eközben a régi-
ek a háttérben szép csendben készülõdtek.
'94-ben visszatértek, és teljes erõvel meg-
kezdték saját neoliberális víziójuk megva-
lósítását. A folyamatot a '98 és 2002 kö-
zött kormányzó polgári erõk nem voltak
képesek visszafordítani. Minek következ-
tében 2002-tõl kezdve, a számottevõ parla-

menti többség birtokában úgyszólván gát-
lástalanul folytatódhat a reformnak kikiál-
tott lázálom-szerû rombolás óvodától az
egyetemig. Már nyolcadik éve. A polgárok
ma már látják ennek kétségbe ejtõ ered-
ményét, és nagyon akarják a változást. A
jövõ év elején esedékes országgyûlési vá-
lasztások után felálló kormánynak tehát
végre kell hajtania – mert nem tehet mást
– azokat a változtatásokat, amelyek elma-
radtak húsz évvel ezelõtt. Azaz megalapoz-
ni, majd felépíteni egy a hagyományokra
épülõ, értékõrzõ, ám korszerû, a régitõl
gyökeresen eltérõ, de szervesen építkezõ új
oktatási rendszert.

A magyar iskola a tizedik évszázad vé-
gén történt meglapítása óta az emberne-
velést szolgálta. A nevelést az egyén és ál-
tala a közösség (család, nemzet, egyház,
emberiség) fejlõdésének szolgálatába állí-
totta. Az e felfogásból eredõ pedagógiai
kultúrájában volt sikeres és vívta ki ma-
gának Európa és a világ elismerését. 

1994-ben megjelent, majd megerõsö-
dött az az oktatásirányítási koncepció,
amely szolgáltatásnak tekinti az iskolai
mûködést, és a humán szférától idegen
közgazdasági, minõségirányítási, mérési-
értékelési-elszámoltatási mechanizmuso-
kat érvényesít és kényszerít rá.

Folytatás a 2. oldalon

A  Fidesz  horgonya
a  keresztény  értékrend
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„Mindig felmerül a kérdés, hogy az
ilyen nagy néppártokban, mint a Fidesz,
azok az emberek, akiknek bizonyos
szellemi, erkölcsi értékek fontosak,
mondjuk, akik kereszténydemokrata
irányultságúak, vajon otthonra lelhet-

nek-e? Otthonra lelhetnek-e abban a
nagy tömegben, ahol olyan emberek is
találhatók szép számmal, sõt minél na-
gyobbak vagyunk, annál nagyobb szám-
ban, akik nem ilyen értékeket vallanak? 

Folytatás a 6. oldalon
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Minden ünnep alkalmával felmerül, mi
az értelme az egyes ember és a nemzet
egészének életében annak, hogy az év je-
les napjain összejövünk, gyönyörû zenét
és szónoklatokat hallgatunk? – kezdte
ünnepi beszédét a pártelnök. Semjén
Zsolt szerint az ünneplés két alapvetõ
értelme, hogy hitet és erõt merítsünk az
õseink példájából és levonjuk a történel-
münkben rejlõ tanulságokat. 

Szent István a magyar megmaradás
szimbóluma. Ha végignézünk a magyar
történelem évszázadain, azt látjuk, hogy
a magyar nemzet mindig akkor gyarapo-
dott szellemiekben, lelkiekben, kultúrá-
ban és anyagi javakban, amikor hûséges
volt a Szent István által kijelölt útjához.
A magyarság élete mindig akkor torkol-
lott katasztrófába, amikor akár jobbra,
akár balra letért errõl az útról – mondta
a KDNP elnöke. 

Szent István a magyar megmaradás
fundamentuma, az a pont, melyhez a
jövõ építésénél – szellemi értelemben –
mindig vissza kell térni, mert ez az alap,
amire fel lehet építeni a magyar megma-
radás katedrálisát – tette hozzá. 

Szent István elõtt voltak magyar
szállásterületek, de nem volt Magyaror-
szág. Magyarország úgy jött létre, hogy a
szent király felépítette a vármegyéket,
egy olyan rendezett társadalmat, rende-
zett közösséget hozott létre, mely képes
volt ellenállni a történelem viharainak –
jelentette ki Semjén Zsolt.

Mint mondta: nem sok ország van,
amely ezeréves megyerendszerrel büsz-
kélkedhet, ahol az elsõ király olyan köz-
igazgatási rendszert állított fel, ami mind
a mai napig fennáll. Ugyanez elmondha-
tó az egyházmegyékre is – fûzte hozzá. 

Szent István nemcsak várakat épí-
tett, nemcsak közigazgatást, hanem spi-
rituális szempontokat követve létrehoz-
ta az egyházmegyéket, s a gyökerekig
hatolva minden tizedik faluban a jurták
helyett kõtemplomot épített, rendezett
közösségeket hozott létre, ez tartotta
meg az országot az évszázadok viharai-
ban – hangsúlyozta a pártelnök.

Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás  az 1. oldalról

E felfogás szerint mindig a szolgáltatást
igénybe vevõknek (a gyereknek és a szülõ-
nek, illetõleg a fogyasztói társadalmat ná-
lunk szerencsétlen módon mûködtetõ
multicégeknek) van igazuk, a tevékenysé-
get az õ elvárásaikhoz kell igazítani, a part-
neri elégedettséget minden áron megszol-
gálni. Itt nincs helyük az évszázadok tudo-
mányos és gyakorlati munkássága ered-
ményeképpen kikristályosodott szakmai
érveknek. Csak a könnyebb ellenállás irá-
nyában haladó felszínes, a fogyasztók (tk.
a választók) kegyeit kényszerûen keresõ,
gyakran dilettáns intézkedések sorozatait
tapasztalhattuk és szenvedhettük el. A lé-
nyeg az volt, hogy a vegetatív életvitelre
süllyedt sokaság ne lázadozzon a fejlõdés-
hez normális esetben nélkülözhetetlen, a
nevelésben szükségszerû kötelességteljesí-
tés és erõfeszítések ellen, s eközben mind
kevesebbet kelljen rájuk költeni.

Ennek az iskolafilozófiának a jegyében
született meg számos „reform” az utóbbi
években. Csak a példa kedvéért említünk
néhányat: megszûnt az osztályozás az al-
só tagozaton, gyakorlatilag tilossá vált az
évismétlés ugyanitt, megkezdõdött az
erõltetett integráció (együtt nevelés) anél-
kül, hogy ehhez a személyi, szakmai és
tárgyi feltételeket megteremtették volna,
eltûntek a tanítás tartalmi elemei a Nem-
zeti alaptantervbõl. Nincs már kötelezõ
ismeretanyag, a normál (középszintû)
érettségi követelménye a 10–12 éves gye-
rekektõl elvárható szintre süllyedt, az is-
kolák nevelési normáit nyíltan felrúgó,
azt akár gúny tárgyává tevõ gyerekeket
nem engedik büntetni (aki mégis megte-
szi, maga fog bûnhõdni), a látványosan te-
rebélyesedõ tanulói és szülõi agresszióval
szemben gyakorlatilag nem lehet fellépni,
és így tovább. A magyar iskolarendszer
(Európában egyedülálló módon) anélkül
mûködik, hogy objektív külsõ szakmai el-
lenõrzés gyakorolná az állami kötelezett-
ségbõl adódó szükségszerû kontrollt, mi-
közben milliárdokat költünk statisztikai
hókuszpókuszokra is kiválóan alkalmas
mérésekre. A reformintézkedések soroza-
tában ugyancsak milliárdok folytak szét a
szakképzés „korszerûsítésére”, a cigány
tanulók felzárkóztatására. A pénzeszsák-
ból bizonyára jócskán jutott a szorgosan
hajbókoló holdudvarnak, miközben az is-
kolai eredmények cseppet sem javultak,
sõt romlottak.

A felsõoktatás egésze is letarolt mezõvé
vált. Egy szûk, megvásárolt vezetõ réteg
készségesen asszisztált azokhoz a változta-
tásokhoz, amelyeknek következtében las-
san-lassan a gazdag, fizetõs, igénytelen fia-
talok idõt múlató találkozási pontjává sül-
lyed a korábban méltán híres magyar egye-
temi képzés. Szólhatnánk még a bölcsõdei
és az óvodai férõhelyek hiányáról, a mûvé-
szeti nevelés mostohagyerekké válásáról, a
kollégiumok lepusztulásáról, az egészség-
nevelés lenullázásáról, a szabadidõs prog-
ramok anyagi eszközök híján való meg-
szûnésérõl, a szakmunkásképzés teljes
csõdjérõl, vagy az oktatásügy bármi egyéb
szeletérõl: tatárjárás utáni állapotokhoz
hasonlatos a tanügy egésze.

A 2009–2010-es tanév a változások éve
lesz. Akkor is, ha a tavaszig kihúzódó vá-
lasztások miatt a változásoknak csak az
elõszelét élvezhetjük majd. A most még el-
lenzékben levõ oktatáspolitikusok és okta-
tásügyi szakemberek elmúlt és következõ
hónapjai e változtatások elõkészítésével
telnek. Mik is lesznek ezek? Pedagógus- és
más értelmiségi körök százaival folytatott
gondolatcserék, külföldi és hazai tapaszta-
latok összegyûjtésének eredményeképpen
nem nehéz válaszolnom erre a kérdésre.

Vissza fogjuk helyezni jogaiba az iskola-
rendszernek az egyén és a közösség javát
egyaránt szolgáló nevelõ jellegét. Ebbõl kö-
vetkezik minden. A politikának tudomá-
sul kell végre vennie, hogy a legjobb befek-
tetés a jövõbe az iskola. Nemzeti sorskér-
dés, ha úgy tetszik, stratégiai ágazat. A
közjó szolgálatába állított oktatásügyet
nem lehet odadobni a pénzvilág érdekei-
nek. Az iskola az állam talán legfontosabb
kötelezettsége és felelõssége. A kötelezett-
ség teljesítésébõl és a felelõsség tisztessé-
ges viselésébõl komoly jogok is következ-
nek. A szakmai részletkérdésekben pedig a
jövõben csak a pedagógusok és a nevelés-
tudomány mûvelõinek álláspontját meg-
hallgatva és megfontolva hozhatja meg
döntéseit a politika.

Meg fogjuk fontolni és többségükben
meg fogjuk fordítani mindazokat a (rész-
ben fent felsorolt) intézkedéseket, amelyek
romlást idéztek elõ. A magyar közoktatás
javától szerkezetileg és tartalmilag idegen,
ideológiai alapú, felülrõl érkezõ átalakítá-
sok helyett a hagyományos értékek õrzését
és fejlesztését helyezzük elõtérbe, oly mó-
don, hogy a döntések elõkészítésébe be-
vonjuk a széles és igényes szakmai közvé-

leményt. Az erkölcsi nevelést középpontba
helyezzük. Erõsítjük a közoktatás alapmû-
veltséget nyújtó klasszikus funkcióját. A
tehetséggondozást az oktatásügy egészé-
ben prioritásként kezelve támogatjuk a
társadalmunk számára stratégiai fontossá-
gú, lélekben és testben egészséges, a ha-
gyományos erkölcsi értékeket továbbvivõ
szellemi elit képzését. Az elesettek feleme-
lésére szakmailag körülbástyázott és szigo-
rúan ellenõrzött programokat indítunk.
Az „esélyegyenlõség” jegyében lefelé nivel-
lált magyar közoktatást visszahelyezzük
egykori „felemelõ” szerepébe. A szakkép-
zést az értelmes és hasznos emberi élet
szolgálatába állítjuk. Harmóniát terem-
tünk az elméleti és gyakorlati tudás (lásd
ismeretek és kompetenciák) között, ami-
nek szükségessége évszázadok óta
szakmai evidencia. Az itt nem emlí-
tett további várható változások mind
ezekbõl az alapelvekbõl következnek.

Az iskolarendszerek legfontosabb
aktorai az iskolamesterek, mai szóhasz-
nálattal élve a pedagógusok. Az õ szak-
mai tekintélyüknek, erkölcsi és anyagi
megbecsülésüknek a helyreállítása a leg-
elsõ feladat. Olyan oktatási rendszer fel-
építését ígérjük, amelyben a tanító embe-
rek nem agyonterhelt, szakmailag meg-
alázott, anyagilag kisemmizett, tevékeny-
ségükben szigorú szabályok által korláto-
zott közkatonák, hanem a szellem embe-
rei. Akiknek munkáját az egész társada-
lom megbecsüli, szakmailag ellenõrzi, és
érdemének megfelelõen díjazza. Akik
példát mutatnak az egész életen át tartó
tanulásból. Akik Arany Jánosnak, Babits
Mihály tanár úrnak vagy Jedlik Ányos-
nak, Németh Lászlónak méltó utódai.

A szeptemberi tanévkezdés sajnos
még gyötrelmes lesz. Csökkenõ jövedel-
mek, növekvõ adminisztráció, kénysze-
rû intézmény-összevonások, a nem
szakrendszerûnek nevezett oktatás ki-
szélesítése stb., és mindennek tetejébe a
fennhéjázó kormányzati politikusi kom-
munikáció folytatása várható. De elvise-
lése a biztosan bekövetkezõ változások
tudatában talán már könnyebb lesz.  Eh-
hez kívánunk az iskolamestereknek jó
kedélyt, türelmet, kitartást és egészsé-
get. Addig pedig, amíg a homokóra lepe-
reg, adjuk meg a császárnak, ami a csá-
száré, de Istennek is, ami Istené.

Hoffmann  Rózsa
Forrás: Magyar  Nemzet
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Erdõ Péter a tanácskozás megnyitóján
hangsúlyozta: az egyház továbbra is fon-
tosnak tartja a fiatalok nevelését, min-
dent igyekszik megtenni azért, hogy
magas szintû oktatásban részesítse
õket. „A katolikus egyház hozzájárulása
a neveléshez új és szélesebb távlatot ad
az emberi életnek, képessé téve arra,
hogy szolidáris és reményekben gazda-
gabb társadalmat hozzon létre”.

A bíboros kifejtette: az ateista diktatú-
rák – mint a nácizmus és a kommuniz-
mus – törekvései a vallás betiltására súlyos
bûncselekményt jelentenek az emberiség
ellen. Aki azt állítja, hogy a vallás kizáró-
lag magánügy, téved, mert olyan, mintha
azt mondaná, a hitnek a valós életre sem-
milyen hatása nincsen – tette hozzá, hang-
súlyozva: egy ember vallásos meggyõzõdé-
sét az emberi szabadság, méltóság miatt
mindenképpen tiszteletben kell tartani.

Fabiny Tamás evangélikus püspök fel-
idézte az egyházi iskolák államosítását
bejelentõ képmutató miniszteri beszédet,
majd a húsz évvel ezelõtti újrakezdés
küzdelmes, ám hõsies idõszakáról szólt.
Kálmán Attila, a Református Egyház vilá-
gi gondnoka, az Antall-kormány államtit-
kára a többi között – mint az egykori ese-
mények személyes részvevõje – a katoli-
kus egyetem alapításának eddig kevésbé
ismert titkaiba avatta be a hallgatóságot.

Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlé-
si képviselõje, a PPKE böcsészkara Pedagó-
giai Intézetének vezetõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az ország elsõ iskoláját
1014-ben a Szent Márton-hegyen – a mai
Pannonhalmán – az egyház, a bencés rend
nyitotta. a politikus elmondta:a templom-
nak és az iskolának évszázadokon át meg-
határozó szerepe volt a közösségek életé-
ben. A második világháború utáni évekig a
hazai iskolák 60 százalékát az egyházak
tartották fenn, ám ezeket az intézménye-
ket az 1948-as rendelkezés szerint felszá-

molták, csupán 10 iskola maradt egyházi
kézben. A rendszerváltás eredményeként
ma az oktatási intézmények 6–7 százaléka
van egyházi kezelésben, ez 500 óvodát, ál-
talános és középiskolát jelent – mondta.

Hoffmann Rózsa úgy fogalmazott: a
jelenlegi kormány burkolt egyházellenes
politikát folytat. Ezt jelzi, hogy az Álla-
mi Számvevõszék vizsgálata szerint pél-
dául 2007-ben 4 milliárd forintot vont el
a költségvetés az egyházaknak kötelezõ-
en járó iskolai támogatásból, ami nehéz
helyzetet teremt az intézményekben.
Ugyanakkor az igények növekednek az
egyházi oktatás iránt, évrõl évre magas a
túljelentkezések száma – hangsúlyozta a
kereszténydemokrata politikus.

Az elõadásokat kerekasztal-beszélgetés
követte a három történelmi egyház oktatá-
si szakembereinek részvételével, amelyet
Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió ve-
zérigazgató-helyettese vezetett. A finanszí-
rozási gondok mellett szó esett azokról a
komoly sikerekrõl, amelyeket a pedagógiai
munka eredményességében az egyházi is-
kolák felmutattak az utóbbi években. A
felszólalók egyetértettek abban, hogy az el-
ért sikerek titka a tanári karok közös érték-

rendjében, hitében, elkötelezettségében, s
az ebbõl következõ közösségteremtõ mun-
kájukban rejlik. Ez magyarázza a vallásos
oktatás iránt megmutatkozó egyre fokozó-
dó társadalmi igényt is.

A konferencia vissza-visszatérõ gon-
dolata volt az állandóság és a megújulás,
az értékek õrzése és a fejlõdés közötti
harmónia újrateremtésének szükséges-
sége. E kettõsség jegyében értelmezték a
délutáni szakmai rész elõadói (Karainé
Gombocz Orsolya és Szõke-Milinte Eni-
kõ) mai pedagógiai valóságunk egyik leg-
vitatottabb fogalmát, a kompetenciákat,
illetõleg mutatta be Leibinger Jánosné a
nemrég elkészült kompetencia-alapú ka-
tolikus kerettantervet.

A konferenciát a bölcsészkar nemrég
kinevezett fiatal dékánjának, Botos Má-
ténak az elõadása zárta. A dékán azt
hangsúlyozta, hogy ezek az intézmények
korunk szaporodó létszámban kallódó,
elhanyagolt gyermekeinknek, a sok kis
Mauglinak nyújtanak segítséget, az em-
berhez méltó élet lehetõségét adják meg
nekik.  Ez ma az egyházi iskolák min-
dennél fontosabb küldetése.

Az egyházi iskolák újraindulásának
20. évfordulója alkalmából tartott ünne-
pi konferencián a három keresztény tör-
ténelmi egyház több püspöke, fõpapja –
Pápai Lajos gyõri megyés püspök, az
MKPK Oktatási Bizottságának elnöke,
Seregély István nyugalmazott egri érsek
és Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök mellett hatszáz tanár, tanító,
óvodapedagógus és igazgató vett részt.  

Forrás: MTI
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A  vallásos  nevelésnek  döntõ  szerepe  lehet  
a  kultúra  megújulásában

AAzz  eemmbbeerrii  éérrttéékkeekk  vváállssáággáánnaakk  kkoorráábbaann  aa  vvaalllláássooss  nneevveellééss  ddöönnttõõ  sszzeerreeppeett  jjááttsszz-
hhaatt  aa  kkuullttúúrraa  mmeeggúújjuulláássáábbaann  ––  mmoonnddttaa  EErrddõõ  PPéétteerr  bbííbboorrooss,,  pprríímmááss  PPiilliissccssaabbáánn,,
PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyeetteemm  BBööllccsséésszzeettttuuddoommáánnyyii  KKaarraa  áállttaall  aazz  eeggyyhháázzii  iiss-
kkoolláákk  ookkttaattáássbbaann  bbeettööllttöötttt  sszzeerreeppéérrõõll  rreennddeezzeetttt  kkoonnffeerreenncciiáánn..  HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa,,
aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee  kkiijjeelleenntteettttee::  aa  jjeelleennllee-
ggii  kkoorrmmáánnyy  bbuurrkkoolltt  eeggyyhháázzeelllleenneess  ppoolliittiikkáátt  ffoollyyttaatt..  EEzztt  jjeellzzii,,  hhooggyy  aazz  ÁÁllllaammii  SSzzáámm-
vveevvõõsszzéékk  vviizzssggáállaattaa  sszzeerriinntt  ppééllddááuull  22000077-bbeenn  44  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott  vvoonntt  eell  aa  kkööllttsséégg-
vveettééss  aazz  eeggyyhháázzaakknnaakk  kköötteelleezzõõeenn  jjáárróó  iisskkoollaaii  ttáámmooggaattáássbbóóll,,  aammii  nneehhéézz  hheellyyzzee-
tteett  tteerreemmtt  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn..



Magyarország alapvetõ problémája,
hogy nem tudott rendezett világot te-
remteni magának. Ha nincs rend a fe-
jekben és a viszonyokban, akkor nincs
valódi szabadság sem. A két fogalom
ugyanis nem ellentétes, hanem kiegé-
szíti, sõt feltételezi egymást. Csak ak-
kor tudunk rendet tenni a konkrét
ügyekben, ha helyes fogalmunk van a
szabadságról és az igazságról, ha úgy
tetszik, a világ rendjérõl. Errõl szól
XVI. Benedek pápa Caritas in veritate
kezdetû szociális enciklikája, amelyet a
pénzügyi-gazdasági válság okán adott
ki. A válság okaként a gazdasági növe-
kedés kizárólagos feltételeként értelme-
zett profitmaximálást jelöli meg, meg-
oldásként pedig az átfogó kulturális
megújulást. Mi ezt leegyszerûsítve úgy
szoktuk mondani, a bankárok pénzéh-
sége okozta.

Ha megkérdeznénk az utca emberét,
neki mit jelent a szabadság, bizonyára
lenne, aki azt válaszolná, ha senki
nincs börtönben a családból. A többség
pedig, hogy azt teszek, amit akarok. Az
igazi szabadság ennél látszólag szû-
kebb, valójában több. Ezt tapasztalja
meg az a fiatal, aki nem az alkohol vagy
a kábítószer örömét választja, hanem a
tanulást és a sportot. A rossz választá-
sa beszûkít, elveszi a szabadságot. A jó
választása pedig megerõsíti, kiteljesíti
az embert.

Mi a jó? Ami megfelel a világ rend-
jének. Aquinói Szent Tamás azt
mondja az örök törvényrõl, hogy az a
Teremtõben van, eszerint alkotta meg
a világot. A tomista filozófia tehát ter-
mészettörvényrõl beszél: az értelmes
teremtmény, az ember ebbõl részese-
dik, hogy berendezze a világot. Az
egyén és a társadalom normái tehát az
ember lelkiismeretébe írva adottak, és
ezt nem kitalálni, hanem alkalmazni
kell. Az új enciklika – a Szeretet az
igazságban – az alapvetõ értékek újra-
felfedezésére, kulturális megújulásra
biztat. Értelmezése szerint az igazság
nem más, mint a világ és benne az
egyes ember rendeltetése, vagyis a te-
remtett világ rendje. Ez a helyes embe-
ri cselekvés kerete, ez teljesíti ki sza-
badságunkat. Így talán jobban megért-
jük, mit jelent: „Az igazság szabaddá
tesz titeket”.

Miért nincs rendezett világ ma Ma-
gyarországon? A nagyobbik baloldali
párt vezetését a milliárdosok vették át.
Számukra minden csak lehetõség. Hi-
vatkozhatunk történelmi vagy kulturá-
lis okokra, de abban egyet kell érte-
nünk, hogy a társadalom állapotát a
különbözõ eszméket és törekvéseket
képviselõ politikai erõk jelentõsen be-
folyásolják. A neoliberálisok – akik Eu-
rópában és itthon is nagy befolyással
rendelkeznek – nem szeretik a rendet
és a hagyományos értékeket. Nekik a
kivétel a szabály és az extrém a normá-
lis. A házasságról nem az egymásra ta-
lált férfi és nõ tartós kapcsolata jut
eszükbe, hanem a válás szabadsága és
az alternatív együttélések. Az egyház-
ról a szekták és a nemzetrõl a kisebb-
ségek. A rendezetlenség pedig több le-
hetõséget kínál egyéni céljaik elérésé-
re, mint a rendezettség. A rend hiánya
a közbiztonság területén a legszembe-
tûnõbb. Nem azért nem hatékony a
rendõrség, mert nem tudja a dolgát,
hanem azért, mert politikai befolyás
alatt áll. A tüntetõkkel szemben em-
bertelen, a bûnözõkkel szemben bi-
zonytalan, pontosabban elbizonytala-
nított. Az emberi jogok rossz értelme-
zése miatt gyakran nagyobb védelmet
kap az elkövetõ, mint az áldozat. Az
esetek egy részében a rendõrök félnek
a rasszizmus vádjától, s félelmüket az
teszi indokolttá, hogy az alaptalan vád
kormányzati körökbõl érkezik. A köz-
biztonság hiánya rossz válaszokat szül,
amelynek politikai következményei is

vannak. Kinek az érdeke ez? Talán an-
nak, aki elveszett támogatását a kaoti-
kus helyzetben a másik oldal megosz-
tásával próbálja visszaszerezni. Az
egyetlen helyes megoldás a rendõrség
megerõsítése.

A rend hiánya meglátszik a gazda-
ság világában is. Amíg egyes cégek túl-
zott kedvezményeket kapnak, a több-
séget súlyos adóterhek nyomorítják.
Mindennaposak a foglalkoztatási visz-
szaélések, a körbetartozások, az adóel-
kerülések.

Az oktatási rendszer hagyományai
sokáig megvédték az iskolákat a liberá-
lis kártevéstõl. A tönkretett tanári te-
kintély, a nevelési cél hiánya, az ostoba
kormányzati intézkedések zavaros hely-
zetet teremtettek itt is. De az egészség-
ügyrõl is vannak tapasztalataink, s félõ,
hogy a kártevés folytatódik. A média és
a szórakoztatóipar hazug világot mutat,
értékvesztett világot tár elénk. Mindhá-
rom színtéren rendet kell tenni. Azon-
ban a legszembetûnõbb a politika vilá-
gának rendezetlensége. A lenyúlások
miatt minden kétszer annyiba kerül,
mint kellene. A hatalomvágy gátlásta-
lansággal társul, a társadalmat manipu-
lálják, szûk csoportérdek szolgálatába
állítják a közigazgatást és a szolgálato-
kat. Mindezt a szégyenkezés legkisebb
jele nélkül. Megérett az idõ tehát a vál-
tozásra, egy olyan világ megteremtésé-
re, amelyben minden a helyén van, ahol
rendezettségben és szabadon élhetünk.

Harrach  Péter
Forrás: Magyar  Hírlap
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Megérett  idõ



– A hírek szerint Gyurcsány Ferenc
visszatér a közéletbe és részt vesz a szo-
cialista párt kampányában.

– Nagyszerû gondolat, lelkesen támo-
gatom, minél többet szerepel Gyurcsány
Ferenc, annál megsemmisítõbb lesz a
szocialisták veresége. Úgyhogy én csak
azt tudom kívánni Gyurcsány Ferenc-
nek, hogy hajrá, kapcsolódjon be a szo-
cialisták kampányába, minél több helyre
menjen el, minél többet szerepeljen a
médiában! Mi több, nagyon szívesen se-
gítünk neki abban, hogy minél több
helyszínre jusson el, és minél többet
szerepeljen.

– A miniszterelnök azt tudta mon-
dani Angela Merkel, német kancellárral
folytatott tárgyalása során, hogy a kor-
mány nyugdíj-, családtámogatási és
adóreformot hajtott végre.   

– Ha szabad ilyen profán módon fo-
galmaznom, akkor ez egy fokkal még
nagyobb hülyeség, mint Gyurcsány
szerepvállalása. Ez olyan abszurd, hogy
erre csak egy gyerekkoromban hallott,
klasszikus viccel tudok válaszolni:
Julius Caesar, Nagy Sándor és Napóle-
on az égbõl nézik a november 7-ei dísz-
szemlét. Egyszer csak megszólal Nagy
Sándor, „Ej, ha nekem ilyen páncélosa-
im lettek volna, akkor egész Indiát
meghódítom”! Julius Caesar azt
mondja, „Ej, ha nekem ilyen légierõm
lett volna, akkor egész Britanniát lero-
hanom”. Napóleon azonban csak hall-
gat, ezért megkérdezik tõle: „Kedves
Napóleon, neked nem kellene sem-
mi?” „Nem, de az biztos, ha ilyen újsá-
gom lett volna, mint a Pravda, akkor
megírta volna, hogy én nyertem Water-
loonál.”

– Megalakult egy úgynevezett Sza-
badelvû Polgári Egyesület, melynek ala-
pítói között több levitézlett SZDSZ-es
politikus, például Kuncze Gábor, Ma-

gyar Bálint, ifj. Rajk László neve is sze-
repel. Azt mondják, céljuk, hogy a mér-
sékelt konzervatív szavazóbázisból sze-
rezzenek voksokat.

– Ez már a harmadik olyan kérdés,
ami kifejezi az egész politikai élet ab-
szurditását, amióta az MSZP–SZDSZ-
kormány regnál, s amire tényleg nagyon
nehéz bármit is mondani, Az a helyzet,
hogy a Szabadelvû Polgári Egyesület a
klasszikus dupla nulla, amiben az egyik
nulla az SZDSZ, a másik pedig az
SZDSZ szektás csoportja, amely a libe-
rális pártból kiszorult, marginalizáló-
dott társulatból áll. Az elmúlt eszten-
dõkben, abban a sok kínban-keservben,
amit ezalatt megélt a magyar társada-
lom, az egyik pozitívum, hogy megsza-
badult az SZDSZ-tõl. Azt gondolom,
hogy az MSZP-nek is az SZDSZ volt a
rossz szelleme. Ne felejtsük el, hogy
azok az emberek, akik ezt az új gittegy-
letet létrehozták, a fõ felelõsei az ország
totális nyomorának, romba döntésének.
Gazdaságilag, erkölcsileg, minden szem-
pontból. 

Nézzük kikbõl áll ez a dicsõ egyesü-
let! Nagytudású Kóka János, akinek
múlhatatlan bûnei vannak abban,
hogy a magyar gazdaság romokban he-
ver és csõdállapotban van az ország.
Nem véletlen, hogy Navracsics Tibor
egy alkalommal az SZDSZ-es frakció-
vezetõ felszólalására reagálva azt
mondta, hogy Kóka János lenne az
utolsó, akitõl gazdasági tanácsot kér-
ne, kivéve persze, ha Kóka úr saját biz-
niszérõl lenne szó, mert abban rendkí-
vül ügyes, csak az ország szempontjai-
ból katasztrofális.

Kuncze Gábor. Hogy a közbiztonság
romokban van, az Kuncze Gábor áldat-
lan belügyminiszterségére vezethetõ
vissza. Õ találta ki ugyanis a megélheté-
si bûnözés fogalmát, ami gyakorlatilag a

szabadlopás bevezetését jelentette. Az,
hogy Magyarországon a közbiztonság
odajutott, ahol van, alapvetõen Kuncze
Gábor bûne.

Magyar Bálint. Õ az, aki legnagyobb
gazemberségeket követte el a magyar
oktatással és a magyar szellemmel
szemben. Az iskolarendszer totális szét-
verésének fõ felelõse. Róla aztán nem
mondható el az, ami szegény Lamperth
Mónikáról, akinek belügyminisztersége
idején fogalma sem volt arról, hogy mi
történik. Magyar Bálint tudta, hogy mit
csinál, vétke sem a szimpla hülyeséggel,
sem a hozzá nem értéssel sem enyhít-
hetõ. Õ tudva és akarva verte szét a ma-
gyar oktatást.

Ami az egészségügyet illeti, Molnár
Lajosnak és Horváth Ágnesnek áttétele-
sen emberéletek száradnak a lelkén.
Olyan embereké, akik azért haltak meg,
azért nyomorodtak meg, mert két mi-
niszter szétverte az egészségügyet, s
emiatt nem, vagy csak késõn jutottak
orvosi segítséghez. A magyar egészség-
ügy szétverése is az SZDSZ egyik fõ bû-
ne. Az is az SZDSZ bûnei közé sorolan-
dó, hogy a homoszexuális lobbi zsarolni
tudja a többségi társadalmat. 

Bûnlajstromukat órákon keresztül, a
végtelenségig lehetne sorolni. Az egyet-
len pozitívum, hogy úgy néz ki, ezektõl
az emberektõl megszabadul az ország.

– Sándor Klára azt mondta, az egye-
sületre azért van szükség, mert véglete-
sen megosztott a magyar társdalom.

– A végletes megosztás is alapvetõen
az SZDSZ bûne. Mint mondottam, az
MSZP-ben lehetett volna egy népi balol-
dali, szociáldemokrata jellegû csoport,
amelyikkel szót lehetett volna érteni. Egy
pártot illetõen már rég nem az a kérdés,
hogy jobb- vagy baloldali. A legfontosabb
elvárás, hogy tartsa tiszteletben a nemze-
ti érdekeket, és a hagyományos értéke-
ket, szociális legyen, és ne a multinacio-
nális nagytõke strómanja és kiszolgálója.
De térjünk vissza Sándor Klára felvetésé-
re, nézzük meg, valójában kik osztották
meg a magyar társadalmat. Kezdjük ta-
lán a cigány–magyar szembeállítással. Ki
szította a viszályt, ha nem a Horváth
Aladár-féle, kifejezetten konfliktuskeresõ
csoport? Az etnikai szembeállítás, kifeje-
zetten magyarellenes éllel is az SZDSZ
fõ bûnei közé tartozik.

Folytatás a 6. oldalon
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Kinyílt  az  emberek  szeme
AA  nnyyáárr  áállttaalláábbaann  ccssöönnddeesseebbbb  iiddõõsszzaakk  aa  ppoolliittiikkáábbaann,,  áámm  iiddéénn  sszzáámmooss  oollyyaann
eesseemméénnyy  ttöörrttéénntt,,  aammeellyy  aallaappoossaann  ffeellkkaavvaarrttaa  aa  vvaakkáácciióótt  jjeelllleemmzzõõ  áállllóóvviizzeett..  AA
vváállssáággbbaann  mmaagguukkrraa  hhaaggyyootttt  eemmbbeerreekkrrõõll  vviisszzoonnyyllaagg  kkeevvééss  sszzóó  eesseetttt,,  aa  mmuunn-
kkaa  nnééllkküüll  mmaarraaddtt  eemmbbeerreekk,,  aa  kkiillaakkoollttaattááss  rréémméévveell  ffeennyyeeggeetteetttt  ccssaallááddookk,,  aazz
eeggyyrree  iinnkkáábbbb  eelllleehheetteettlleennüüllõõ  mmuunnkkaavváállllaallóókk,,  vváállllaallkkoozzóókk  ééss  nnyyuuggddííjjaassookk
ssoorrsskkéérrddéésseeiirrõõll  ccssaakk  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  ééss  aa  FFiiddeesszz  ssüürrggeetteetttt
mmiieellõõbbbbii  éérrddeemmii  kkoorrmmáánnyyzzaattii  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett..  AAzz  MMSSZZPP  ééss  aazz  SSZZDDSSZZ  nneemm-
iiggeenn  éérrtt  rráá  aazz  oorrsszzáággllaakkóókk  ggoonnddjjaaiivvaall  ffooggllaallkkoozznnii,,  eenneerrggiiááiikkaatt  lleekkööttööttttéékk
kkoorrrruuppcciióóss  bboottrráánnyyaaiikk,,  ééss  bbeellssõõ  ppáárrttüüggyyeeiikk,,  aammeellyyeekk  kköözzüüll  nnééhháánnyynnaakk  vvééll-
hheettõõeenn  hhaattáássaa  lleesszz  aazz  eellõõttttüünnkk  áállllóó  hhóónnaappookkrraa..  EEzz  uuttóóbbbbiiaakk  kkoommmmeennttáálláá-
ssáárraa  kkéérrttee  kkddnnpp..hhuu  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkéétt..



Folytatás az 5. oldalról

A gazdaságra nézvést, az, hogy a magyar
nemzetet kifosztották tulajdonából,
multinacionális cégeket irreális ver-
senyelõnybe hoztak a magyar vállalko-
zókkal szemben, hogy gyakorlatilag
gyarmatosították az országot, kiknek a
bûne, ha nem a multinacionális nagytõ-
két kiszolgáló Soros-fiókáknak?! 

Vagy az olyan értékrendbeli dolgok-
ban, mint a drogliberalizáció, ki osztotta
meg a társadalmat? Konrád György és
barátai, amikor azt találták mondani,
hogy az enyhébb drogokat legalizálni kel-
lene. Hát az hiányozna még ennek az or-
szágnak, hogy a trafikokban lehessen
kapni marihuánát! Száz szónak is egy a
vége, a különbözõ formációkba menekü-
lõ liberális fõkolomposok osztották és
osztják meg végletesen és végzetesen az
országot. De ahogy szokták mondani,
ahol túlárad a bûn, túlcsordul a kegye-
lem, a rosszban a jó az, hogy kinyílt már
az emberek szeme. S noha hihetetlen
pénzt költöttek a hazugságaikat ismétel-
getõ médiumok támogatására, médiabi-
rodalmuk finanszírozásához sok forrás-
ból – a fõvárostól kezdve az útépítésekig
– irgalmatlan pénzeket loptak el, az óriá-

si anyagi és médiafölény ellenére az uni-
ós választáson kiderült, a magyar társa-
dalom leírta õket. A magyar nemzetben
végre feléledtek az önvédelmi reflexek. A
többség nevében mondhatom: nem akar-
juk, hogy a gyerekeink drogosok legye-
nek, nem akarjuk, hogy az iskolában a
másság szépségeirõl magyarázzanak ne-
kik, nem akarjuk, hogy a multik gyarma-
tosítsák az országunkat, nem akarjuk,
hogy a bérbõl, fizetésbõl élõk zárjelbe le-
gyenek téve a multi nagytõke kedvéért.
Nem akarjuk az oktatás szétverését, az
egészségügy leépítését. Mind a népszava-
záson, mind az EP-választáson a magyar
társadalom egyértelmûen kimondta a vé-
leményét – amit ékes szavú Horn Gábor
keresetlen szavakkal tolmácsolt –, meg-
üzente Horn Gáborostól, Gyurcsányos-
tól az egész balliberális társaságnak, hogy
köszönjük szépen, elég volt!

– Debreceni József az említett egye-
sület kapcsán azt mondta: minden tá-
mogatott, kvázi minden megengedett,
ami megakadályozza Orbán Viktor ha-
talomra kerülését. Ennek fényében mi-
lyen õszre számít?

– Ez a mondat szerintem a pszicho-
patológia tárgykörébe tartozik. Aki azt

gondolja, hogy ennek az országnak Or-
bán Viktor a problémája, az gyakorlati-
lag legjobban teszi, ha nem politológiá-
val foglalkozik, hanem sürgõsen keres
egy pszichiátert, még mielõtt harapni
kezdene. De a bolondokat leszámítva is
tudható, miért olyan idegesek a kormá-
nyon lévõk. Nem azért félnek a mi két-
harmados gyõzelmünktõl, mert alkot-
mányt módosíthatunk, hanem azért,
mert kétharmaddal fel lehet függeszteni
a mentelmi jogukat. Az MSZP–SZDSZ
kormány korruptsága példátlan a ma-
gyar történelemben. Békeidõben így
még nem tettek tönkre országot. Ma-
gyarország olyan állapotban van, mint-
ha egy vesztes háború után lenne. Ellop-
ták az állami tulajdont, unokáinkat is
eladósították, mindenütt korrupció,
korrupció és korrupció. Tudják jól, ha
Magyarországon a Iustitia értelmében
lenne jogállam és nemcsak papírmasé
alapon, akkor õk nem a parlamenti
széksorokban üldögélnének, hanem
egészen máshol. Innen is csak annyit
üzenek nekik, hogy lesz elszámoltatás.
Lesz Iustitia értelmében jogállam Ma-
gyarországon! 

bnf
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A  Fidesz  horgonya  a  keresztény  értékrend
Folytatás az 1. oldalon

Lehet-e egy néppárt egyúttal értékek mel-
lett elkötelezett párt? Lehetséges-e az
igazságot és a többséget egyesíteni egy-
mással vagy sem? Ez a legnagyobb di-
lemma egy demokráciában egy keresz-
ténydemokrata politikus számára” –
mondta Orbán Viktor.

„Ez az a pont, ahol megkapjuk a ma-
gyarázatát annak, hogy mi miért va-
gyunk koalícióban a kereszténydemok-
ratákkal, és miért abban a formában va-
gyunk koalícióban, ahogy vagyunk.
Hogy õk nem indulnak el voksokért,
mert közösen indulunk, de ez elsõsor-
ban a mi dolgunk. Az õ dolguk egy hor-
gonyszerep. Õk képviselik azt a keresz-
ténydemokrata tradíciót, értékrendet és
gondolkodásmódot, amely a horgonya
ennek a nagy néppártnak, amelynek per-
sze ki kell nyúlnia a sok-sok szavazóért,
össze kell gyûjteni sok-sok érdeket és
szempontot igazi néppártként; de azért
valamiféle szellemi gyökérzetének len-
nie kell, szellemi értelemben nem imbo-
lyoghat a víz felszínén, egy horgonynak

tartania kell. A kereszténydemokraták-
kal kötött koalíció az, ami a Fidesz szá-
mára garantálja, hogy a keresztényde-
mokrata gyökereitõl nem tud elszakad-
ni, vagy legalábbis attól függõen, hogy
milyen hosszú a horgonyzsinór, olyan

mértékben tud csak elmenni, ám ez a
távolodás sosem lehet olyan mértékû,
ami gyökérvesztéssel, horgonyvesztéssel
végzõdik. Ennek a garanciái a keresz-
ténydemokraták a számunkra.”

A Fidesz elnöke leszögezte: „Ezért
az a keret, hogy van egy néppárt, a Fi-
desz és van egy kereszténydemokrata
párt, a KDNP, akikkel koalícióban va-
gyunk, ez tûnik számomra alkalmas-
nak arra, hogy az erkölcsi indíttatású
politikai radikalizmus vitorlájából ki-
fogjuk a szelet, és alternatívát tudjunk
kínálni a kétségbeesett emberek szá-
mára. Azon kétségbeesett emberek
számára, akik nemcsak kenyérrel él-
nek, akik nemcsak gazdasági értelem-
ben várnak jó kormányzást, hanem
igazságos és erkölcsileg helyes kor-
mányzást is várnak, és ezt keresztényi
alapon várják.”

„Õk akkor találják meg a helyüket
ebben a közösségben, ha a keresztény-
demokratákkal koalícióban vagyunk.
Én ezt kulcskérdésnek tartom” – jelen-
tette ki Orbán Viktor.



Most  gyarmatosítják  Magyarországot
Folytatás az 1. oldalról

Semjén Zsolt kiemelte: István bekap-
csolta a fiatal magyar államot Európa
és a világ vérkeringésébe. Szent István
diplomáciai zsenialitását láttatja, hogy
nemcsak Rómában, a világegyház szí-
vében hozott létre zarándokházat, ha-
nem Bizáncban, a görögkeleti keresz-
tény egyház központjában, Aachenben,
a Német-Római Császárság emblema-
tikus székhelyén, az akkori világ egyik
diplomáciai központjában, valamint a
Szentföldön. 

A Szent István-i mûbõl kirajzolódik
az a hármas oltár, ami értékrendjének
alapja: a magyarság, a kereszténység,
és az európaiság – jelentette ki a poli-
tikus. Szent István úgy kapcsolta or-
szágát az egyetemes kereszténységhez,
hogy egy önálló, szuverén államot ho-
zott létre. Mindezt ma sem árt észben
tartani, tudnunk kell, a magyar törté-
nelemnek nem az a célja, hogy az Eu-
rópai Unió részévé váljon. Azért va-
gyunk az unió pártján, mert az Euró-
pai Unió a magyar megmaradás egyik
eszköze – jegyezte meg. 

Szent István örökségét szem elõtt
tartva, minden magyar ember egyet-
len célja a magyar megmaradás lehet.
Mert ezt a nyelvet, történelmet, kul-
túrát csak mi adhatjuk az egyetemes
emberiségnek. Ha mi eltûnünk a tör-
ténelembõl, akkor az egyetemes em-
beriség pótolhatatlanul szegényebb
lesz egy sajátos arccal, egy dallammal,
Isten egy gondolatával, amit magyar-
ságnak nevezünk – hangsúlyozta
Semjén Zsolt. Ezért nekünk, magya-
roknak az egyetemes emberiséggel
szemben is kötelességünk a saját ma-
gyarságunk megõrzése, kimunkálása
és felmutatása – egészítette ki a gon-
dolatsort.

A történelmi megemlékezések szoros
összefüggésben vannak a jelennel. Szent
István szobra elõtt szemlesütve be kell
ismernünk, odajutottunk, hogy 2004.
december 5-én közjogi értelemben a
magyar nemzet egyharmadát kirekesz-
tették a magyar közjogi állampolgárság-
ból. Ez botrány! – jelentette ki –, mint
ahogyan az is botrány – fûzte hozzá –,
hogy egyes vezetõ politikusok azt
mondják, hogy a magyar történelem be-
teljesedése, hogy mi Európához csatla-
koztunk. Legfeljebb az unióhoz. Hol

lennénk 1100 éve, ha nem Európában?
És hol lenne Európa, ha mi nem lettünk
volna benne? Ezért nekünk nem a cse-
lédlépcsõn kell bekullogni az unióba,
hanem a történelmi szerepünkhöz mél-
tó helyet elfoglalni.

A napi történéseket számba véve
szemlesütve azt is ki kell mondanunk,
ott tartunk, hogy gyarmatosítják orszá-
gunkat, az utolsó simításokat végzik,
hogy zsellérek legyünk saját hazánkban
– mondta Semjén Zsolt. 

Kijelentette: Szent István öröksége
kötelez bennünket! Nem hagyhatjuk,
hogy a magyarok talpa alól kihúzzák a
földet, nem hagyhatjuk, hogy a keresz-
ténységet gyalázzák, nem hagyhatjuk,
hogy a határon túli magyarokat kire-
kesszék a nemzetbõl, s nem hagyhatjuk
azt sem, hogy országunk idegenek gyar-
matává váljon. 

Molnár Béla, a KDNP fõvárosi el-
nöke Szent István és Botond alakját
állította párhuzamba, mint mondta:
Szent István a magyar állam megte-
remtésével maradandót alkotott, Bo-
tond hõsiessége hozzájárult ugyan a
magyarság fennmaradásához, élete a
történelem egy dicsõséges pillanata
volt. Alakja méltó arra, hogy a ma-
gyarság megõrizze emlékezetében,
ezért is választotta a fõvárosi KDNP
az általa kiírt gyermekrajzpályázat té-
májául. Molnár Béla örömmel szá-
molt be arról, hogy minden elõzetes
várakozást felülmúlva kiírásukra 460
pályamunka érkezett. A pályázat sike-
rét mutatja az is, hogy nemcsak a
csonka Magyarországról, de minden

elszakított területrõl, Felvidékrõl,
Kárpátaljáról, Erdélybõl, és Délvidék-
rõl, összesen 112 városból érkeztek a
rajzok. 

Olosz Gergely, Felsõ-Háromszék
képviselõje ünnepi beszédében elmond-
ta: Perkõn, Háromszéken, Székelyföld
szívében Szent Istvánra emlékezve ma
is egybegyûltek a székelyek. A Szent Ist-
váni búcsú a legnagyobb ünnepük, mely
egyszerre jelenti az Isten és a haza sze-
retetét. Perkõ egyszerre mérföldkõ és

határkõ. Szent István ünnepe a hétköz-
napokon is bennük él, erõt merítenek
belõle a mindennapos küzdelmekhez,
hogy igazi keresztény élethez. Feltette a
kérdést: érezzük-e az együvé tartozás
nagyságát és betartjuk-e István intelme-
it, van-e köztünk szolidaritás és össze-
fogás? – zárta beszédét a képviselõ.

kdnp.hu
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A kiválasztottság azt jelenti, hogy valaki
képes egyidejûleg helytállni az olykor
eszközökben sem válogatós napi versen-
gésben és az idõtlenségben egyaránt.
Szent István királyunk személyében az
isteni gondviselés ilyen uralkodót adott a
magyar nemzetnek: Kiválasztottat – és
kiválasztottságában szentet – mondta
beszédében Firtl Mátyás.

„Szent István kiválasztottként sikeres
volt államférfiúi, politikusi, honteremtõi,
országépítõi, egyházszervezõi tevékenysé-
gében, de ezer éven túl maradandót, ma
is érvényeset, csak szentsége által alkot-
hatott. Azt, hogy nemzetünk máig meg-
maradt, az õ mûvének köszönhetjük.

Hivatásnak és szolgálatnak tekintette
a királyi feladatot, hõsi szinten gyakorolta
a megbocsátást, türelemmel viselte élete
tragédiáit. Fia elvesztése ellenére, erõs hit-
tel, Nagyboldogasszony napján felajánlot-
ta a Boldogságos Szûz Máriának a koro-
nát és az országot. Felismerte: a krisztusi
eszme erõterében a nemzeti gondolat
nem szakíthat ki minket Európából, de
Európából sem hiányozhat a magyar gon-
dolat. Az európai jogrend és kultúra a ke-
reszténység értékrendjével érkezett hoz-
zánk. És ez lett a nemzet megtartásának
biztosítéka” – tette hozzá. „Gyilkos ideo-
lógiák rombolták a hazát, de az igazság

és a szabadság eszméje újraéledt; s hogy
elkezdték szellemi és anyagi kiárusítá-
sunkat, hogy a hazugság intézményesí-
tett korát éljük jó ideje, hinnünk kell
abban, hogy Szent István mûvének
alapjain az erõs haza, a nemzet újrate-
remthetõ" – jelentette ki a keresztény-
demokrata politikus.

A jelenrõl szólva Firtl Mátyás kifej-
tette: az utóbbi évtizedek hatalmi rend-
szerének bukása után hasonló feladat
elõtt áll nemzetünk, mint az ezer évvel
ezelõtti történelmi idõben.

Mint mondta: „Szent István királyunk
napja ma próbára teszi felelõsségérzetün-
ket, lelki életünket, érzelmeinket, hitün-
ket, közgondolkodásunkat és politikai
magatartásunkat. Szent István ünnepe
ma azt üzeni: el kell kezdeni újraépítke-
zésünket, országunk, hazánk, nemzetkö-
zösségünk újraépítését. Üzeni: nincs az a
nehéz helyzet, az az ideológiai, hitbeli,
eszközbeli nehézség, nincs az a személy,
az az önérdek, ami vagy aki kellõ szándék
ellenében ezt megakadályozhatná. Szent
István megteremtette a hazát, szellembe
és lélekbe ágyazva, biztos alapokkal, ne-
künk pedig szent kötelességünk a mûvet
megõrizni, maradékaiból újraépíteni.
Szent Istvánnal együtt újból hazaterem-
tõkké kell válnunk.”

Szent  István  mûve  ma  is  
újrateremthetõ  

SSoopprroonnbbaann  aazz  áállllaammaallaappííttóó  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkiirráállyy  ttiisszztteelleettéérree  sszzeenntteelltt  tteemmpplloomm
aauugguusszzttuuss  2200-áánn  ttaarrttoottttaa  bbúúccssúújjáátt..  AAzz  üünnnneeppii  sszzeennttmmiisséétt  aa  lleennggyyeelloorrsszzáággii
CCzzeessttoocchhoowwáábbóóll  éérrkkeezzeetttt  ffõõttiisszztteelleennddõõ  OOjjcciieecc  MMaarriiaann  WWaalliiggóórraa  ppáállooss  sszzeerr-
zzeetteess  aattyyaa  cceelleebbrráállttaa..  AA  sszzeennttmmiisséétt  kköövveettõõeenn  aazz  üünnnneepp  aa  vváárroossii  mmeeggeemm-
lléékkeezzéésssseell  ffoollyyttaattóóddootttt  aa  tteemmpplloomm  eellõõttttii  ttéérreenn,,  aahhooll  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkiirráállyy  sszzoobb-
rráánnááll  FFiirrttll  MMááttyyááss,,  SSoopprroonn  ééss  kköörrnnyyéékkee  kkeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  oorrsszzáággggyyûûllééssii
kkééppvviisseellõõjjee  mmoonnddootttt  üünnnneeppii  bbeesszzééddeett..  
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ZZaajjttaa,,  aa  mmaaggyyaarr
hhûûsséégg  ffaalluujjaa

IIddeeiigglleenneess  hhaattáárrááttkkeellõõtt  nnyyiittoottttaakk  aauu-
gguusszzttuuss  2200-áánn  aa  SSzzaabboollccss-SSzzaattmmáárr-
BBeerreegg  mmeeggyyeeii  ZZaajjttaa  kköözzssééggttõõll  hháá-
rroomm  kkiilloomméétteerrrree..  AAzz  ááttkkeellõõ  ttúúlloollddaa-
lláánn,,  RRoommáánniiáábbaann  NNaaggyyppeelleesskkee  ééss
LLáázzáárrii  ffeekksszziikk..  

Lengyel János, Lázári polgármesterének
köszöntõje után Németh Zsolt, az Or-
szággyûlés külügyi és határon túli ma-
gyarok bizottságának fideszes elnöke be-
szédében az egység fontosságát hangsú-
lyozta, mint mondta a két térség közös
örökségét õriznünk kell, nem szabad a
múlt értékeit veszni hagyni. 

Surján László, a Kereszténydemokrata
Néppárt európai parlamenti képviselõje
beszédében reményét fejezete ki, hogy Ro-
mánia schengeni övezethez való csatlako-
zásával véglegesen megszûnnek a határok.
Hozzáfûzte: mit sem ér a  határ nélküli-
ség, ha a Kárpát-medence népeit továbbra
is elválasztja egymástól a gyûlölet, mely az
emberek gondolkodásában szögesdrótnál
is „hatékonyabb” válaszfalakat húzhat.  

A KDNP alelnöke kijelentette, ha va-
lóban egy szebb, jobb, Istennek tetszõbb
világot akarunk építeni, akkor a lel-
künkben lévõ válaszfalakat is le kell
bontanunk.

A politikus emlékeztetett: Szent Ist-
ván legelébb azt hagyta fiának, hogy a hi-
tet buzgalommal és éberséggel õrizze. „A
hit amelyrõl beszélt, a következõ: higgy
erõsen a mindenható Atyaistenben,
minden teremtmény teremtõjében, és az
õ egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jé-
zus Krisztusban, kit az angyal meghirde-
tett, ki Szûz Máriától született, az egész



ÁÁllllaammaallaappííttóó  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkiirráállyyuunnkk
üünnnneeppee  MMiisskkoollccoonn

MMiisskkoollccoonn  aazz  áállllaammaallaappííttóó  SSzzeenntt  IIsstt-
vváánn  üünnnneeppéénneekk  eellõõeessttééjjéénn  aa  FFiiddeesszz
sszzeerrvveezzeetttt  mmeeggeemmlléékkeezzéésstt,,  aahhooll  aa
sszzóónnookk  VVaarrggaa  MMiihháállyy,,  aa  ppáárrtt  aalleellnnöö-
kkee  vvoolltt,,  aa  KKDDNNPP  mmáássnnaappii  üünnnneepp-
ssééggéénn  ppeeddiigg  HHaarrrraacchh  PPéétteerr..  

Varga Mihály beszédében István király
hagyatéka elõtt tisztelegve kiemelte az
állammá válás fontosságát, aminek kö-
szönhetõen a magyarság nem süllyedt el
a népek tengerében. Az államalapítást
segítette a kereszténység eszméje, mely
iránytûként szolgálva mindig megmu-
tatta a helyes utat. Ez az iránytû hiány-
zik ma – szögezte le. 

Az iránytû hiánya a számokból is ki-
olvasható, hiszen míg az országok rang-
sorában 2002-ben Magyarország a 22.
helyen szerepelt, addig napjainkra
ugyan ezen a listán a 63. helyet foglal-
juk el – mondta. Varga Mihály kijelentet-
te: csak teljes erkölcsi megtisztulás után,
az összefogás erejével tudunk megküzdeni
a nehézségekkel. 

Másnap délelõtt a KDNP és a Fidesz
képviselõi koszorúztak a felsõhámori és a
Szent István téri Szent István szobroknál.
Nagy Kálmán, a KDNP országgyûlési
képviselõje mondott rövid beszédet, majd
a Kereszténydemokrata Néppárt nevében
Balogh Zoltán, Garamvölgyi Attila, Mol-
nár Péter és Váraljai Zoltán, az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség nevében
pedig Rácz Endre és Zólyomi Péter haj-
tott fejet elsõ királyunk elõtt. 

Délután az Avas városrészen, a Je-
zsuita Gimnázium elõtti téren a 3-as
választókerületi Fidesz és a KDNP szer-

vezte ünnepi megemlékezésen a dísz-
vendég és ünnepi szónok Harrach Péter,
a KDNP és az Országgyûlés alelnöke,
valamint Kontur Pál, a Fidesz ország-
gyûlési képviselõje volt.

Harrach Péter, a KDNP és az Ország-
gyûlés alelnöke beszédében hangsúlyoz-
ta: Szent István felelõs államférfiként
távlatokban gondolkodott, s tetteivel bi-
zonyította, a múlthoz nincs visszatérés.
A jövõt építve kialakította a vármegye-
és egyházmegyerendszert, gondoskodott
az oktatásról, és rendet teremtõ és ga-
rantáló törvényeket hozott.

Mint mondta: 1526-ig jól mûködött
Magyarország, de Mohács után, a 16. szá-
zadban mélyre süllyedt az ország, amikor
is a Szent István-i hagyatékkal szakítók
hatalomra kerülve kirabolták az országot. 

Párhuzamot vonva a 16. századi és a
mai Magyarország között a keresztényde-
mokrata politikus kifejtette: napjaink tör-
ténései e dicstelen korszakot idézik, hiszen
azok, akiknek vezetni és szolgálni kellene
a hazát, saját zsebüket tömve a nemzet va-
gyonát „hordják saját váraikba”. 

Jelen helyzetébõl Magyarországot csak
olyan államférfiak tudják kivezetni, akik
Istvánhoz és történelmünk nagyjaihoz ha-
sonlóan képesek felelõsen gondolkodni,
felelõsen cselekedni, elkötelezettek az or-
szág és a nemzet iránt, és képesek arra,
hogy egy olyan világot teremtsenek, ahol
rend van, ahol érvényesülnek mindazok a
normák, amelyek egyéni és társadalmi
életünket szabályozzák – mondta Harrach
Péter beszédének zárógondolataként. 

Molnár  Péter
a miskolci KDNP elnök-frakcióvezetõje

világ üdvösségéért a keresztfán szenve-
dett, és a Szentlélekben, ki szólt a prófé-
ták s az apostolok, valamint az evangé-
listák szavával, mint egyetlen tökéletes
oszthatatlan szeplõtelen istenségben, és
kétely hozzád ne férjen”.

Hogy állunk ezzel, mai magyarok?
Hányan vannak közöttünk, akikhez hoz-
záfért a kétely, s akiken erõt vett a kétely-
nél is rosszabb tagadás? Hogyan állunk
meg ebben az idõutazásban a Szent Ki-
rály szigorú tekintete elõtt? – kérdezte.

Bizony szégyenkezve. Az Istenétõl el-
fordult ember a XIX. és XX. században
olyan világot épített, amelyben nem ta-
láljuk a helyünk, nem találjuk a boldog-
ságunk – hangzott az európai parlamen-
ti képviselõ válasza.

Surján László kijelentette: ha Szent Ist-
ván nyomán a hit megerõsödnék a Kárpát-
medencében, ha az itt élõk követnék taní-
tását, akkor bizonyára nem születne olyan
nyelvtörvény Szlovákiában, amely nem-
csak Magyarországot, de az Európai Unió
legfontosabb alapeszméjét is sérti. „Erõsít-
se ez a mai idõutazás bizodalmunkat egy
békésebb, boldogabb jövõben. Merítsünk
többet a múlt értékeibõl, növekedjék hi-
tünk és törekedjünk arra, hogy az ország-
határok közlekedést megállító voltának el-
tûnése járjon együtt az együtt élõ, egyazon
tájat szeretõ emberek közötti megértéssel
és egymással való együttmûködéssel” –
zárta beszédét a KDNP alelnöke 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács alelnöke Tõkés László
üzenetét hozta az erdõhátiaknak és tisz-
telettel adózott Gaál Lajos zajtai kántor-
tanító emlékének, akinek köszönhetõen
a falu egy hónapnyi Romániához csato-
lás után visszakerült Magyarországhoz. 

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyûlés elnöke elmond-
ta: „Ha Sopron a hûség városa, akkor
Zajta a hûség faluja.”

Tilki Attila, a körzet országgyûlési kép-
viselõje beszédében a munka becsületének
fontosságára hívta fel a figyelmet, és mély
tiszteletét fejezte ki a dolgos, nemzetüket
szolgáló erdõhátiaknak, külön kiemelve a
zajtai németeket, akik a Rákóczi-szabad-
ságharc utáni letelepítésük óta a helybeli-
ekkel együtt építik a magyar hazát.

Fõtisztelendõ Schönberger Jenõ szat-
mári római katolikus megyés püspök a
zajtai római katolikus templomban ce-
lebrált szentmisét és megáldotta a határ
két oldaláról hozott kenyereket 

Kiss  András
kdnp.hu
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PPuusskkááss  TTiivvaaddaarr,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookk-
rraattaa  NNééppppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviissee-
llõõjjee  KKõõsszzeeggeenn  mmoonnddootttt  üünnnneeppii  bbee-
sszzééddeett..

Mit is jelent nekünk, mai magyaroknak
augusztus 20-a? – tette fel a politikus a
kérdést

Jelenti: a közelgõ nyárvég nosztalgiáját,
jelenti a magyar államiságot, az ünnepet.
Jelenti: a kitûzött cél megvalósítását, a
rendet, a megyéket, az évezredes magyar
közigazgatási rendszert, hatékony gazda-
ságot. És jelenti: a hitet, az erkölcsi tar-
tást, a boldog, megbecsült jövõképet, Ma-
gyarországot! Valamint összetartozást je-
lent Kárpát-medence népei és magyarsága
számára – adta meg a választ.

A kereszténydemokrata politikus
emlékezetett rá, hogy fiához, Szent Im-
réhez szóló intelmeiben Szent István le-
írta hitvallását, hogy erõsebb, értéke-
sebb, életrevalóbb az ország, mely befo-
gadja a különbözõ kultúrákat, annak
tagjait, mert ezáltal a nemzet gazdago-
dik, erõsödik! 

Kijelentette: e napon szégyenkezve te-
kintünk a megalkuvókra, az ország ügyeit
elárulókra, s elvtelenül feladókra. A pilla-
natnyi örömök ügyeskedõire, a „perc-em-
berkékre”. A nyikhaj törtetõkre, az értéke-
ket sárba tipró „szatócslelkûekre”. A ha-
talmukat kihasználó, megvesztegethetõ
sikerhajhászokra. De mivel õk is nemze-
tünk tagjai, nem rekesztjük ki õket, csu-
pán szégyenkezünk miattuk, s valljuk,
hogy tetteikért vezekelniük kell! Jobb be-
látásra kell bírni õket, hisz e hazában
mindenkire szükség van – tette hozzá.

Hangsúlyozta: „a mai ünnepen nem
szolgálhatunk azzal a díszlettel, amely a
honfoglalás ezredik évfordulóját vette
körül: a Magas-Tátra, a Kárpátok, a
Vereckei-hágó, Erdély kívül rekedt e mai
színpadon. Szégyenkezve ugyan, de be
kell vallanunk, hogy népünknek csak
töredéke gondolta azt az elmúlt eszten-
dõkben, hogy a nemzet szellemi egyesí-
téséért a szereplõket mégis ugyanarra a
történelmi színpadra kellene állítani.
Biztosak vagyunk abban, hogy a ma-
gyarság történelme itt a Kárpát-meden-
cében a túlélés sikertörténete. Számos
veszély leselkedett ránk itt, kelet és
nyugat találkozásánál. Már elkoptathat-

tak volna bennünket tatárok, törökök,
közeli vagy távoli szomszédok, sõt saját
belsõ viszályaink is! De nem ez történt.

Nem ez történt, mert nem bíztuk
magunkat a véletlen szerencsére. A
magyar történelem nem a véletlen sze-
rencsére épül, nem a kivárásra és a
sors kegyességére. Nekünk minden tal-
palatnyi földért meg kellett küzdeni!
Szent István mûve, a kereszténnyé vá-
lás és az államalkotás az intelligencia,
az elõrelátás és a remény mûve. A
Szent István-i akarat alapozta meg tör-
ténelmünk sikeres évszázadait, ame-
lyek, sajnos, Moháccsal véget értek. Az
egységes országból hamarosan három
ország lett, aztán késõbb több is. Az
egység tudata azonban megmaradt, s
ha elmulasztottuk is a nagy alkalmat,
hogy visszaadjuk a hitet az együvé tar-
tozásban a határokon kívül rekedtek-
nek, az Európai Unió újabb bõvítése
talán elhozza a várva várt pillanatot,
immár a fejekben emelt határokat is
lebonthatjuk”.

Figyelmeztetett: ideje lenne végre
közhellyé vált ünnepi és hétköznapi
szlogenek helyett építkezni. Építeni.
Nem homokra, hanem sziklára. Jó erõs
fundamentumra, melyet Szent István
hagyott ránk, aki a nemzetté rendezõd-
ni akaró magyarságnak a legtöbbet adta:
az élet kenyerét, Krisztus misztikus tes-
tét hívta közénk.

Van-e bennünk elég erõ vállalni a
sorsot és küldetést, mint ahogy tette
Szent István? Ugye nem igaz a berzse-
nyis borúlátás, hogy „Romlásnak indult
hajdan erõs magyar"? Ugye megtartjuk
mai, ünnepi hitünket, hogy érdemes
volt küzdenünk ezer éven át, érdemes
volt megtartani helyünket Európában, s
érdemes felzárkóznunk a felvetett fejû,
egyenes gerincû európai nemzetek sorá-
ba?” – sorolta a jelen gyötrelmes kérdé-
seit a kereszténydemokrata politikus.

„Úgy érezzük idõnként, hogy Európa
áldozatokat követel tõlünk, de jussanak
eszünkbe a boldog emlékezetû II. János
Pál pápa hozzánk, magyarokhoz intézett
szavai: »Bátran és türelmesen nézzetek
szembe a mostani társadalmi átalakulás
okozta nehézségekkel! Fedezzétek fel
magyar és keresztény gyökereiteket, és
minden lehetõt tegyetek meg a szebb jö-
võ építéséért. Ne hátul kullogva rimán-
kodjatok azért, hogy befogadjanak Ben-
neteket, hanem úgy jelentkezzetek,
mint akik a keresztény eredetû nagy eu-
rópai hagyományt hordozzátok.«”

„Hiszem, hogy keresztény hagyo-
mányaink és történelmünk sorsfordí-
tó pillanatai nem vesztek ki a nemzet
lelkiismeretébõl. E nép képes a jelen
és a jövõ minden megpróbáltatásán
felülemelkedni” – zárta beszédét a
képviselõ.

kdnp.hu.

Van-ee  bennünk  elég  erõ  vállalni  
a  sorsot  és  küldetést?

10 Hazánk
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET

2009. augusztus



Tartozunk Szent Istvánnak azért a dönté-
séért, amellyel a magyarság fennmaradá-
sát biztosította, és amellyel nyugati mû-
veltségû, független, Európához csatlakozó
keresztény államot teremtett. És adósai
vagyunk õseinknek, akik a vérzivataros év-
századokon keresztül – sokszor életük fel-
áldozásával – óvták, védték és átmentették
a mának és a jövõnek ezt a mi szeretett or-
szágunkat, államunkat – hangsúlyozta
Hoffmann Rózsa, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyûlési képviselõje Csák-
váron elmondott ünnepi beszédében. 

Amikor hazánk legfõbb ünnepének
nyilvánítottuk ki a Szent István napot,
mintegy visszatérve az ünnepnek a II. vi-
lágháborúig tartó szinte állandó és egysé-
ges elnevezéséhez, szóhasználatához, va-
lójában nemcsak királyunk tettének érté-
két hangsúlyozzuk, hanem a hangsúlyo-
zással egyidejûleg kötelességeket is vállal-
tunk magunkra. Az ünnepi megemléke-
zéssel odakötöttük magunkat a jövõhöz,
ahhoz a felelõsséghez, amelyet a közeli és
a távolabbi jövõ hoz hazánk minden egyes
polgárára és a Kárpát-medencében élõ va-
lamennyi magyar testvérünkre – mondta
a kereszténydemokrata politikus.

Hangsúlyozta: „az emlékezés és a
rendszerváltozásból fakadó reménység
egy mûködõ és demokratikus, jogállami-
ságon alapuló Európához kötött minket.

De tegyük hozzá: a ‘70-es és ‘80-as évek
Európája ma erõteljes átalakuláson megy
át. Ha Szent István korszerûségét érté-
keljük, akkor a korszerûség igényét mi
sem vethetjük el. A ma Európája még
nincs készen. Az Uniót a szuverén álla-
mok akarata formálja. Amilyen és ami-
lyenné lesz, azon mérhetõ le ma és majd
a mindenkori politikai elit felelõssége”.

Az bizonyos, hogy hazánkban a munká-
juktól, tulajdonuktól, iskoláiktól és egész-
ségüktõl megfosztott embertömegek a de-
mokráciahiánynak és az erkölcsi normák
semmibevételének is élõ és elkeserítõen
szomorú tanúi. Nyilván nem ilyen hazára
vágytunk (pedig a felelõsség csakis a mi-

énk, a mi politikusainké és a mi választó-
polgárainké!). De nem is olyan Uniót kí-
vántunk, ahol az ún. nemzetállamok jog-
körében maradhatnak olyan kérdések,
mint a szlovák nyelvtörvény vagy a benesi
dekrétumok. És bizony rossz álmunkban
sem gondoltuk, hogy Szent István országa
akkora mélységbe zuhanhat, hogy képtelen
lesz védekezni szomszédainak az Európai
Unió alapelveivel is ellentétes lépéseivel
szemben – jelentette ki Hoffmann Rózsa.

„Fájdalom, de az ünnep napján sem
feledhetjük, hogy hazánk mély válságban,
elsõsorban erkölcsi válságban szenved.
Hogy hogyan jutottunk idáig, azt minden
gondolkodó ember többé-kevésbé tudja.
Ám épp az ünnepbõl erõt merítve ma ne
a bajainkat soroljuk, hanem nézzünk
szembe a kérdéssel: mit tegyünk? Mit tett
Szent István király, hogy országát meg-
mentse és megerõsítse? Törvényeket al-
kotott, egyházat teremtett. S az egyház
megalapította az elsõ iskolákat, amelyek
rövidesen virágzásnak indultak, és to-
vábbvitték, továbbfejlesztették a kor esz-
méit és kultúrkincseit. Ezt kell tennünk
nekünk is. A keresztény erkölcsi tanítás
értékrendjét hordozó törvényeket alkotni
és képletesen ismét felépíteni a lerombolt
iskoláinkat” – zárta beszédét a keresz-
ténydemokrata politikus.

kdnp.hu

RRoosssszz  áállmmuunnkkbbaann  sseemm  ggoonnddoollttuukk,,  
hhooggyy  SSzzeenntt  IIssttvváánn  oorrsszzáággaa  iillyyeenn  mmééllyyssééggbbee  zzuuhhaannhhaatt

A dicsõ múltra visszanézve Szent István
alakja magasodik elõttünk, aki emberileg
bölcs, hitében állhatatos, s a jövõt fele-
lõsséggel alakító vezetõje volt hazánk-
nak. Aki tudta, nemzete léte a tét –
mondta Salibáné Pap Terézia. Kijelentet-
te: ma már mindenki érzi azt a nagyfokú
belsõ meghasonulást és gonoszságot,
ami pusztítja országunkat. Ennek tüne-
teként tapasztalható a lakosság életerejé-
nek csökkenése s számbeli fogyatkozása.
Az alpolgármester ijesztõnek nevezte:
hogy a mai fiatalság nagy része erkölcsi
nevelés nélkül nõ fel, s ezáltal könnyen a
szenvedélybetegségek, a bûnözés áldoza-
tává válhat, hogy a felnõtt lakosság is

egyre betegebb, hogy depresszió és kilá-
tástalanság jellemzi a magyar népet. 

Mint mondta: nem csoda, hogy nap-
jaink polgára kisemmizettnek érzi ma-
gát, hiszen a köz vagyonát eltékozolták,
országunkat eladósították. A nemzeti
összetartozás-tudat és a közös erkölcsi
rend hiánya szétzilálta a nemzeti egysé-
get. Ki kell mondani, hogy a hét éve ha-
talmon lévõ kormány a felelõs a lakos-
ság romló egészségügyi ellátásáért, a
mentésügy szétveréséért, az árak elsza-
badulásáért, a vasút leépítéséért, az ok-
tatás szétzilálásáért, országunk iszonya-
tos eladósításáért, a mérhetetlen kor-
rupcióért. Olyan országot szeretnénk,

ahol a hatalmasoknak is el kell számolni
az elvesztegetett milliókról, az okozott ká-
rokról, s felelniük kell a megfélemlített tö-
megekért is. Olyan országot, ahol a ha-
szonlesõket, az országrombolókat, a tör-
vényeket következmények nélkül áthágó-
kat ésszerû és egyszerû, könnyen értel-
mezhetõ törvényekkel bíróság elé lehet ál-
lítani. Nekünk, polgároknak pedig úgy
kell emlékeznünk a múltra, hogy ez az,
amibõl a biztató jövõ fakad – mondta a
KDNP helyi szervezetének elnöke.. 

Nekünk, magyaroknak csak a hazánk
maradt. Magyarország számunkra nem-
csak a múlt, hanem a jövõ. Az ország új-
jáépítése hit nélkül nem fog sikerülni. Ne
veszítsük el, hitünket, ami erõssé és el-
lenállóvá tesz minket – mondta Salibáné
Pap Terézia beszédének végén.

Prohászka  Mónika

Hitünk  tesz  erõssé  bennünket
AAuugguusszzttuuss  2200-aa  ttiisszztteelleettéérree  aa  KKDDNNPP  PPeesstt  mmeeggyyeeii  sszzeerrvveezzeetteeii  NNaaggyykkááttáánn
ttaarrttoottttaakk  kköözzööss  rreennddeezzvvéénnyytt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttaall  ..  ÜÜnnnneeppii  bbeesszzééddeett
SSaalliibbáánnéé  PPaapp  TTeerréézziiaa  aallppoollggáárrmmeesstteerr,,  aa  hheellyyii  KKDDNNPP  eellnnöökkee  mmoonnddootttt..
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– Újkígyós július elsejével városi rangra
emelkedett. Egy település életében a vá-
rossá válást sokéves kitartó munka elõ-
zi meg. Melyek voltak e folyamat leg-
fõbb állomásai?

– Újkígyós területe a török pusztítás
után sokáig lakatlan vidék volt. Az
1814–15-ben történt újra telepítéssel
kezdõdött újkori történelmünk. Wenck-
heim Antal József német származású,
de magyar érzelmû gróf hívására érke-
zett ide 100 magyar, katolikus, dohány-
kertész család Szeged környékérõl, akik
minden nehézséget leküzdõ szorgal-
mukkal alapozták meg a jövõt. Azóta
mind lélekszámban, mind gazdasági ér-
telemben folyamatosan gyarapszik a te-
lepülés. A gyarapodás az önállóságra tö-
rekvõ gazda szemléletnek köszönhetõ,
az itt élõket a legnehezebb munka sem
ijeszti el az új gazdasági lehetõségek
megragadásától. 

Az utóbbi negyven évben jelentõsen
fejlõdött Újkígyós infrastruktúrája, ma
már a víz- és gázellátás minden újkí-
gyósi portán természetes. Úthálózatunk
idén lett teljes, most már minden utcá-
ban aszfaltozott úton közlekedhetünk.
Tavaly óta minden lakásban elérhetõ a
szélessávú informatikai hálózaton ke-
resztül a jó minõségû internet-kapcso-
lat, kábeltévé-hálózat és IP-telefon. A
csatornahálózat 90 százalékban fedi le a
települést, szennyvíztisztítónkat Sza-
badkígyóssal együtt üzemeltetjük. A
legtöbb helyen az utca mindkét oldalán
van járda. A biztonságos közlekedést
több mint 5 km kerékpárút is szolgálja.

Nehéz röviden összefoglalni, hogy
mi minden érdemesítette Újkígyóst er-
re a kitüntetésre. Úgy gondolom, a vá-
rosi cím adományozása egyrészt az itt
élõk közel két évszázados szorgalmas,
kitartó munkájának elismerése, más-
részt annak a bizalomnak a kifejezése,
hogy Újkígyósnak van jövõje, hogy je-
lentõs szerep vár ránk a térség és Ma-

gyarország megújulásában. Szeretnénk
megfelelni ennek a kihívásnak.

– Milyen elõnyökkel jár a városi cím,
milyen változásokat hoz az újkígyósiak
életében?

– Az elõnyök a mai körülmények kö-
zött nem számottevõek. A jelenlegi ön-
kormányzati finanszírozás mellett a vá-

rosi címhez kötött finanszírozási több-
let nem éri el a 10 millió forintot. Ha
számba vesszük az önkormányzatokat
ellehetetlenítõ kormányzati intézkedé-
seket, akkor kivált nehéz bármiféle ked-
vezõ fordulatról beszélni. 

Eddig sok pályázati lehetõségbõl azért
voltunk kizárva, mivel nem tartoztunk a
leghátrányosabb helyzetû települések kö-
zé – a lakosság száma meghaladja az
5000 fõt –, néhányból pedig azért, mert
az csak a városoknak volt elérhetõ. Ez
utóbbi akadály a várossá válással elhá-
rult. Hogy õszinte legyek, az utóbbi idõ-
ben inkább csak presztízskérdés volt szá-
munkra, hogy elnyerjük a városi címet.

AAlliigg  nnééggyy  eemmbbeerrööllttõõvveell  eezzeellõõtttt  aa  mmaaggyyaarr  nnáábboobb,,  ggrróóff  WWeenncckkhheeiimm  AAnnttaall  JJóó-
zzsseeff    110000  „„ggáánnyyóó””,,  aazzaazz  ddoohháánnyykkeerrttéésszz  ccssaallááddoott  hhíívvootttt  eerrrree  aa  -  KKáárrppáátt-mmee-
ddeenncceeii  hhaazzáánnkk  kkeellllõõss  kköözzeeppéénn  lléévvõõ  ––  áállddootttt  sszzeeggeelllleettttrree  ––  oollvvaasshhaattóó  aa  ÚÚjjkkíí-
ggyyóóss  ttöörrttéénneettéétt  mmaaggáábbaann  ffooggllaallóó  ppoollggáárrmmeesstteerrii  bbeekköösszzöönnttõõbbeenn..  SSzzeebbeellllééddii
ZZoollttáánntt,,  aa  KKDDNNPP  oorrsszzáággooss  eellnnöökkssééggéénneekk  ttaaggjjáátt,,  aa  vváárroossii  rraannggrraa  eemmeellkkeeddeetttt
tteelleeppüüllééss  ppoollggáárrmmeesstteerréétt  aa  ccíímm  eellnnyyeerrééssééiigg  mmeeggtteetttt  úútt  ffoonnttoossaabbbb  áálllloommáássaa-
iirróóll,,  ÚÚjjkkííggyyóóss  jjeelleennéérrõõll  ééss  jjöövvõõjjéérrõõll  kkéérrddeezzttüükk..  
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AA  vváárroossii  ccíímm  aazz  úújjkkííggyyóóssiiaakk  
kkiittaarrttóó  sszzoorrggaallmmáánnaakk  eelliissmmeerrééssee



Büszkék vagyunk erre a megtiszteltetés-
re, talán ez az itt élõk számára további
megerõsítést, belsõ tartást ad ahhoz,
hogy még jobbak legyünk, még jobban
törekedjünk, még többet „tegyünk le az
asztalra”.

– Vannak-e a várossá válásnak hátrá-
nyai?

– Mint ahogy kézzel fogható elõnyök,
úgy hátrányok sem mutatkoznak a cím el-
nyerésével. Egyesek attól tartottak, hogy
ezentúl nem lehet úgy állatot tartani,
ahogy eddig, mások attól féltek, hogy vá-
rosban automatikusan több adót kell fizet-
ni. Az állam által ránk rótt és a magunk
szabta törvényeket így is, úgy is be kell tar-
tani, de szeretnék mindenkit ezúton is
megnyugtatni, hogy az önkormányzat,
miként eddig, a jövõben is olyan döntése-
ket fog hozni, amely a többség akaratával
megegyezik, s az itt élõk javát szolgálja.
Mivel önkormányzatiságon keresztül rész-
ben magunk határozhatjuk meg saját sor-
sunkat, ezért nagyon fontos, hogy az ön-
kormányzatok minél nagyobb mértékben
élhessenek az önrendelkezés lehetõségé-
vel. Felháborító minden központosító tö-
rekvés, hiszen az a települések hosszú tá-
vú, egészséges fejlõdésének a gátja.

– Újkígyós fejlõdésében jelentõs sze-
repet játszott a vasút közelsége. Hogyan
változott, változik a jövõben a város
közlekedése?

– Az 1896-tól 1971-ig mûködött kes-
kenyvágányú vasútvonal jelentõs mér-
tékben járult hozzá Újkígyós gazdasági
fejlõdéséhez. Azóta a közlekedés Békés-
csaba, illetve a megyeszékhelyen keresz-
tül Budapest centrikussá vált. Békéscsa-
ba és Újkígyós között nagyon jó autó-
busz-közlekedés van, de máshová a me-
gyén belül szinte csak gépkocsival lehet
eljutni. Hosszú távon persze folyik az
ígérgetés a 44-es fõút, illetve a Buda-
pest–Lökösháza vasútvonal korszerûsí-
tésére vonatkozóan, de a valóságban a
kormányzat részérõl csak az ügy altatá-
sát látjuk. Pedig létfontosságú lenne
mind Békés megyének, mind Újkígyós-
nak az említett infrastruktúra-fejlesz-
tés, hiszen e nélkül a befektetõk messze
elkerülnek minket. 

– Hogyan érinti a város lakóit, magát
a várost a gazdasági válság? 

– Mint említettem, az ma a legna-
gyobb problémánk, hogy a befektetõk el-
kerülnek bennünket, a vállalkozásaink
egy része „bedõlt” a gazdasági válság kö-
vetkeztében. A vállalkozások már nem
tudnak megbirkózni a kapzsi állami sar-

colással, a körbetartozás még az erõsebb
vállalkozásokat is megroppantja. Az álla-
mi és önkormányzati beruházásoknak
jelentõs segítségként kellene jelentkezni
a hazai vállalkozások életében. Ehelyett
az „agyament” közbeszerzéssel nem kap-
hatnak lehetõséget a helyi vállalkozások,
vagy ha mégis sikerül „megcsípni” egy-
egy beruházást, a túlbürokratizált pályá-
zati rendszerben mire hozzájutnak jogo-
san járó a pénzükhöz, addigra tönkre-
mennek. Ez tragédia a vállalkozók szá-
mára, s veszteség az önkormányzatnak,
hiszen minden egyes felszámolással
csökken helyi adókból befolyó bevétele, s
nõ a szociális kiadása. Tehát az ördögi
kör ezzel lassan be is zárul. Egyébként
sajnálatos módon mára az önkormány-
zat vált a legnagyobb foglalkoztatóvá a
városban az állandó 130 fõs foglalkozta-
tottal (önkormányzati céggel több mint
140 fõ), a 60 közfoglalkoztatottal és a –
remélhetõleg most már hamarosan zöld
utat kapó – 60 fõ szociális foglalkoztatot-
tal. Most készülünk a 26 hektárnyi föld-
területünkön olyan tevékenységet végez-
ni, amellyel tovább segíthetünk a foglal-
koztatási problémák megoldásán. De úgy
gondolom, hogy alapvetõen a vállalkozá-
sokat kellene a kormányzatnak olyan
helyzetbe hoznia, amely által a gazdaság
húzóerejévé válhatnának. Újkígyóson
egyébként – város ide, város oda – a leg-
fontosabb megélhetési forrásnak tovább-
ra is az ország legjobb földjeire épülõ me-
zõgazdaságnak és a hozzá kapcsolódó
iparnak kellene lennie.

– Választási programjában célkitûzései
között szerepelt, hogy Újkígyós életerõs
közösségek, családok otthona legyen, ahol
biztonságban, egyetértésben élhetnek...

– Ma is az élõ közösségekben látom egy
település erejét, életképességét. Mind a
kommunizmus, mind a globalizmus az ér-
tékekre építõ, a közösségi (családi) hagyo-
mányokat megélõ embert vette célba.
Ezeknek az erõknek akkor is, most is a
gondolkodó, a közösségért felelõsséget érzõ
gazda- és polgári réteg volt az útjában.
Nem véletlen, hogy akkor is, most is –
csak most sokkal kifinomultabb, indirekt
eszközökkel – a legfõbb céljuk az életerõs
közösségek, a családok meggyengítése. A
mindennapok küzdelmeiben nem könnyû
ezeket az értékeket felmutatni, az eredmé-
nyesség érdekében keskeny mezsgyéken
járunk, nehéz a megfelelõ úton maradni.
De lassan-lassan talán éppen ezek a nap
mint nap megvívandó harcok teszik nyil-
vánvalóvá az emberek számára, hogy a he-
lyi értékek megtalálásában és megõrzésé-
ben, az élõ közösségekben, a helyi összefo-
gásban van a jövõnk, s ez a gazdasági vál-
ságból történõ kilábalás alapja is. A
globalizáció legjobb ellenszere a helyi élõ
közösségekben rejlik.

– Mi mindent kell tenni annak érde-
kében, hogy mind népességében, gaz-
daságában, kultúrájában Újkígyós a jö-
võben tovább gyarapodjon?

– Talán az elõzõ gondolatokat lehet
folytatni. Ha a közösség értékeit felszín-
re hozó és megõrzõ vezetése lesz Újkí-
gyósnak hosszú távon, akkor a gyarapo-
dás továbbra is folyamatos maradhat.
No meg szükség van egy szilárd érték-
renddel rendelkezõ országos vezetésre
is, amely nem akadályozója, hanem se-
gítõje lesz hasonló helyi kezdeményezé-
seknek. Mi a magunk részérõl erre vá-
runk, ezért a változásért is dolgozunk.

d.  á.
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A KDNP elnöke nyomatékosan felhívta
a figyelmet arra, hogy az egyházi intéz-
mények elleni kormányzati támadás tö-
kéletesen ellentétes a hatályos törvé-
nyekkel és az egyházakkal kötött szer-
zõdésekkel. Nem szólva arról, hogy al-
kotmányba ütközik, ha a kormány az
anyagi források elvonásával több száz-
ezer gyermeket megakadályoz abban,
hogy hittant tanulhasson, 

Hozzátette: amikor a társadalom
naponta szembesül az elképesztõ mér-
tékû bûnözéssel, amikor az iskolában
tanárokat vernek, akkor a létezõ leg-
rosszabb üzenet a hit- és erkölcsokta-
tás megszüntetése, tudatos ellehetetle-
nítése.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, a több
ezer családos hitoktató tönkretételé-
nek, a hit- és erkölcsoktatás ellehetetle-
nítésének legnagyobb vesztese a ma-
gyar társadalom lesz, az intézkedés
ugyanis a bûn elkövetését, a bûnözõvé
válást segíti. 

A pártelnök rámutatott arra is, hogy
elsõsorban nem a papságtól von el for-
rást a kormány, hanem az iskolai hitok-
tatást végzõ ötezer, zömmel családos
embertõl. A hitoktatók egzisztenciájá-
nak, megélhetésének ellehetetlenítése
olyan, mintha a kormány bejelentené,
hogy holnaptól a zene- és tornatanárok
nem kapnának fizetést.

Semjén Zsolt elképesztõnek tartja,
hogy miután a kormány 26 százalékkal
csökkenti az egyházi költségvetési támo-
gatás mértékét, az állampolgárok által
felajánlható egy százalék esetében is ala-
csonyabb összeggel kalkulál, holott tud-
ható, hogy mind a felajánlók száma,
mind pedig a felajánlás összege nõtt.
Figyelmeztetett: az egyházaknak nincs
lehetõségeük arra, hogy saját forrásból
pótolják a kormány által elvett pénzeket.

A KDNP elnök-frakcióvezetõje kö-
zölte: az Országgyûlésben minden esz-
közzel küzdeni fognak azért, hogy ezek
a tervek ne lépjenek életbe, de ha még-

is, a Fidesz-KDNP kormány vissza fogja
állítani a hitoktatás tisztességes finan-
szírozását.

Balog Zoltán a sajtótájékoztatón
megerõsítette Semjén Zsolt ezen kije-
lentését, s  emlékeztetett arra, hogy a
hit- és erkölcsoktatás fontosságát még a
Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány is
elismerte. 

Megjegyezte: az elvonást nem lehet
azzal indokolni, hogy a terhekbõl
mindenkinek együtt kell kivennie a
részét, hiszen itt nem csökkentették a
költségvetési támogatás összegét, ha-
nem egyetlen tollvonással az egészet
elvették.

Balog Zoltán rámutatott: az intézke-
dés része a kistelepüléseken mûködõ
szolgálatok, az ott élõ közösségek, em-
berek évek óta tartó ellehetetlenítésé-
nek. Felidézte, hogy az elsõ gyomorszáj-
ütés az volt, mikor az adományok után
kötelezõvé tették az ÁFA befizetését, így
40 százalékkal csökkent a természetbe-
ni adományok felajánlása.  

Balog Zoltán arra is ráirányította a fi-
gyelmet, hogy a volt szocialista orszá-
gok közül Magyarország az egyetlen,
ahol nincs kötelezõ etika- vagy hit- és
erkölcstani oktatás.

A  kormány  felszámolná  a  hitoktatást
AA  lleehheettõõ  lleeggrroosssszzaabbbb  üüzzeenneett  aa  ttáárrssaaddaalloomm  ffeelléé,,  hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyy  jjöövvõõrree
eeggyyeettlleenn  ffiilllléérrtt  sseemm  aadd  aa  hhiitt-  ééss  eerrkkööllccssttaann  ookkttaattáássáárraa  ––  mmoonnddttaa  SSeemmjjéénn
ZZssoolltt,,  aa  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  eellnnöökkee  aa  BBaalloogg  ZZoollttáánnnnaall,,  aazz  OOrr-
sszzáággggyyûûllééss  eemmbbeerrii  jjooggii  ééss  kkiisseebbbbssééggii  bbiizzoottttssáággáánnaakk  ffiiddeesszzeess  eellnnöökkéévveell  kköö-
zzöösseenn  ttaarrttootttt  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn..  

AA  KKDDNNPP  ééss  aa  FFiiddeesszz  
iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  ssüürrggeett  aa  kkiillaakkoollttaattáássookk  eelllleenn

OOrrsszzáággggyyûûllééssii  hhaattáárroozzaattii  jjaavvaassllaattoott
nnyyúújjttootttt  bbee  aa  FFiiddeesszz  ééss  KKeerreesszzttéénnyy-
ddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  aa  hhiitteellkkáárroossuull-
ttaakk  mmeeggsseeggííttéésséérree  ––  jjeelleenntteettttee  bbee
SSoollttéésszz  MMiikkllóóss,,  aa  ffrraakkcciióósszzöövveettsséégg
nnééppjjóóllééttii  kkaabbiinneettjjéénneekk  vveezzeettõõjjee..  

A két ellenzéki párt álláspontja szerint
lehetõséget kell biztosítani arra, hogy az
adós maga értékesítse ingatlanát adott
esetben legalább 6, legfeljebb 12 hóna-
pos moratóriummal, s szabályozni kell
a tartozás átütemezésének lehetõségét,
feltételeit is. Kezdeményezik, hogy az
állam a Magyar Fejlesztési Bankon ke-
resztül váltsa ki a fizetésképtelen adó-
sok hiteleit, illetve hogy terjesszék ki a
jelenleg érvényes törvényeket minden
olyan állampolgárra, aki munkája el-
vesztése miatt képtelen fizetni lakáshi-
tele törlesztõ részletét. Emellett azt is

javasolják, hogy az adós a hitel egyösz-
szegû visszafizetése esetén kapjon ked-
vezményt. 

Soltész Miklós az adósságcsapdába
kerültek problémáival foglalkozó – álta-
la kezdeményezett – rendkívüli szociá-
lis bizottsági ülés után azt mondta: az
átláthatóbb pénzügyi tevékenység kiala-
kításáért és a hitellel rendelkezõk védel-
mében további törvények módosítása és
meghozatala szükséges.

A kereszténydemokrata szakpoliti-
kus a határozati javaslat részleteirõl
szólva elmondta, a Fidesz és a KDNP a
határozati javaslatát az indokolta, hogy
a forint – gazdasági válsággal összefüggõ
–  árfolyam-ingadozásának hatására a
devizaalapú hitelek törlesztõ részletei
rövid idõ alatt és drasztikus mértékben,
akár 30–50 százalékkal megnõttek. Na-
ponta mintegy 30 új fedél nélkülit re-

gisztrálnak, a lakosság 10–15 százalé-
kát fenyegeti az árverezés veszélye, a
közüzemi számlákkal tartozók száma
eléri a 720 ezret. 

A legfrissebb adatok alapján elmond-
ható, hogy a fizetésképtelen adósok ér-
dekében meghozott eddigi intézkedések
sok esetben nem érték el céljukat, s szá-
mottevõ javulás a jövõben sem várható,
mert a jelenlegi rendszer egyik alappil-
lérét az önkormányzati elõvásárlási jog
jelenti. A végsõkig eladósodott önkor-
mányzatok azonban már jelenleg sem
tudnak a bajbajutottakon ily módon se-
gíteni, s e látszólag meglévõ lehetõség a
2010-re tervezett 100–120 milliárdos, a
települési önkormányzatokat érintõ el-
vonások miatt végképp hiteltelenné vá-
lik – jelentette ki a Fidesz–KDNP népjó-
léti kabinetjének vezetõje.

kdnp.hu
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A Kereszténydemokrata Néppárt politi-
kája kialakításakor hosszú távú, adott
esetben generációkon túlmutató kérdé-
sek megoldására törekszik – hangsú-
lyozta a képviselõ. Két fõ irányként az
ország jövõjét befolyásoló kedvezõtlen
népesedési mutatók megfordítását célzó
család- és szociálpolitikát, valamint az
életfeltételeket 50–100 évre meghatáro-
zó környezetvédelmet említette. 

Kijelentette: az elmúlt évek kormány-
zati politikájában meglehetõsen súlytala-
nul jelent meg a környezetvédelem ügye,
ezért a szakminiszternek feltett száz kér-
désbõl ötven az elmúlt évek környezetvé-
delmi politikájának hiányosságaival, eti-
kátlan intézkedéseivel, a másik ötven pe-
dig a zöld gazdasággal foglalkozik. 

Megjegyezte: ez ügyben az elsõ és
legfontosabb kérdés, hogy a kormány
hajlandó-e a zöld gazdaságot Magyaror-

szágon felépíteni. Hozzáfûzte: más eu-
rópai országok és az észak-amerikai ál-
lamok a zöld gazdaság fejlesztésében
látják a válságból kilábalás egyik lehetõ-
ségét, próbálják fellendíteni a környe-
zetvédelmi ipart, új szállítási, új építési
formák, környezetkímélõ technológiák
bevezetésére törekednek. 

Rétvári Bence hangsúlyozta: sok éve
megoldásra váró környezetvédelmi prob-
lémákban nem tapasztalható elõrelépés,
példaként a szentgotthárdi hulladékége-
tõt, a kamionstop fellazítását említette.
Mint mondta: tart az egy helyben topor-
gás, a folyamatok csak maguktól zajla-
nak, ha vannak kormányzati beavatko-
zások, akkor azok nem láthatók – tette
hozzá.

A kereszténydemokrata politikus ki-
tért a sukorói beruházásra, szerinte ez az
ügy tipikus példája annak, amikor a kör-

nyezetvédelmi érdekeket valamiféle za-
varos gazdasági érdek felülírja. A képvi-
selõ szólt a szén-dioxid-kibocsátási kvó-
ta értékesítésérõl is, emlékeztetett arra,
hogy diplomáciai úton már a szennyezé-
si jogokat megvásárló államok is aggo-
dalmukat fejezték ki az általuk kifizetett
– kizárólag környezetvédelmi célokra
fordítható – pénzek sorsa miatt. 

Azbej Tristan, az IKSZ Zöld Munka-
csoportjának vezetõje arról beszélt, hogy
miközben az általuk feltett kérdések szá-
ma jelzi kormány környezetvédelmi po-
litikájával szembeni elégedetlenségüket,
a bírálatokon túl elõremutató álláspont
megfogalmazására törekedtek.

Hangsúlyozta: a magyar fiatalok
hosszú és sikeres életre vágynak. Ehhez
élhetõ környezetre van szükség, ahol
megfelelõ mennyiségben áll rendelke-
zésre a tiszta ivóvíz, nem vesz el éveket
az életünkbõl a belvárosi légszennye-
zettség, és nem kell a globális felmelege-
déstõl rettegni. 

Azbej Tristan úgy fogalmazott: érzé-
sük szerint a környezetpolitikai vezetés
nem veszi eléggé figyelembe ezt a ter-
mészetes igényt. 

MMiiéérrtt  nniinnccss  eerrõõtteelljjeess  kköörrnnyyeezzeettppoolliittiikkáánnkk??

HHoovváá  ttûûnntteekk  aa  vviiddéékkffeejjlleesszzttééss  mmiilllliiáárrddjjaaii??
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  LLeeaaddeerr-pprrooggrraamm
iiss  mmáásshhooggyy  mmûûkkööddiikk,,  mmiinntt  EEuurróóppáá-
bbaann::  rroosssszzuull,,  hhiibbáássaann  ééss  nnaaggyyoonn  llaass-
ssaann..  MMóórriinngg  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  ééss  GGeelleenn-
ccsséérr  AAttttiillaa  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjaa..  

A Magyarországon kiépített Leader-rend-
szer átgondolatlan, nehézkes és értelmet-
len, nem csoda, hogy vele kapcsolatban
egyfajta pesszimizmus lett úrrá vidéken
– fogalmazott sajtótájékoztatóján Mó-
ring József Attila a KDNP országgyûlési
képviselõje. Hozzátette: az egyetlen kér-
dés az, hogy a Leaderrel dolgozó – egyéb-
ként szocialista képviselõkhöz köthetõ –
„szakértõk” csupán alkalmatlanok mun-
kájuk elvégzésére, vagy szándékosan
tartják vissza az uniós pénzeket? 

Eredeti cél a Leader-közösségek meg-
alakításakor az volt, hogy a pályázati fel-
tételrendszert helyben alakítsák ki, hely-
beni értékelés és felelõsségvállalás le-
gyen. 96 ilyen akciócsoport alakult az or-
szágban – tájékoztatott Móring József
Attila. Folytatta: a hármas tengelyes pá-

lyázatokat kiírták ugyan (melyek mik-
rovállalkozások támogatására, falufej-
lesztésre, turizmusra és vidéki örökség
fejlesztésére adnak lehetõséget), ám
ezekbõl a pályázati pénzekbõl még egyet-
len fillért sem fizettek ki. A négyes ten-
gelyes Leader-pályázatokat még ki sem
írták. Emellett azonban a 95 akciócso-
port mûködtetése több milliárd forintot
emésztett fel – húzta alá a képviselõ.

Somogyvár polgármestere elmondta:
ha a rendszer mûködõképes lenne, akkor
is maradna probléma, hiszen a program
utófinanszírozásos, mely a legtöbb pályá-
zónak nehézséget jelent. Emellett az
ÁFA-növelés és az infláció is bonyolítja a
helyzetet, ugyanis abban az esetben, ha
valaki hozzájut is a forrásokhoz, újra kell
írnia pályázatának teljes költségvetését.    

Gelencsér Attila, a Somogy Megyei
Közgyûlés elnöke felhívta a figyelmet: a
kormány a kezdetektõl sérti az Európai
Unió két alapelvét, a szubszidiaritást és a
decentralizációt – melyek a Leader-pro-
gram alapkövei is. Az elnök figyelmezte-

tett: a szocialisták elõtt két út állt: betart-
ják az alapelveket, lehívják a lehívható
pénzeket – ám ebbe a munkába beveszik a
fideszes vezetésû önkormányzatokat is;
vagy pedig õket kizárva, a döntéseket cent-
ralizáltan hozva dolgoznak, ezzel sokkal
kevesebb forrást elérve. Bajnaiék sajnos az
utóbbit választották – szögezte a politikus.

Forrás: fidesz.hu
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SSzzáázz  ––  íírráássbbaann  bbeennyyúújjttootttt  ––  kkéérrddéésséérree  vváárr  1155  nnaappoonn  bbeellüüll  vváállaasszztt  aa  KKee-
rreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  SSzzaabbóó  IImmrree  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  mmiinniisszztteerrttõõll  ––
jjeelleenntteettttee  bbee  RRééttvváárrii  BBeennccee,,  aa  ppáárrtt  oorrsszzáággggyyûûllééssii  kkééppvviisseellõõjjee,,  aazz  IIffjjúússáággii
KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  SSzzöövveettsséégg  ((IIKKSSZZ))  eellnnöökkee  AAzzbbeejj  TTrriissttaannnnaall,,  aazz  iiffjjúú-
ssáággii  sszzeerrvveezzeett  zzöölldd  mmuunnkkaaccssooppoorrttjjáánnaakk  vveezzeettõõjjéévveell  kköözzöösseenn  ttaarrttootttt  ssaajjttóó-
ttáájjéékkoozzttaattóónn..  
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BBoottrráánnyyooss  sszzlloovváákk  mmaaggaattaarrttááss
Fico elnök és kormánya letért az európai gondolkodás útjáról, és kóros kisebbren-
dûségrõl tett tanúbizonyságot, amikor foggal-körömmel akadályozta Sólyom Lász-
ló beszédének elmondását.

Surján László, a KDNP európai képviselõje az Echo Televíziónak adott nyilat-
kozatában példátlannak nevezte a szlovák kormány fellépését, és kiállt a min-
den európai polgárt megilletõ szabadságjogok, ezen belül a szabad mozgás joga
mellett. Kifejtette, hogy a szlovák miniszterelnök a koalíció fogja, s szégyennek
nevezte, hogy a szlovák kormánypártok a szélsõséges nacionalista szavazók
megnyerése érdekében feláldozzák a jószomszédi kapcsolatokat. Rámutatott: az
Európai Unió nincs felkészülve arra, hogy kellõen szankcionálja azon normák
megsértését, amelyeket egyébként minden tisztességes európai magától értetõ-
dõnek tart. A magyar–szlovák viszonyt illetõen helyeselné a pozsonyi magyar
nagykövet hazarendelését és a szlovák nagykövet kiutasítását. 

A KDNP alelnöke a kdnp.hunak elmondta: kezdeményezi az összes magyar
európai képviselõ összefogását, annak érdekében, hogy a jövõben az ilyen jogsér-
téseket meg lehessen akadályozni. Sürgeti, hogy a lisszaboni szerzõdés mihama-
rabb életbe lépjen, mert a szerzõdés növeli a kisebbségi jogok érvényesítésének le-
hetõségeit.  

Surján László hangsúlyozta: e jogok megsértõivel szemben az eddiginél hatéko-
nyabb nemzetközi fellépésre van szükség, elvárhatónak tartja, hogy az Unió szük-
ség esetén büntetõjogi eszközökkel toroljon meg minden emberjogi sérelmet, bele-
értve a kisebbségeket ért jogsértéseket is. 

Mint mondta: eddig nem merült fel, hogy lehetnek az Uniónak olyan tagálla-
mai, amelyek még nem nõttek fel az európai gondolkodás eszméihez. Szlovákia
most visszaél azzal, hogy jelenleg nincsenek az Uniónak kényszerítõ eszközei. E
rövidlátó politika azonban új irányba terelheti az európai jogfejlõdést.

kdnp.hu

AAzzoonnnnaallii  ééss  hhaattáárroozzootttt  vváállaasszztt  kkeellll  
aaddnnii  SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó  kkiittiillttáássaa  mmiiaatttt

Sólyom László magánemberként vett
volna részt Révkomáromban a Szent
István szobor avatásán, ám miután
Robert Fico bejelentette, hogy Szlovákia
nem engedi be az országba, az államfõ
úgy döntött, nem lépi át a révkomáromi
szlovák–magyar határt.

Sólyom László a révkomáromi hí-
don tartott sajtótájékoztatóján pél-
dátlannak, a két szövetséges állam vi-
szonyában megmagyarázhatatlan és
kimenthetetlen lépésnek nevezte,
hogy megtagadták tõle a belépést a
szlovákiai Komáromba. Szavai sze-
rint a végsõkig elment, de nem akart
jogsértésbe keveredni, ezért nem lép-
te át a határt.

A durva provokációt követõen a Ke-
reszténydemokrata Néppárt azonnali és

határozott választ követelt Sólyom
László kitiltása miatt

A Kereszténydemokrata Néppárt
közleményében megdöbbentõnek és
felháborítónak nevezte, hogy Robert
Fico miniszterelnök kitiltotta Sólyom
László köztársasági elnököt a Szlovák
Köztársaság területérõl. Az eljárás
nemcsak az Európai Unió szellemé-
vel, hanem annak jogszabályaival is
ellentétes.

A KDNP szükségesnek tartja a ma-
gyar parlamenti pártok és az Európai
Unió magyar képviselõinek közös fellé-
pését. Erre a tûrhetetlen provokációra
azonnali és határozott választ kell adni!
– jelentette be a párt álláspontját Halász
Zsuzsa, a KDNP szóvivõje. 

kdnp.hu

Szlovákia  kérjen  
bocsánatot!

AAzz  IIffjjúússáággii  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa
SSzzöövveettsséégg  ((IIKKSSZZ))  eellvváárrjjaa,,  hhooggyy  SSzzlloo-
vváákkiiaa  kkéérrjjeenn  bbooccssáánnaattoott  aa  mmaaggyyaarr-
ssáággoott  éérrtt  sséérreellmmeekkéérrtt;;  aa  sszzeerrvveezzeett
kkeerrjjeennbbooccssaannaattoott..hhuu  ccíímmmmeell  iinntteerr-
nneetteess  oollddaalltt  iinnddííttootttt..  

Rétvári Bence, a KDNP országgyûlési
képviselõje elmondta: a honlapot azért
hozták létre, hogy mindenki hangot ad-
hasson tiltakozásának a szlovák politi-
kusok magyarságot érintõ sértõ meg-
nyilvánulásai ellen. Az oldalon tiltakozó
petíció, szlovák politikusoktól származó
idézetek, videók találhatók. Az oldalt
felkeresõk megírhatják véleményüket a
Fico–Slota–Gasparovic–Meciar-féle poli-
tikai irányvonalról is. 

A kereszténydemokrata politikus
szerint a szlovák–magyar viszony ked-
vezõtlen változása nemcsak augusztus
21-e óta, hanem hosszú hónapok óta
komoly aggodalomra ad okot. Kifejtet-
te: a 2004. december 5-ei, a kettõs ál-
lampolgárságról szóló népszavazás óta
egyenesen vezettek a folyamatok a
mostani a helyzetig. A magyar kor-
mányzat lemondott arról, hogy közjo-
gi eszközökkel védje meg a határon tú-
li magyarságot, ez felbátorította a na-
cionalista erõket a környezõ országok-
ban, s ez vezetett a szégyenteljes pro-
vokációhoz. 

kdnp.hu

AA  KKeerreesszzttéénnyyddeemmookkrraattaa  NNééppppáárrtt  mmeeggddööbbbbeennttõõnneekk  ééss  ffeellhháábboorrííttóónnaakk  ttaarrtt-
jjaa,,  hhooggyy  RRoobbeerrtt  FFiiccoo  mmiinniisszztteerreellnnöökk  kkiittiillttoottttaa  SSóóllyyoomm  LLáásszzllóó  kköözzttáárrssaassáággii  eell-
nnöökköött  aa  SSzzlloovváákk  KKöözzttáárrssaassáágg  tteerrüülleettéérrõõll..  AAzz  eelljjáárrááss  nneemmccssaakk  aazz  EEuurróóppaaii
UUnniióó  sszzeelllleemméévveell,,  hhaanneemm  jjooggsszzaabbáállyyaaiivvaall  iiss  eelllleennttéétteess  ––  ttuuddaattttaa  aa  KKDDNNPP  ááll-
lláássppoonnttjjáátt  HHaalláásszz  ZZssuuzzssaa,,  aa  ppáárrtt  sszzóóvviivvõõjjee..  
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