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SZENT LÁSZ LÓ LO VÁ NAK 
PAT KÓ JÁT REJ TET TE A FÖLD

Somogyvár kán tor pol gár mes te re

Tör té nel mi te le pü lés el sõ em be re Mó ring Jó zsef At ti la, hi -
szen Somogyváron te met ték el Szent Lász ló ki rá lyun kat. A
fideszes pol gár mes ter – aki az egy ház köz ség kán to ra is –,
ka masz ként vett részt a ben cés mo nos tor fel tá rá sá ban, ám
ak kor még nem gon dol ta, hogy egy szer ne ki és tes tü le té -
nek lesz a fel ada ta, hogy éle tet vi gyen a ro mok kö zé.

– Mi lyen tit ko kat õriz, hi szen gye rek ként ott sün dör gött a
Bakay Kor nél ve zet te ása tá so kon?

– Az ása tá so kon el töl tött hó na pok fe lejt he tet le nek szá -
mom ra. Ál ta lá nos is ko lás ként ke rül het tem elõ ször a „csa -
pat ba”, ak kor még irigy ked ve néz tem, ahogy a pro fes  szor
úr és se gí tõi sí ro kat bon tot tak, fa ra gott kö ve ket va rá zsol -
tak elõ a föld bõl. Az tán né hány tár sam mal együtt évek
múl tán egy re több ér de kes fel ada tot kap tunk. Szin te ver -
se nyez tünk, ki nek éle sebb a sze me, ki ta lál ér té ke sebb, ér -
de ke sebb le le tet. Szent Lász ló lo vá nak pat kó ját pél dá ul
több ször is meg ta lál tuk...

Itt ta nul tam meg, hogy jó mun kát vé gez ni csak tisz ta
kö rül mé nyek kö zött, pon to san, oda adó fi gye lem mel le het.
Ha ne tán „el ás tunk” va la mit, azt so ha töb bé nem le he tett
re konst ru ál ni. De ilyen nem igen for dult elõ. A fi gye lem vi -
szont nem ár tott: egy szer az egyik bá csi ál tal ér ték te len kõ -
nek, „fa pénz”-nek ti tu lált va la mi rõl ala po sabb vizs gá lat
után ki de rült, hogy egy ér té kes, XII. szá zad ból szár ma zó
pá pai ólom bul la, amit az utol só pil la nat ban si ke rült meg -
men te nünk, kü lön ben sze mét be ke rült vol na.

Az utol só nya rak egyi kén a ká pol na kö rü li te me tõ fel tá -
rá sa kor ba rá ta im mal re me gõ kéz zel ko tor tuk le a föl det
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egy sír ról, amely egy édes anya és ki csi gyer me ke csont ja -
it ta kar ta. Meg ta nul tuk, hogy a föl di ma rad vá nyok mö gött
min dig ott van nak a lel kek, az em be ri szen ve dé sek és
ezek alap ján bán tunk a cson tok kal, ame lyek egyéb ként a
fel tá rás után min dig vis  sza ke rül tek a föld be.

– Ki nek kö szön he ti, hogy el je gyez te ma gát a hon is me ret -
tel?

– Már az ál ta lá nos is ko lá ban is jó tör té ne lem ta ná ra im
vol tak, de iga zán sze rel mem mé Gál Jó zsef tet te, aki a gim -
ná zi u mi tör té ne lem órá kat ve zet te Mar ca li ban. Né ha egész
órán ki sem nyi tot tuk a tan köny vet, csak me sélt, me sélt...
Nem el sõ sor ban té nyek rõl, ha nem a tör té né sek mö gött lé -
võ em be rek rõl, ér zé sek rõl be szélt.

– Van-e ked venc kor sza ka a te le pü lés tör té net bõl?
– Ta lán az, ami kor Somogyvár vá ros ként a me gye köz -

pont ja volt, vá mot szed he tett és vá sá ro kat tart ha tott, és hi -
te les hely is volt, s itt mû kö dött a le vél tár is. A ko los tor
nem csak egy há zi, ha nem fon tos vi lá gi köz pont ként is sze -
re pet ját szott a XVI. szá zad kö ze pé ig. 

A kö zel múlt ban a je len tõs mû em lé ket mû köd te tés re át -
vet te a somogyvári ön kor mány zat.

– Mi lyen táv la ti cél ja ik van nak a kü lön le ges at mosz fé rá -
jú hel  lyel?

– Lász lót ta lán a hely pá rat lan szép sé ge, ta lán Kop pány
em lé ké nek tisz te le te in dí tot ta ar ra, hogy ezen a he lyen ba -
zi li kát és ko los tort épít tes sen. Ta lán mind ket tõ nek sze re pe
volt ab ban, hogy vég aka ra ta sze rint itt te mes sék el. Kop -
pány ma gyar jai, Lász ló szer ze te sei egy aránt élet tel töl töt ték
meg Ku pa várt, és fel pezs dí tet ték a te le pü lést. Bár az év szá -
zad ok zi va ta rai a pom pás épü le te ket szin te tel je sen el -
pusz tí tot ták, ne künk az a fel ada tunk, hogy is mét éle tet
köl töz tes sünk a kö vek kö zé. A jú ni us vé gi Szent Lász ló-na -
pok nak ezért ki emel ke dõ ese mé nye a fõ pa pi szent mi se a
meg szen telt fa lak kö zött, még is a sza bad ég alatt, va la mint
a nagy sza bá sú ze nés elõ adá sok szin tén a ba zi li ka rom ja i -
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nál. Igyek szünk olyan té má jú rock ope rá kat, mu si ca le ket
szín pad ra ál lí ta ni, ame lyek il lesz ked nek a kör nye zet hez, a
hely szel le mé hez. A ren dez vény egy re in kább nem csak
Somogyvár, nem csak Somogyország, ha nem az egész ma -
gyar ság je len tõs ese mé nye. Szán dé kunk ban áll is mét fel -
ven ni a kap cso la tot a fran cia or szá gi Saint-Gilles-lel, ahon -
nan a ben cés szer ze te sek hoz zánk ér kez tek, és Nagy vá rad -
dal, ahol a Lo vag ki rály ham va it vég leg el he lyez ték. Tud -
juk, hogy a tör té nel mi em lék hely mû köd te té se nem le het
nye re sé ges ön kor mány za tunk szá má ra, még is kö te les sé -
günk nek érez zük, hogy meg te remt sük a kul tu rált és szín -
vo na las ven dég fo ga dás fel tét ele it. A par ko sí tás so rán a kö -
zép ko ri ben cés ko los to rok ban fel lel he tõ nö vé nye ket igye -
kez tünk te le pí te ni. A most épü lõ pá ros tor nyú ki lá tónk,
ame lyet egy somogyvári fi a tal mér nök ter ve zett, nem csak
a tá vo li uta zó te kin te tét vonz za már mes  szi rõl Ku pa vár ra,
ha nem ró la pá rat lan él ményt nyújt a rom te rü let és a kö rü -
löt te el te rü lõ lan kás so mo gyi táj. Úgy gon do lom,
Somogyvár is azon meg ha tá ro zó tör té nel mi he lyek so rá ba
tar to zik, ame lyet min den ma gyar nak leg alább egy szer fel
kell ke res nie.

– A Ka pos vá ri Egy ház me gyé nek Szent Lász ló a vé dõ -
szent je. Egy ide ig az egy há zi prog ra mok is ré szét ké pez ték
a Szent Lász ló-na pok nak, az tán a püs pök ség ki ma radt be -
lõ le, ám gon do lom, szí ve sen ven nék, ha egy há zi sza bad té -
ri prog ra mok nak is há zi gaz dái le het né nek...

– Volt már ná lunk mi nist ráns ta lál ko zó és pap szen te lés,
sõt egy év ti ze de fõ pa pi szent mi se a gyõ ri Szent Lász ló-her -
ma je len lét ében is: azt hi szem, nem vol tunk rossz há zi gaz -
dák. Öröm mel adunk he lyet min den egy há zi ese mény nek,
hi szen az épü le tet an nak ide jén Is ten di csõ sé gé re épí tet ték
azért, hogy itt a sze re te tet és a bé két hir des sék. Az zal,
hogy a Ka pos vá ri Egy ház me gye Szent Lász lót vá lasz tot ta
vé dõ szent jé ül, az egy ház me gye köz pont ja Ka pos vár mel -
lett egy ki csit jel ké pe sen Somogyvár is lett. Ezt még nem
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hasz nál juk ki kel lõ kép pen. Tu do má sul kell ven nünk, hogy
olyan nagy múl tú te le pü lé sek kel kell „meg küz de nünk”
egy-egy ren dez vé nyért, mint pél dá ul Andocs, ahol jól be -
vált gya kor la ta és ki épült inf rast ruk tú rá ja van ezek nek az
ese mé nyek nek. De val lom, hogy a Szent Lász ló-na pok ki -
emel ke dõ ese mé nye kell le gyen a ku pa vá ri szent mi se, hi -
szen a meg em lé ke zés lé nye gét ve szí te nénk el en nek hi á -
nyá ban. Meg gyõ zõ dé sem, ha idõ ben egyez tet jük el kép ze -
lé se in ket a püs pök ség gel, nem lesz aka dá lya an nak, hogy
az egy ház me gye vé dõ szent jé re Somogyváron em lé kez zék
a pap ság sok-sok hí võ je len lét ében. A temp lo munk más fél
év szá za da épült, és ne mé ben pá rat lan or go ná ját is azért
újít tat juk fel, hogy az egy há zi ese mé nyek ze nei alá fes té se
mel lett hang ver se nyek ren de zé sé re is al kal mas le gyen.

– Kán tor ként ak tív tag ja az egy ház köz ség nek. Ta lán
nincs is más pol gár mes ter-kán tor So mogy ban.

– Ál ta lá nos is ko lás ko rom ban kez dõ dött min den, ami -
kor Kiss Iván plé bá nos ide ke rült. Ne ki volt egy kán to ra,
Bá rány Ist ván, aki nek örök há lá val tar to zom. Mi u tán ki öre -
ged tem a ministránskodásból, gyak ran fel jár tam a kó rus ra,
és egy re kö ze lebb hú zód tam az or go ná hoz. „Fan tasz ti kus,
ho gyan jár nak az uj ja id, ezt én so ha nem tud nám meg ta -
nul ni” – mond tam Ist ván nak. „De hogy nem, gye re, ülj ide
mel lém!” – biz ta tott. Nem jár tam ze ne is ko lá ba, tõ le ta nul -
tam or go nál ni. Úgy gon dol tam, hogy a somogyváriaknak –
akik el vi sel ték azt az idõ sza kot, ami kor ta nul gat tam – tar -
to zom an  nyi val, hogy el lás sam ezt a szol gá la tot. Va sár na -
pon ként úgy is ott len nék a szent mi sén, ak kor mi ért ne vál -
lal nám a kán tor ko dást, rá adá sul így még egy kis pénzt is
meg spó ro lunk az egy ház köz ség nek, mert sem mi lyen el -
len szol gál ta tást nem fo ga dok el.

(Meg je lent a Spiritusban, 2006. jú ni us; 

az in ter jút ké szí tet te Lõrincz Sán dor)
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I. Somogyvári élet
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MOZ GAL MAS ÉV EZ RED 
KEZ DÕ DÖTT

Nyu god tan el mond hat juk, a XXI. szá zad el sõ esz ten de je szá -
munk ra rop pant moz gal mas volt, egy ré gi rek lám szö ve gét
idéz ve: „Ná lunk min dig tör té nik va la mi”. Há la Is ten nek – és
azok nak, akik nek a tör té né sek ben sze re pük volt – több nyi -
re ered mé nyek rõl szól hat tak a hí rek. Em lí tek né há nyat: Tel -
je sen fel újí tot tuk az el múlt év ben a rend õr szá má ra fenn tar -
tott szol gá la ti la kást, ame lyet az õs  szel el is fog lal ha tott a kör -
ze ti meg bí zott. Be fe jez tük a fa lu ház ki ala kí tá sát és be ren de -
zé sét az egy ko ri mo zi ból. A kor igé nyei sze rint ala kí tot tuk át
a fog or vo si ren de lõt, amely nek be ren de zé se – sa ját erõ bõl –
ezek ben a na pok ban fe je zõ dik be. A ré gi kony ha épü le té bõl
la kó ott hont ala kí tunk ki, az épü let ér té ke sí té sé bõl be folyt
összeg a szenny víz csa tor na-há ló zat épí té sét se gít he ti majd az
idén. Ugyan kény szer bõl, de tel je sen fel újí tot tuk a szesz fõz -
dén ket, amely így a leg kor sze rûbb a kör nyé ken. Hoz zá lát -
tunk a plé bá nia épü le té nek ta ta ro zá sá hoz, hi szen rom lá sát
nem néz het tük to vább tét le nül. To vább csi no sí tot tuk az is -
ko lát és az óvo dát, va la mint a köz te rü le te in ket.

Ko ra ta vas  szal mi ren dez het tük meg a me gyei fa lu gond -
no kok bál ját és szin tén mi ad hat tunk ott hont az in té zet ál -
tal ren de zett re gi o ná lis kul tu rá lis és sport ren dez vény nek,
ame lyek szin tén öreg bí tet ték Somogyvár hír ne vét. Az el -
múlt tél szo mo rú szen zá ci ó ja volt, hogy az inf lu en za mi att
az or szág ban mi zár tuk be elõ ször né hány nap ra az is ko -
lán kat, amely nek kö vet kez té ben igaz ga tó úr ral egy mást
vált hat tuk a ka me rák elõtt. Én vi szont sok kal szí ve seb ben
em lék szem ar ra a tévémû sor ra, ahol Ódor Edi na, is ko lánk
ta nu ló ja pá rat lan szép sé gû vers mon dá sát hall hat tuk. A ta -
va szi vityai em lé ke ze tes ve ze ték lo pás mi att is a mé di ák ér -
dek lõ dé sé nek kö zép pont já ba ke rül tünk, sze ren csé re azt is
si ke rült né hány nap alatt meg ol da nunk.
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A Szent Lász ló-na pok ke re té ben ott hont ad hat tunk a vi -
lág hí rû fes tõ mû vész, Szász End re ki ál lí tá sá nak és ná lunk
kon cer te zett Ma gyar or szág ta lán leg nép sze rûbb ze ne ka ra,
az Irigy Hón alj mi rigy. Ku pa vá ron már nem csak ezen az
ün ne pen, ha nem önál ló prog ram ként is fel csen dül tek dal -
la mok, az au gusz tu si Jé zus Krisz tus Szu per sztár be mu ta tó -
ja mind an  nyi unk szá má ra pá rat lan él mény volt. A me zõ vá -
ros ok za lai ta lál ko zó ján Mol nár Ti bor és csa pa ta har ma dik
he lyet fõ zött ki fa lunk nak. Négy év után is mét volt bér má -
lás temp lo munk ban és szü le tés nap ján kö szönt het tük a fa -
lu leg na gyobb mun kál ta tó ját, az 55. éves in té ze tet. Hosz  -
szas elõ ké szü let után meg ala kul ha tott a „Somogyvárt Pár -
to lók és Öreg Di á kok” ba rá ti kö re, amely a te le pü lé sért
ten ni aka ró kat fog ja ös  sze.

Azért, hogy a most fel so rol tak tól gaz da gabb lett a fa -
lunk és az el múlt év ered mé nye i rõl szót ejt het tem, ren ge -
te gen dol goz tak. Kö szö nöm min den ki nek a mun ká ját,
amit a kö zös ség épí té sé ért, a köz ség szé pí té sért vég zett.
Kö szö nöm a kép vi se lõ-tár sa im nak, a kül sõ bi zott sá gi ta -
gok nak, a hi va ta li dol go zók nak, pe da gó gu sok nak, tech ni -
kai dol go zók nak, az egész ség ügy, a szo ci á lis szfé ra, a köz -
mun ka prog ram részt ve võ i nek, az ön kén tes tûz ol tók nak és
pol gár õrök nek, min den ki nek az ál do za tos mun kát, ame -
lyet mind an  nyi unk él he tõbb éle té ért ki fej tet tek.

Moz gal mas, sok szor fá rasz tó volt az el múlt év és az idei
sem ígér ke zik kön  nyebb nek, sõt... Szá mos fel adat vár
ránk. Leg na gyobb ezek kö zül a rég várt szenny víz csa tor -
na-há ló zat épí té sé nek meg kez dé se. Meg kö töt tük a szer zõ -
dést a köz vi lá gí tás kor sze rû sí té sé re, a mun ká la to kat ta -
vasszal vég zik el. Pá lyá za ti pénz bõl a ré gi kul túr ház ból az
õsz re 4 szo ci á lis bér la kást ala kí tunk ki. Be fe jez zük a plé -
bá nia át ala kí tá sát és hoz zá kez dünk az or go na fel újí tá sá -
hoz. Ta vas  szal át ad juk a la kó ott hont az in té zet nek. Ja nu ár -
tól a mú ze um he lyett mi mû köd tet jük Ku pa várt, ahol a
Szent Lász ló na pok ra áll ni kell a ki lá tó nak! Szin tén a ta -
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vasszal há rom ut cánk (Vár hegy, Park, Vas út) kap új bur ko -
la tot, va la mint tel je sen fel újít juk az is ko la vi zes blokk ja it.
Ta lán si ke rül vég re hoz zá lát nunk a Vitya-Gamás út ki épí -
té sé nek el sõ fá zi sá hoz.

Csu pán né hány dol got emel tem ki az év fel ada ta i ból,
de azt hi szem, eb bõl is lát szik, nem fo gunk unat koz ni.
Mind emel lett még egy ok mi att lesz kü lön le ges ez az esz -
ten dõ: is mét vá lasz ta ni fo gunk. Mér leg re ke rül az el múlt
négy esz ten dõ mun ká ja a tör vény ho zás ban és az ön kor -
mány zat ok ban is. (Saj ná la tos mó don egyes pár tok vá lasz -
tá si kam pány cí mén fé le lem kel tõ fe nye ge tés be, il let ve
ígér ge tés be kezd tek. Sem mi nem szent, min dent a ha ta -
lom ba va ló vis  sza té rés nek ren del nek alá. A kor mány rúd
meg szer zé se szá muk ra be val lot tan nem esz köz az em be -
rek jó lét ének nö ve lé sé re, ha nem A CÉL. Je len tõs mé dia tá -
mo ga tás sal a há tuk mö gött a „mi nél ros  szabb, an nál jobb”
el vét kö vet ve, mû bal hé kat ka var va pró bál ják fe led tet ni ko -
ráb bi ál dá sos te vé keny sé gü ket, amely „Bok ros-cso mag”
né ven lett is mert és nagy ré szé ben al kot mány el le nes.)

Mun ka és fe le lõs ség jut te hát mind nyá junk nak az idén.
Eh hez kí vá nok min den ki nek ki tar tást, tü rel met, egész sé get.

(Elhangzott a teleülés karácsonyi ünnepségén, 

2001. december 21.)
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„HÁT ÉN IM MÁR 
KIT VÁ LAS  SZAK...?”

Né hány nap múl va, áp ri lis 7-én az ur nák hoz já ru lunk,
hogy el dönt sük: ki lesz az a 386 kép vi se lõ, akik az el kö -
vet ke zen dõ négy esz ten dõ ben a Ma gyar Köz tár sa ság Par -
la ment jét al kot ja. A pár tok a Nagy Nap hoz kö ze led ve min -
dent be le ad nak: a busz meg ál ló kon és vil lany osz lop okon
egy re több pla kát vi rít (már ahol nem té pik le szin te azon -
nal). Prog ra mo kat, jel sza va kat hall ha tunk-lát ha tunk a té -
vék ben és az új sá gok ban, az óri ás pla ká to kon a mo só por
és mo bil te le fon rek lá mo kat fel vál tot ták a po li ti kai hir de té -
sek. So kan ta lán már un ják is a nagy fel haj tást, mond ván:
mi re jó ez az egész, ami rá adá sul még sok ba is ke rül...

Va ló igaz, nem kön  nyû a leg ked ve sebb dal la mot ki vá -
lasz ta ni az egy re fo ko zó dó zaj ban és az el iga zo dást a mé -
dia sem iga zán se gí ti. (Az egyik ke res ke del mi té vé pél dá -
ul „több ezer”-nek ha tá roz za meg a há rom és fél ezer em -
bert és a két szá zez res tö me get egy aránt.) Hogy to váb bi
ma ni pu lá ci ó kat most ne em lít sek. Né mely csa tor nát lát va,
la pot ol vas va mint ha nem is eb ben az or szág ban él nénk.
Né ha az az em ber ér zé se, hogy egye sek szán dé ko san
akar ják el ven ni a pol gá rok ked vét a sza va zá son va ló rész -
vé tel tõl. Jobb, ha in kább a kert be men nek a sza va zó fül kék
he lyett...

Mi ért? Mi en nek a vá lasz tás nak a tét je? Mi ben más ez,
min ta ko ráb bi ak?

A rend szer vál tás óta már min den je len tõs párt volt kor -
má nyon. Most te hát nem csak a sza vak, az ígé re tek, ha -
nem a cse le ke de tek alap ján dönt he tünk. Mér leg re te het -
jük, van-e kö szö nõ vi szony a sza vak és a tet tek kö zött.
Hi te le sek-e az ígé re tek (ami bõl az tán van most bõ ven). A
sa ját ta pasz ta la ta ink alap ján dönt he tünk, kit tar tunk al kal -
mas nak ar ra, hogy a prog ram ju kat (ha van egy ál ta lán)
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tény leg meg is va ló sít ják. Kik fo gad ják el ma guk is ér ték -
nek azo kat, ami ket mi is fon tos nak tar tunk. Ta lán ez az
el sõ vá lasz tás, ami kor nem va la mi el len, ha nem va la mi
mel lett te het jük le a vok sun kat. És így már nem is olyan
ne héz dön te ni!

A leg fon to sabb, amit Kos suth után meg is éne kel tek:
„Mind nyá junk nak el kell men ni”. Mert a de mok rá cia ak kor
ér vé nye sül iga zán, ha mi nél töb ben élünk al kot má nyos jo -
gunk kal és részt ve szünk a sza va zá son. Ha ma gas lesz a
rész vé tel, az új kor mány le gi ti mi tá sa is na gyobb lesz.

A pár tok min dent el kö vet nek an nak ér de ké ben, hogy
ma guk mel lé ál lít sák a vá lasz tó pol gá ro kat. A kam pány he -
tek, sõt né hány cso por to su lás szá má ra hó na pok óta fo lyik.
Mint ahogy a nagy tét re me nõ fo ci mec  cse ken is elõ for dul
né hány alat to mos be lé põ, saj nos most is ta lál koz ha tunk
szá mos dur va sza bály ta lan ság gal. Nincs ta bu té ma, nincs
tör vény te len mód szer, lé nyeg az el len fél le já ra tá sa, mocs -
ko lá sa a vok sok meg szer zé se ér de ké ben. Egye sek meg -
pró bál nak fé lel met kel te ni, gyû lö le tet szí ta nak, majd szem -
reb be nés nél kül a má sik fe let vá dol ják meg ez zel. Fel éb -
resz te nék a mind an  nyi unk ban ott szun  nya dó ros  szat. Ne
hall gas sunk rá juk! Az utób bi na pok ban nem te len tá ma dá -
sok özö ne zú dult olyan ér té kek re, mint a csa lád, a ke resz -
tény ség, a ma gyar ság tu dat. Meg kell vé de nünk eze ket. Ha
jól dön tünk, négy esz ten dõ múl va csu pán az lesz a tét, kik
fog nak kor má nyoz ni és az már nem, hogy mi lyen úton
megy to vább Ma gyar or szág.

És ez meg ér egy va sár nap dél elõt töt.
(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2002. már ci us)
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A fi a ta lok kal, a fi a ta lo kért épít jük a jö võt



A VÁ LASZ TÁ SI ERED MÉNY 
MAR GÓ JÁ RA

Míg az el sõ for du ló ban az or szá gos át lag nál jó val ke ve seb -
ben, a má so dik for du ló ban kö zel az or szá gos át lag nak
meg fe le lõ en vet tek részt a somogyvári pol gá rok a vok so lá -
son. Kö szö nöm min den ki nek, aki élt al kot má nyos jo gá val,
és le ad ta sza va za tát. Kö szö nöm a sza va zat szám lá ló bi zott -
sá gok, va la mint a He lyi Vá lasz tá si Iro da tag ja i nak pon tos
mun ká ját. Te le pü lé sün kön bé ké sen, rend kí vü li ese mény
nél kül zaj lott le a sza va zás. Or szág gyû lé si kép vi se lõnk He -
ré nyi Kár oly ma radt, Somogyváron és So mogy me gyé ben a
Fi desz–MDF szö vet ség kap ta a leg több sza va za tot. Hogy
kik a vá lasz tás gyõz te sei, il let ve vesz te sei, azon még so ká -
ig fog nak vi tat koz ni. Bí zom ab ban, hogy a pla ká tok kal
együtt el tûn nek vég re az el len sé ges ke dé sek, vé get ér a
meg osz tott ság és a gyû lö let kel tés. En nek el lentmond, hogy
a vá lasz tás más nap já nak reg ge lén egy „ked ves” is me ret len
már is Or bán Vik tort gya lá zó sms-t kül dött a te le fo nom ra...
Kom men tár he lyett: „Min dig lesz nek, akik gyû löl nek té ged.
De csak ak kor gyõz het nek, ha Te is gyû lö löd õket.” És én
is hi szek a sze ret és az ös  sze fo gás ere jé ben.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2002. áp ri lis)
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MER RE TO VÁBB, SOMOGYVÁR?
Ok tó ber 20-án el dõl, ki lesz a kö vet ke zõ négy esz ten dõ -
ben Somogyvár pol gár mes te re, kik al kot ják majd a kép -
vi se lõ-tes tü le tet, a ki sebb sé gi ön kor mány za tot és a me -
gyei köz gyû lést. Ami kor pol gár mes ter ként a kép vi se lõ-
tes tü let tag ja i nak ne vé ben is meg kö szö nöm, hogy az el -
múlt négy esz ten dõ sok és ne héz mun ká ját ered mé nye -
sen el vé gez het tük, azt ké rem Somogyvár min den pol gá -
rá tól, hogy él jen al kot má nyos jo gá val, és men jen el vá -
lasz ta ni ok tó ber 20-án.

A tét nagy.
Fa lunk kö vet ke zõ négy évé nek sor sa van a ke zünk ben.

Ar ról dönt he tünk, to vább me gyünk-e a meg kez dett úton,
el dõl, ki fe je zi be pél dá ul a meg kez dett szenny víz prog ra -
mot (amen  nyi ben is mét el nye rem az Önök bi zal mát, a bel -
sõ mun kák hoz in gyen biz to sít juk a sze rel vé nye ket), be fe -
jez he tõ lesz-e az or go na res ta u rá lá sa vagy ép pen Ku pa vár
fej lesz té se. El dõl, mi lyen is ko lá ba, óvo dá ba jár nak gyer -
me ke ink, mi lyen kö rül mé nyek kö zött nyu god hat nak ha -
lot ta ink, ki de rül, si ke rül-e meg õriz ni a bé kes sé get, ma rad-
e az irány, amely Somogyvárt a kör nyék leg di na mi ku sab -
ban fej lõ dõ te le pü lé sé vé tet te.

A je löl tek, akik nek a név so rát a Hír mon dó ban is ol vas -
hat ják, kü lön bö zõ ki ad vány ok ban és ren dez vé nye ken
igye kez nek nép sze rû sí te ni ma gu kat, el kép ze lé se i ket. Érez -
he tõ en fel erõ sö dött az ér dek lõ dés a köz ügyek iránt. (En -
nek saj ná la tos kí sé rõ je len sé gei is van nak, elég csak a pár
he te láb ra ka pott és egy „lel kes” te le fo nál ga tó út ján ter jesz -
tett, sze mé lye met le já rat ni pró bá ló rá ga lom had já ra tot em -
lí te ni. De ta lán az or vo si ren de lõ ben sem volt he lyén va ló
aján ló szel vé nye ket gyûj te ni.)

Ar ra ké rek min den kit, bár a tét je a vá lasz tás nak a kö zös
jö võnk, azért õriz zük meg a nyu gal mun kat és a mél tó sá -
gun kat. Most mér leg re ke rül az el vég zett mun ka, az em be -
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ri kap cso la tok, a stí lus, a hi te les ség. Mé ret tes sék meg hát
a tel je sít mény, hi szen szin te min den je lölt így vagy úgy le -
he tõ sé get ka pott már ar ra, hogy va la mi lyen for má ban te -
gyen a kö zös sé gért. Bí zom ab ban, hogy a fe le lõt len ígér -
ge tés, a fe nye ge tõ zés és az el len fél gya lá zá sa nem ve zet
ered mény re!

Meg gyõ zõ dé sem, ha nem az in du la tok, ha nem a jó zan
ér vek, nem a rá gal mak és va lót lan sá gok, ha nem a té nyek,
nem a meg osz tás vá gya, ha nem az ös  sze fo gás, nem az
egyé ni sé rel mek or vos lá sa, ha nem a sze re tett fa lun kért tör -
té nõ ön zet len ten ni aka rás ve zér lik a je löl te ket, ak kor ne -
mes ver sen gés után a pol gá rok a te le pü lés ja vát vá laszt ják
va sár na pon.

Ké rem, tisz telt Vá lasz tó pol gár ok, le gye nek tény leg Vá -
lasz tó Pol gá rok, sza va za tuk kal te remt se nek ha té kony,
Önö ket szol gá ló Ön kor mány za tot.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2002. szep tem ber)
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TO VÁBB, ELÕ RE, SOMOGYVÁR!
Te le pü lé sün kön is vé get ért a vá lasz tá si küz de lem, a fel -
fo ko zott vá ra ko zás után so ha nem ta pasz talt ma gas rész -
vé tel mel lett zaj lott a vok so lás. Bi zo nyít va ez zel, hogy a
somogyváriakat ér dek li ott ho nuk sor sa, fa lunk jö võ je. Kö -
szö nöm a rész vé telt min den ki nek, füg get le nül at tól, ki re
ad ta vok sát.

A kam pány so rán szá mos szó ró lap szü le tett és sok ren -
dez vény volt. Ki rí vó, tör vény sér tõ meg nyil vá nu lás csu pán
egy eset ben for dult elõ, ami kor a fris sen fel újí tott fog or vo -
si szol gá la ti la kás fa lá ra valaki(k) ha tal mas be tûk kel fe nye -
ge tõ fel ira tot festet(tek), ele mi fel há bo ro dást és meg bot -
rán ko zást kelt ve a jó za nul gon dol ko dó pol gá rok ban. A
rend õr sé gi fel je len tést ter mé sze te sen azon nal meg tet tük,
de in nen üze nem a su nyi és gyá va rongáló(k)nak:

vélemény(ük)ét ter mé sze te sen tisz te let ben tar tom, de
szíveskedjen(ek) leg kö ze lebb azt úgy köz zé ten ni, hogy ne
te gyék tönk re a kö zös ség ér té ke it! És még va la mi: még ha
a nyo mo zás ered mény te le nül zá rul is, úgy is ki de rül elõbb-
utóbb, ki(k) volt(ak) a buz gó festegetõ(k). Mint ahogy a
'90-es vá lasz tás temp lom gya lá zó ja és meg bí zó ja sem ma -
radt ti tok ban...

A vá lasz tás rend ben, sza bá lyo san zaj lott, kö szö net ér te
min den ki nek, aki ki tar tó és szak sze rû mun ká já val részt vett
ben ne. Az ered ményt mind an  nyi an is mer het jük. A pol gá -
rok el söp rõ több sé ge a foly ta tás ra sza va zott és a Pol gár -
mes ter mun ká ját tel jes egé szé ben se gí te ni szán dé ko zó tes -
tü le tet vá lasz tott. Re mé nye im sze rint a sze mé lyes ke dõ, ön -
cé lú konf lik tu sok örök re szám ûzet tek ez zel az ülé sek rõl.
Sze ret ném az ag gó dó kat meg nyug tat ni, ez nem je len ti a
kont roll hi á nyát! Mint ahogy ed dig is a tör vé nyek tisz te le te
és nem az el len õr zés mi att mû kö dött tör vé nye sen az ön -
kor mány zat, a jö võ ben is a leg szé le sebb nyil vá nos ság biz -
to sí tá sa mel lett, a sza bá lyok be tar tá sá val fo gunk dol goz ni.
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Ma gam egy ké zi fék nél kü li au tó hoz ha son lí tot tam az új fel -
ál lást, amel  lyel na gyon kö rül te kin tõ en, óva to san, de le het
gyor san ha lad ni. Min den kit ar ra biz ta tok, ha kér dé se, vé le -
mé nye, ja vas la ta, ne tán kri ti kai ész re vé te le van, bát ran
mond ja el ne kem vagy va la me lyik kép vi se lõ tár sam nak.
Szá mos fél re ér tés és eb bõl fa ka dó bos  szú ság meg elõz he tõ,
ha tisz táz zuk, mi mi ért és ho gyan tör tént, vagy meg tör tént-
e egy ál ta lán. (Az el múlt cik lus ban volt olyan kép vi se lõ, aki
egy re csak hall gat ta, gyûj töt te a hí re ket, in for má ci ó kat, ple-
ty ká kat, ame lyek az tán tel je sen ma guk alá te met ték. Ahe -
lyett, hogy egy szer is fel vet te vol na a te le font, tisz tá zan dó,
igaz-e egy ál ta lán, ami rõl „so kan be szél nek”.)

Bí zom ab ban, hogy a szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor -
mány be tart ja sza vát és nem „bün te ti” az olyan pol gá ri ve -
ze té sû ön kor mány za to kat, mint a mi énk. A költ ség ve té si
tör vény ter ve ze té nek is me re te nem biz tat túl sok jó val: a
te le pü lé sek költ ség ve té si po zí ci ói az ígé re tek el le né re sem
ja vul nak, a ked vez mé nyek mel lett el vo ná sok vár ha tók. Pe -
dig nem csak a há bo rú hoz, ha nem a te le pü lé sek mû kö dé -
sé hez, fej lesz té sé hez is pénz kell! A ta ka ré kos gaz dál ko dás
mel lett fo lya ma to san ké szít jük a pá lyá za to kat, re mé lem, a
ko ráb bi ak hoz ha son ló si ker rel...

Tisz telt Somogyváriak! Kö szö nöm a le he tõ sé get, hogy
pol gár mes ter ként to vább ra is sze re tett fa lum ja vát szol gál -
ha tom. A kam pány so rán meg fo gal ma zó dott el kép ze lé sek
prog ram má szi lár dul tak, amely nek vég re haj tá sá ra vé le mé -
nyem sze rint re mek csa pat szer ve zõ dött. De szá mí tok
min den ki re, aki nek fon tos az ott ho nunk. Nem csak a vá -
lasz tá sok elõtt né hány hét tel, ha nem már most, ma is!
Fog junk ös  sze mind an  nyi an és le gyen a jel sza vunk: Haj rá
Somogyvár!

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2002. ok tó ber)
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PAR LA MEN TI PIL LA NA TOK
Bi zo nyá ra mind an  nyi an hal lot tak már ar ról, hogy de cem -
ber 23-tól én fog lal tam el Szi ta Kár oly he lyét a Par la ment -
ben. Az óta so kan kér de zik, ha ta lál ko zunk, mi lyen a han -
gu lat az Or szág gyû lés ben, olyan el len sé ges-e han gu lat a
Ház ban, mint a TV-ben lát szik? En ged jék meg, hogy az el -
sõ na pok él mé nye it meg os  szam Önök kel, il let ve el mond -
jam, mit is je lent szá mom ra ez a nem kis fe le lõs ség gel já -
ró le he tõ ség.

Min de nek elõtt ez úton is szív bõl kö szö nöm a sok-sok
gra tu lá ci ót és jó kí ván sá got, ame lyek kel erõt ad tak a nem
kis fel adat meg kez dé sé hez. De cem ber ben egy hét állt ren -
del ke zé sem re, hogy el dönt sem, vál la lom-e a ki hí vást. Bár
Szi ta Kár oly a pol gár mes te ri te en dõk ma ra dék ta lan el lá tá -
sa mi att mon dott le man dá tu má ról, én csak úgy tud tam el -
kép zel ni a mun kát, ha Somogyvárt nem kell el hagy nom
(bár en nek né há nyan örül tek vol na). Ka pos vár me gyei jo -
gú vá ros ve ze té se tel je sen más fel ada tot je lent, mint
Somogyvár köz sé gé. Rá adá sul nyu god tan mond ha tom, a
hi va tal dol go zó i nak és a kép vi se lõ tes tü le tünk tag ja i nak fel -
ké szült sé ge, hoz zá ál lá sa le he tõ vé te szi szá mom ra a he ti
más fél-két nap tá vol lé tet. Al pol gár mes ter úr ral tör tént
mun ka meg osz tá sunk is ezt szol gál ja. Úgy gon do lom az,
hogy rám esett a vá lasz tás, nem csak szá mom ra meg tisz te -
lõ, ha nem ta lán Somogyvár szá má ra is el is me rés. Rá adá sul
a pol gár mes ter-kép vi se lõ még ha té ko nyab ban tud te le pü -
lé sé ért, il let ve a kör nyé kért „lob biz ni”. Ezért vál lal tam.

Az el sõ be nyo má sa im rop pant ve gye sek. Ha rö vi den
kel le ne a Ház ban ta pasz tal ha tó han gu la tot jel le mez ni, azt
mon da nám: fel eme lõ és ki áb rán dí tó egy szer re. Cso dá la tos
ér zés a tör vény al ko tás fe le lõs sé gét meg ta pasz tal ni a nagy
idõ ket meg élt fa lak kö zött. A ma gyar Par la ment épü le te az
egyik leg szebb, ha nem a leg szebb a vi lá gon. Saj nos a
ben ne zaj ló po li ti kai csa ták hang vé te le né ha mél tat lan eh -
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hez. Né há nyan nem tisz tel nek sem kort, sem ne met, sem
tu dást és fut ball pá lya szé li stí lus ban gya láz zák a má sik fél
kép vi se lõ jét. A pök hen di, ar ro gáns ki ok ta tás min den na pos
ma nap ság, pe dig köz tünk, el len zé ki kép vi se lõk kö zött is
ül nek na gyon jól fel ké szült szak em be rek.

Ter mé sze te sen a né hány mun ka nap alatt mind ös  sze ar -
ra volt le he tõ sé gem, hogy a „boksz ut cá ból a me zõny nyo -
má ba” ered jek, meg is mer jem a „já ték sza bá lyo kat”, a le he -
tõ sé ge ket. Az Em be ri jo gi, val lás ügyi és ki sebb sé gi bi zott -
ság tag ja ként ta lán tu dok ten ni va la mit azok nak a gye re -
kek nek az ér de ké ben, akik kö zött ko ráb ban egy év ti ze det
dol goz tam, és akik tõl nem sza kad tam el a mai na pig sem.

Per sze par la men ti man dá tum hoz ju tá som „bi zo nyos kö -
rök ben” nem ara tott osz tat lan si kert. Ez sem...

Tisz te let tel ké rem a ke vés, de an nál han go sabb, „jó in -
du la tú” fan tá zi á val meg ál dott, a vá lasz tá si ered ményt a mai
na pig el fo gad ni nem tu dó pol gár tár sa im fi gyel mét ar ra,
hogy ne rom bol ják to vább azt, amit ed dig Önök kel kö zö -
sen fel épí tet tünk.

Bár új mun kám gyak ran a fõ vá ros ba szó lít, igyek szem
ott is so mo gyi, somogyvári ma rad ni. El sõ sor ban az Önök
szol gá la tá ra sze gõd tem, a ka pott bi zal mat igyek szem meg -
há lál ni. Nem fe lej tem el, hogy an nak a te le pü lés nek a pol -
gá ra ként ülök a tör vény ho zás ban, ahol Kop pány küz dött a
ma gyar sá gért, ahol ma ga Szent Ist ván rak ta le és Szent
Lász ló szi lár dí tot ta meg a ke resz tény ség alap ja it. Nem po li -
ti kus let tem hir te len, csu pán egy, a köz szol gá la tá ra sze gõ -
dött fi a tal, aki most kü lön le ges le he tõ sé get ka pott az Ég tõl.

Re mé lem, mind an  nyi unk örö mé re és hasz ná ra le szek
ve le.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2003. ja nu ár)
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EU-IGEN
Te le pü lé sün kön az or szá gos át lag nál ke ve seb ben, az 1.382
vá lasz tás ra jo go sult ból mind ös  sze 411-en já rul tak az ur -
nák hoz, ez 29,73 szá za lé kos rész vé telt je lent. Eb bõl az ige -
nek szá ma 317 (77 szá za lék) a ne me ké 91 (23 szá za lék).
Az or szá gos rész vé tel is mes  sze el ma radt az elõ re jó solt 60-
70 szá za lék tól. Mi le het en nek az oka?

A kor mány har so gó, a ké sõb bi csat la ko zás le he tõ sé gét
ki zá ró, a két ke dõ ket-kér de zõ ket os to bá nak, ma ra di nak
ne ve zõ pro pa gan dá ja pon to san az el len ke zõ ered ményt
hoz ta, mint amit vár tak. A nép sza va zást meg elõ zõ en va ló -
di pár be széd re, tény le ges tá jé koz ta tás ra lett vol na szük ség.
Ezt vár ták az õs ter me lõk, a pe da gó gu sok, a nyug dí ja sok,
vál lal ko zók és min den ki, aki fe le lõ sen akart a jö võ jé rõl
dön te ni. És mit kap tunk in for má ci ók he lyett? In fan ti lis rek -
lá mo kat, ame lyek bõl „meg tud hat tuk”, hogy nyit ha tunk
cuk rász dát Bécs ben, to vább ra is ehe tünk má kos gu bát, a
be lé pés után tisz táb bak lesz nek a fo lyók, de még a le ve gõ
is, és az EU-ban is van nak jó csa jok. Vé le mé nyem sze rint
ezek után nem cso da, hogy so kan a csat la ko zás szük sé -
ges sé gét egyéb ként el fo ga dók is in kább ott hon ma rad tak,
így til ta koz va az or szág pol gá ra i nak „kis ko rú sí tá sa” el len.
Ha né hány hét tel ké sõbb lett vol na a vok so lás, fé lõ, el -
fogy tak vol na az ige nek a „kam pány” ha tá sá ra. Az már
csak hab volt a tor tán, hogy egye sek az zal ma gya ráz ták a
bu gyu ta kam pányt, hogy Brüs  szel a ma gas rész vé telt és a
sok igent vár ta el.(!?)

A nép sza va zás ered mé nye kép pen 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió tel jes jo gú tag jai le szünk.

Mind an  nyi an, akik e so kat szen ve dett or szág pol gá rai
va gyunk. Min den ki, füg get le nül at tól, hogy igen nel, nem -
mel sza va zott vagy részt sem vett a vok so lá son. Mos tan tól
a po li ti ku sok nak azon kell dol goz ni uk, hogy a csat la ko -
zás nak min den ki nyer te se le hes sen. Az Eu ró pai Par la ment -
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ben pe dig min den kép vi se lõ nek -bármelyik frak ci ó ban ül
is majd – a ma gyar ér de ke ket kell kép vi sel nie. Nem té -
veszt he tik szem elõl, hogy Eu ró pa a jö võnk, de MAGYAR -
ORSZÁG A HA ZÁNK!

Kö szö nöm a He lyi Vá lasz tá si Iro da és a sza va zat szám -
lá ló bi zott sá gok tag ja i nak a ki tar tó, lel ki is me re tes, pon tos
mun kát, amel  lyel hoz zá já rul tak a nép sza va zás le bo nyo lí -
tá sá hoz!

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2003. áp ri lis)
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EL VA RÁ ZSOLT KAS TÉLY
Ki ne járt vol na a bu da pes ti vi dám park egy ko ri ke cses
épü le té ben, amely ben sem mi sem az volt, ami nek lát szott?
A ké nyel mes nek tû nõ fo tel ka ta pult ként mû kö dött, a pad -
ló meg in dult a lá bad alatt, a tük rök pe dig pu fók vagy cér -
na vé kony torz ûr lé nyek nek mu tat ták az elé jük ál ló kat. És
a ki já rat nál a hor dó... Ha nem si ke rült el kap nod a rit must,
ide-oda gu rul tál ben ne, míg nem a vé gén szé de leg ve-tán to -
rog va fog tál ta lajt, és né hány pil la na tig azt sem tud tad, hol
is van a fent és hol a lent.

Ma nap ság szép or szá gunk em lé kez tet a lán gok mar ta lé -
ká vá vált cso dás kas tély ra. A szo ci a lis ta-sza bad de mok ra ta
kor mány te vé keny sé ge nyo mán egy re több do log nem az,
ami nek lát szik. Ami re azt mond ják, emel ke dik, az csök -
ken, amit fej lesz te nek, az meg szû nik, amit csökkentenek,
az nõ. Most, jú ni us 13-a kö ze led té vel pe dig vég képp ben -
ne va gyunk a „hor dó ban”. A mé di á ban túl csor dul a kor -
mány ed di gi ered mé nye it di csõ í tõ ho zsan ná zás, las san-las -
san már Fidel Castro is irigy ked ve néz ránk. Mi köz ben a
las san mon dott „nem lesz gáz ár eme lés” szel le mé ben
drasz ti ku san emel ked nek az ener gia árak, sor ra zár nak be
gyá rak, nem épül nek szo ci á lis bér la ká sok és a la kás tá mo -
ga tá si rend szer is ro mok ban he ver, az or szág ful dok lik az
adós ság ban, az ön kor mány zat ok nem kü lön ben, ez alatt
ban kár kor má nyunk tag jai egy más vállát lapogatva cso dál -
koz nak azon, hogy mi ért nem esé lye sek mind a 24 brüsz  -
sze li man dá tum el nye ré sé re. Hi szen õk tet tek-tesz nek leg -
töb bet ezért a nem ze tért. (Mond ta emel ke det ten Ko vács
Lász ló párt el nök-kül ügy mi nisz ter úr.) Egy biz tos: már ak -
kor is meg al ku vás nél kül el kö te le zet ten unió pár ti ak vol -
tak, ami kor az szov jet volt, nem eu ró pai. El ha nya gol ha tó
kü lönb ség...

Csak hogy a hor dó okoz ta szé dü lés el múl tá val egy re
töb ben lát ják be: a je len le gi kor mány – jó ban kár hoz mél -
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tó an – úgy ad, hogy köz ben el vesz. Meg emel ke dett ugyan
a „szocpol” ös  sze ge, de ab ból még nem le het ott hont épí -
te ni. A hi tel vi szont sok kal ked ve zõt le nebb fel té te lek kel
ve he tõ igény be, te hát a köz pon ti tá mo ga tás a ban kok hoz
ván do rol. A nyug dí ja so kat pe dig egy sze rû en szavazóau-
tomatának te kin tik: be do bom a ki csi pénzt, ki jön a sza va -
zat. Hogy a kam pány pénz több szö rö sét vi szi el a gáz- és
vil lany szám la, az „in gye nes” gyógy szer meg emel ke dett
ára, az élel mi sze rek áfá ja? Ugyan, ké rem! „Az Or bán-kor -
mány elvett....” és már is jön az is mert werberi kom po zí ció,
ami a té nye ken ala pu ló bí rá la tot gyû löl kö dõ gya láz ko dás -
sal pró bál ja le nyom ni.

Mun ka, ott hon, biz ton ság? Po pu lis ta de ma gó gia! Majd
más fél mil lió tá mo ga tó alá írás? Csa lás! – mond ják. Bo csá -
nat, min den ki ma gá ból in dul ki. Míg má sok be szél nek, ad -
dig a szo ci a lis ta párt dol go zik, hir de tik. Ta lán jobb len ne,
ha nem ten nék. A me di ku sok nak is el sõ ként azt ta nít ják
meg: ha se gí te ni nem tudsz, leg alább ne árts! Ta lán ér de -
mes len ne megszívlelni… Mert a „mun ka” ered mé nye: kül -
föl di ké zen lé võ ener gia szek tor, el adott gyá rak, ha tal mas
költ ség ve té si hi ány, gi gá szi mé re tû ál lam adós ság, fo lya ma -
to san tá ma dott füg get len köz in téz mé nyek, hû bé ri sor ba ta -
szaj tott köz té vé, hal dok ló me zõ gaz da ság, ful dok ló tu riz -
mus, vál lal ha tat lan ná vált ira ki je len lét, mos to ha ha tá ron
tú li ma gya rok...

Jú ni us 13-án ki lép he tünk az el va rá zsolt kas tély ból. A be -
lé põ árát már meg fi zet tük mind nyá jan. A ká bu lat el múlt, a
va ló ság ke rül mér leg re. Men jünk el mind an  nyi an sza vaz ni!
A Fi desz lis tá já nak tá mo ga tá sá val nem ze ti el kö te le zett sé gû
ki tû nõ szak em be re ket küld he tünk az uni ós par la ment be,
akik mind an  nyi an vál lal ják is a mun kát és nem csak dísz,
mû- és ál je löl tek. De ez a vok so lás nem csak a man dá tu mok
el osz tá sá ról szól. Ha nem ar ról is: mer re to vább, Ma gyar or -
szág, az el kö vet ke zõ hó na pok, évek so rán? Mun kát, ott -
hont, biz ton sá got aka runk, vagy meg szo rí tá so kat, el adott
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kór há za kat, 300 fo rin tos ben zint, emel ke dõ ára kat, bró ker-
bot rá nyo kat, má sod osz tá lyú eu ró pai tag sá got?

A kép let egy sze rû.
Va sár nap Ön dönt.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2004. jú ni us)
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BA NÁN ÉR LE LÕ ME LEG BEN 
BA NÁN KÖZ TÁR SA SÁ GOT 

ÉPÍ TE NEK?

Míg ko ráb ban a nyár a po li ti ká ban „ubor ka sze zon nak”
szá mí tott, a mö göt tünk ha gyott for ró év szak igen csak moz -
gal mas nak bi zo nyult. A par la men ti pár tok há za tá ján szin -
te nap ról nap ra szen zá ci ós dol gok tör tén tek...

Medgyessy Pé ter (volt?) mi nisz ter el nök nya ra lá sá ról vissza -
tér ve va la mi is me ret len kon cep ció nyo mán át ala kí tot ta kor -
má nyát, mi re a ko a lí ci ós pár tok az zal a len dü let tel la pát ra is
tet ték. Jön a ma ga biz tos Gyurcsány Fe renc, a nagy üdülõpri-
vatizátor mil li ár dos, mint a bal ol da li ér té kek meg tes te sí tõ je.

Az SZDSZ irá nyí tot ta tár cák nál zû rös ügyek kö ve tik
egy mást: az ol csó óvo dai szá mí tó gé pek (já té kok he lyett...)
kakaóbiztosak és drá gák, az au tó pá lyák két szer an  nyi ért,
vi szont las sab ban épül nek, mint ko ráb ban, az ok ta tás ban
egy biz tos pont van: a bi zony ta lan ság, egye sek sok száz
mil li ós tá mo ga tást kap nak át mi nõ sít te tett föld je ik re. 

Az MDF-ben a frak ció ve ze tõ csak úgy egy sze mély ben
ki zár ja né hány frak ció tár sát, akik vi szont õt akar ták le vál -
ta ni. Az ügy a bí ró sá gon foly ta tó dik.

A kor mány pár ti po li ti ku sok, akik ed dig min den kri ti kát
és kér dést go rom bán uta sí tot tak vis  sza, sze re csent mos dat -
nak és po zí ció har co kat foly tat nak egy más sal. 

Köz ben az ál lam ház tar tás hi á nya au gusz tus ban el ér te az
egész év re ter ve zett szin tet. Bû vész ked nek a mak ro gaz da -
sá gi mu ta tók kal ahe lyett, hogy az em be re ket fog lal koz ta tó
kér dé sek re kap nánk meg nyug ta tó vá laszt...

Át ala kul a kor mány? Ugyan! Bár változik(?) a sze mé lyi
ös  sze té te le, a lé nyeg ugyan az ma rad. 

Re form nak ne ve zett kon cep ci ót lan kap ko dás, kor mány -
zás he lyett. 40 mil li árd fo rint a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé -

34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



re? Va gyis el bo csá ta nak 8–10 ezer em bert? Új au tó kat kap a
rend õr ség? Re mek! De ben zin is lesz? Mert most csak ön kor -
mány za ti tá mo ga tás sal ké pe sek köz le ked ni a rend õrei. Ha -
tá ro zott ság ba cso ma golt bi zony ta lan ság vesz kö rül min ket...

De ter mé sze te sen mi az ön kor mány zat ban mind ezek el -
le né re tes  szük a dol gun kat. Szak ma i lag ki fo gás ta lan pá lyá -
za tunk nak kö szön he tõ en a 35 mil li ós hi ányt az el nyert
„önhiki” fe de zi, hi telt az idén sem kell fel ven nünk. Az öreg
ZUK-ot nyug dí jaz tuk, he lyet te egy új KIA szol gál to vább
(3,6 mil lió Ft-ba ke rült), ter mé sze te sen a fa lu ból bár ki
igény be ve he ti. Rö vi de sen a kör jegy zõ ség au tó ját is mo -
der nebb re cse rél het jük. Be fe jez zük a busz meg ál lók cse ré -
jét, amely ben Pamuknak is se gí tünk. A mun kák hoz egy
be ton ke ve rõt és áram fej lesz tõt is vá sá rol tunk. Alá ír tuk a
szer zõ dést a Kos suth L. ut cai jár da kül sõ ré szé nek fel újí tá -
sá ra, amely 2, 7 mil li ó ba ke rül. En nél is na gyobb té tel (7,8
mil lió Ft) a vityai Sza bad ság ut ca asz fal to zá sa. Lé pé se ket
tet tünk az ivó víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben.

A fel so ro lás per sze nem tel jes. De ezek is mind an  nyi un -
kat érin tõ, fon tos dol gok. 

Vagy ta lán ezek az iga zán fontosak.... 
(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2004. szep tem ber)
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SZÁZ LÉ PÉS – SZÁJ TÉ PÉS?
A mi nap az egyik ke res ke del mi rá dió reklámblokkjában(!)
ma ga Gyurcsány Fe renc mi nisz ter el nök szó lott hoz zánk,
is mer tet ve a száz lé pés prog ram já nak ránk vá ró ál dá sa it.

Ho va ju tot tunk, ma gya rok? Mi van itt?
Az el múlt év ez red vé gén volt egy pol gá ri kor mány, amely

a hi bái el le né re is elõ re vit te az or szá got. Ezt Med gyessy Pé -
ter is el is mer te, hi szen szá mos olyan in téz ke dés foly ta tá sát
ígér te, amely az em be rek ja vát szol gál ta, ilyen volt  pél dá ul
a la kás tá mo ga tá si rend szer, a Szé che nyi -terv vagy a di ák hi -
tel. A szo ci a lis ták ígér tek fût-fát, meg is nyer ték a vá lasz tást.
Gyor san (100 nap alatt) szét osz tot ták, amit a kam rá ban ta lál -
tak, az tán csend… Hogy va la mi még is tör tén jen, megpucc-
solták a mi nisz ter el nö kü ket. Jött az ad dig mi nisz ter el nö ki fõ -
ta nács adó – mi nisz ter – szociálisan ér zé keny mil li ár dos
showman „pá pai gye rek”, aki pápább akart len ni még a pá -
pá nál is. In ter jút adott, nyi lat ko zott, prog ra mot hir de tett,
öregecskedõzött és ter ro ris tá zott. Csak ép pen azt nem érez -
tük, hogy a vá lasz tá si gyõ zel met ho zó ígér tek be vál tá sa meg -
kez dõ dött volna.(Emlékeznek ugye? 800 km au tó pá lya, in -
gye nes szív gyógy szer, in gye nes uta zás a di á kok nak, in gye -
nes tan könyv, ti szai töl té sek meg erõ sí té se, n-e-m-l-e-s-z-g-á-
z-á-r-e-m-e-l-é-s és foly tat hat nánk.) 

Telt, múlt az idõ, de a cse lek vés he lyett csak szö veg, szö -
veg, szö veg hall ha tó.

A köz vé le mény-ku ta tás ok (és a szo ci a lis tá kon be lül is
egy re töb ben) je lez ték, nem jó ez így.

– No sza, kap junk elõ va la mit! – mond ták. – A száz egy -
szer már be jött, a pol gá ri kor mány ha gya té ká nak szét osz -
tá sa si ke res volt! – tört fel a lel ke se dés.

– De osz ta ni már nincs mit! – így a két ke dõk.
– Ak kor lép jünk szá zat! Ab ban jól el fá rad nak (kü lö nö -

sen az öre gek) az tán majd csak lesz valami…
– De ho va, mer re men jünk? Se cél, se irány…
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– Mind egy, ho va me gyünk, kör be-e vagy hely ben já runk,
fõ a moz gás! Ren del jük meg a rek lá mo kat! – hang zott a ver -
dikt és az óta hét rõl hét re zú dul ránk az újabb öt le tek özö -
ne. Át gon do lat lan, a meg fo gal ma zott cé lok kal gyö ke re sen
el lent mon dó, ha tás ta nul má nyok kal alá nem tá masz tott rög -
tön zé sek, ame lyek nek egy ré szét azon nal vis  sza is von ják.

És en nek a katyvasznak a nép sze rû sí té sé re mil li ár do kat
köl te nek. Most nem szá mít ják át az ös  sze get lélegeztetõ -
gépekre. Mi ért kell er re köl te ni, nem hisz nek a ha tá sá ban?
Ha jó, az em be rek úgy is meg sze re tik! Ta lán mert tar ta lom
nincs is, csak az agy mo sás az egyet len cél? Ak kor ér tem.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2004. no vem ber)
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EL FU TOTT...
Ki ne em lé kez ne rá? Ha lé te zik em ber, akit akár két szó val
is tö ké le te sen le het jel le mez ni, ak kor Õ ilyen: mo soly és
fu tás. „Csó ko lom ara nyos” kö szönt min den ki nek, még a fi -
a ta lab bak nak is, mi köz ben für ge lép tek kel vi dá man vit te
az ét hor dót.

Már több éve an nak, hogy utol já ra lát tam. Lá to ga tó ba
jött vis  sza Somogyvárra. Sem mit sem vál to zott. Di na mi kus
volt és vi dám.

Já nos, aki az in té zet egyik el sõ nö ven dé ke volt, né hány
nap ja, 70 éves ko rá ban csen de sen át sza ladt a más vi lág ra...

Mi ért le het ez hír a ka rá cso nyi Somogyvári Hír mon dó -
ban?

Mert ös  sze tar to zunk. A sze ren csét len sor sú gye re kek, fi a -
ta lok itt köz tünk és mi, akik tõl függ nek, akik szeb bé, kön-
nyeb bé te het jük éle tü ket. Mert õ sze líd sé gé vel, alá za tá val,
jám bor sá gá val pél dát mu ta tott mind an  nyi unk nak. Em ber
volt, egy kö zü lünk. Egész nyo mo rult éle te má sok se gí té sé rõl
szólt, még sem pa nasz ko dott so ha. A légy nek sem ár tott.

Üze ne te van an nak, hogy ép pen most ment el. Így ka -
rá csony elõtt, nagy cso ma gok kal a ke zünk ben a csil lo gás
és a pom pa kö zött áll junk meg egy ki csit. Gon dol junk
azok ra, akik nek fény he lyett ár nyék ju tott. Pró bál junk meg
jók len ni és jót ten ni! Így kö ze lebb ju tunk az ün nep lé nye -
gé hez. Ad junk. Leg alább egy meg ér tõ mo solyt, egy jó szót!

Akik el men tek a te me tés re, em ber ség bõl vizs gáz tak
je les re.

Já nos pe dig már ott fönn az an gya lok kö zött sza lon ná -
zik, és sze rin tem õ oszt ja szét ét hor dó ból a men  nyei
uzson nát.

És biz to san köz ben jár (bo csá nat, sza lad) ér tünk...
(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2004. de cem ber)

38 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



MEGINT JÖN NEK, RIOGATNAK…
Aki nem tart ja szá mon, hogy alig egy esz ten dõ múl va ön -
kor mány za ti vá lasz tá sok lesz nek, az bi zony fel-fel kap ja a
fe jét, mi fé le szó be szé dek ter jed nek a fa lu ban. Mint ha nem
is ugyan azok ban az ut cák ban él nénk, csu pa-csu pa rossz
minden…

Nem idé zem ide, mi ket hor da nak ös  sze ezek az em be -
rek, nem ér de mes rá pa za rol ni a pa pírt. Csak a je len ség re
sze ret ném fel hív ni a fi gyel met.

Mind an  nyi unk ban szá mos jó tu laj don ság mel lett né -
hány go nosz is la kik: ilye nek pél dá ul a fé le lem és az irigy -
ség. Ezek a ked ves em be rek, akik meg pró bál ják szét ver ni
kö zös si ke re in ket, eze ket pró bál ják meg most fel élesz te ni.
És er re gya lá za tos mó don még gye re ke ket is fel hasz nál -
nak! Em lé kez nek? 2002-ben a fog or vo si ren de lõ fa lá ra fes -
tet tek fe nye ge tõ fel ira tot. Már kész volt a lis ta, kik re pül -
nek az ál lá suk ból. De Somogyvár pol gá rai csat ta nós vá -
laszt ad tak a bé két le nek nek: olya nok ke rül tek a Tes tü let -
be, akik dol goz ni akar tak ott ho nun kért. Nem olya nok,
akik még az adó ju kat is a szom széd fa lu ba fi ze tik. Nem
olya nok, akik ki je len tik: en gem nem ér de kel 150 mun ka -
hely. Nem olya nok, akik csak kri ti zál ni, fa nya log ni, tud nak
de ja vas la ta ik va la hogy nem fo gal ma zód nak meg.

Nem mon dom, hogy hi bát la nul dol go zunk. De jó szán -
dék és bé kes ség van még ak kor is, ha nem min den kér -
dés ben ér tünk egyet, és nem min den el kép ze lést si ke rül
ma ra dék ta la nul meg va ló sí ta ni.

Ezt a bé kes sé get akar ják né há nyan most megint el ven -
ni tõ lünk. 

Ne hagy juk.
(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2005. no vem ber)
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SZÁZ ÉVE HALT MEG 
SZÉ CHÉ NYI IM RE

Gróf Szé ché nyi Im re fõ rend, csá szá ri és ki rá lyi ka ma rás, a
Ma gyar Föld hi tel In té zet fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, a
Ma gyar Ipar és Ke res ke del mi Bank, a Ma gyar Ál ta lá nos Hi -
tel bank igaz ga tó sá gá nak tag ja, A Katholikus Kong rua bi -
zott sá gá nak tag ja és a Ma gyar At lé ti kai Klub al el nö ke 1858.
már ci us 31-én szü le tett. Ap ja gróf Szé ché nyi Dé nes, any ja
Hoyos Má ria. Test vé rei: Gé za, erdõcsokonyai föld bir to kos
és Vik tor, Kõ rös hegy ura.

Õ volt az a sze mé lyi ség, aki az 1848 utá ni pa raszt kér -
dést min den kor tár sá nál job ban ér tet te. A pa raszt ban
nem el len sé get, ha nem part nert lá tott. Nem csak Szé che -
nyi Ist ván vér ro ko na, ha nem kon zer va tív re form po li ti ká -
já nak is foly ta tó ja volt, no ha sze mé lye sen so ha nem ta -
lál koz tak. Im re ko rán érõ, ko rán ko mo lyo dó arisz tok ra -
ta gyer mek volt. 

19 éve sen 15 ezer fo rint tal se gí tet te a csur gói és a nagy -
atá di já rá sok nép is ko lá it, va la mint a két so mo gyi gim ná zi -
u mot: a csur gó it és a ka pos vá rit. Alig 21 éves, ami kor be -
vá laszt ják a Ré gé sze ti és Tör té nel mi Tár su lat so mo gyi vá -
laszt má nyá ba.

Majd nem egy évet töl tött só go rá val, gróf Andrássy Gé -
zá val Ame ri ká ban, ami sze rin te fe lért egy egye te mi sze -
mesz ter rel. Két kér dés fog lal koz tat ta: Mi ért ala csony az
ame ri kai bú za ala csony ön költ sé gi ára? És ho gyan él az
ame ri kai far mer, mi a tit ka a far mer gaz da ság nak? Az Ame -
ri kai le ve lek cí mû úti nap ló já nak, ami tu do má nyos ér té kû
úti könyv, zár sza vát 1881 ka rá cso nyán már Somogyváron
ír ta. Ame ri kai ta nul mány út já ról egy egész in di án fa lut ho -
zott ma gá val. Épít mé nye i vel, fel sze re lé se i vel, hasz ná la ti
tár gya i val együtt, fel öl töz te tett bá buk kal ki ál lí tot ta a kas -
tély park ban. Ab ban az idõ ben ez nagy szen zá ció volt. Ha -
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za tér te után ak tív po li ti kai, tár sa dal mi köz gaz da sá gi te vé -
keny sé get foly ta tott.

A kö vet ke zõ év tõl So mogy me gye köz igaz ga tá si elõ -
adó ja. Az 1883-ban írt Homestead és bir tok mi ni mum cí -
mû mun ká já nak a lé nye ge, hogy a li be rá lis ál lam nak be
kell avat koz nia az ag rár vi szo nyok ba, mert kü lön ben a
pa raszt ság ela dó so dá sa, el sze gé nye dé se jó vá te he tet len
ká ro kat okoz.

So mogy ról szó ló el sõ írá sa 1887-ben je lent meg. Öt év
múl va tar tot ta aka dé mi ai szék fog la ló ját So mogy ról szó ló
ki bõ ví tett mo nog rá fi á já val. 

A Va sár na pi Új ság 1895. évi egyik szá má ban meg je len -
te ti há rom, Ku pa vá ron ta lált kõ fény ké pét. Ezt kö ve tõ en
uta zik ide Gerecze Pé ter, aki 11 na pig ku tat a ro mok kö -
zött és egy év múl va az Archológiai Köz löny ben meg je le -
nik a ba zi li ka alap raj za.

Az ezer éves Hon fog la lás na gyon lel ke sí tet te. A mil len -
ni um évé ben há rom mû ve je lent meg: te le pí té si tö rek vé -
sek, Bimettalizmus és a ter mé nyek ár ha nyat lá sa és A so -
mogyvári Ku pa vár. A mil len ni u mi ün nep sé gek re õ ta ní tot -
ta be és ve zet te fel So mogy me gye lo vas ban dé ri u mát. 

A szá zad utol só évé ben ad ták ki a Szö vet ke ze ti ala pon
va ló köl csö nös biz to sí tás cí mû mun ká ját, 1906-ban pe dig
az „egy két”. Õ ala pí tot ta a somogyvári óvo dát, ami So -
mogy ban az el sõk kö zött fo gad ta a kis gye re ke ket. Az óvó -
nõ ket rend sze re sen fi zet te. Az is ko lát és a temp lo mot min -
dig mun ká sai ta ka rí tot ták. 

A szel le mi és gaz da sá gi ér té kek tisz te le tét ter mé sze tes -
nek tar tot ták há zá ban, ahol gyak ran em le get ték Ist vánt, a
nagy bá csit. A kas tély ba min den ki be jár ha tott. Szé ché nyi
Zsig mond, aki va dász út ja it re mek köny vek ben örö kí tet te
meg, és Somogyváron is szí ve sen va dá szott, itt Zsi ga bá csi
volt. Ilo na Má ria, aki itt ne vel ke dett, be járt Ka pos vár ra in -
gye nes ápo ló nõ nek, a nagy ma ma pe dig pu ló ve re ket kö -
tött. So kan jár tak ak ko ri ban Somogyváron gró fi pul csi ban.
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Szé ché nyi Im re el mé le ti és tu do má nyos mun kás sá ga
ke rek és egész, mû vei te ma ti kus lán co la tot al kot nak. Ér -
dek lõ dé se köz gaz da sá gi, tör té ne ti és szo ci o ló gi ai té mák
iránt fo ko zott volt. Tu do má nyos mun kás sá gá nak cél já ul a
ma gyar ag rár vi szo nyok mo der ni zá ci ó ját, a nagy bir to kos
osz tály és a pa raszt ság hely ze té nek ja ví tá sát tûz te ki. Az õ
ne vé hez fû zõ dik a Szentimrei Föld mû ves Is ko la meg ala pí -
tá sá nak gon do la ta, az 1935-ig fenn állt in téz ményt õ in dí -
tot ta út já ra. Az in téz mény alap ve tõ je len tõ sé gû So mogy
me gye me zõ gaz da sá gá nak mo der ni zá ci ó ja szem pont já ból.
Az is ko la tan terv ében fon tos sze rep ju tott a szar vas mar ha-
, ser tés- és ló te nyész tés nek. Té len a ta ná rok a kör nye zõ
fal vak ban ad tak elõ a pa rasz tok nak.

Ami kor Fo nyód szõ lõi a fi lo xé ra mi att tönk re men tek,
Szé ché nyi Im re újat te le pít te tett, ez lett a Má ria-te lep. A ké -
sõb bi Balatonmáriafürdõ. Már ak ko ri ban is rop pant fel ka -
pott volt Ba da csony, ahol a bor né ha ke vés nek bi zo nyult.
Ilyen kor a dé li part ról a balatonmáriai riz lin get csó na kon
vit ték át a túl só part ra. 

A ba la to ni für dõ kul tú ra a szá zad for du lón in dult fej lõ -
dés nek. Õ ek kor test vé re, Vik tor tu laj do ná ban lé võ Föld -
vár pusz ta sá gát kezd te ala kí ta ni, ami rö vi de sen di na mi -
ku san fej lõ dõ te le pü lés lett, a nagy bir to kos ok ked velt
üdü lõ he lye.

Szé ché nyi Im re arisz tok ra ta volt a szó gö rög ér tel mé -
ben, ami a leg ki vá lób bat je len ti. Ke vés ba rát ja volt, azok is
több nyi re ro ko nok. Ma ga tar tá sa kis sé pó zos volt. Ma gá -
nyos tölgy fa ként élt és 1905. no vem ber 25-én, 58 éve sen
tü dõ baj ban halt meg. Somogyváron, a csa lá di sír bolt ban
te met ték el. Sze mé lyé ben Szé ché nyi Ist ván szel le me lob -
bant fel új ra.

1908-ban, Pé ter és Pál nap ján lep lez ték le szob rát Föld -
vá ron.

A 100 esz ten dõ vel ez elõtt el hunyt gróf ra meg ha tó ün -
nep ség ke re té ben em lé kez tek meg Föld vá ron, a ró la el ne -
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ve zett ál ta lá nos is ko la ta nu lói. Sír já nál mi is el he lyez tük az
em lé ke zés ko szo rú ját.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2005. de cem ber)
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A fi úk kal



A VÁ LASZ TÁ SI ERED MÉNY 
MAR GÓ JÁ RA

Kö szö nöm min den somogyvári pol gár nak, hogy sza va za -
ta ik kal vá lasz tó ke rü le tünk egyé ni or szág gyû lé si kép vi se lõ -
jé vé vá lasz tot tak.

Sze ret ném be bi zo nyí ta ni azok nak, akik má sik je lölt re
vok sol tak, hogy té ved tek...

Ami kor '92 ka rá cso nyá nak elõ est éjén fél tu cat ba rá tom -
mal együtt részt vet tem a Fi desz he lyi cso port já nak meg -
ala ku lá sá ban, csu pán a he lyi köz élet meg vál toz ta tá sa, job -
bá té te le volt a cé lom.

Nagy utat jár tunk be az óta.
Szin te ész re vét le nül (de nem ész re ve he tet le nül) sod ród -

tunk a me gyei, majd az or szá gos po li ti ka ma gas sá ga i ba.
Hogy fi a tal fa lu si pol gár mes ter ként egy ál ta lán je lölt le -

het tem, az Somogyvár el múlt más fél év ti zed ének is kö -
szön he tõ. Azok nak az ered mé nyek nek, ame lye ket kö zö -
sen ér tünk el. Dol goz tunk kor mány za ti „hát szél ben” (ke -
ve seb bet) és erõs el len szél ben is. De min dig si ke rült elõb-
b re jut nunk. Nem fé lek te hát at tól, hogy az el len zék so ra -
i ban kell he lyet fog lal nom. Ahogy ed dig is, ez után is meg
fo gom ta lál ni a han got im már nem csak egy, ha nem negy -
ven te le pü lés ér de ké ben.

Ta lán so ka kat meg le pett, hogy nem a Fi desz, ha nem a
KDNP frak ci ó já ban fog la lok he lyet. Sze ret nék min den ké -
telyt el osz lat ni: a két frak ció egy csa pat! Mi vel mind két
párt nak tag ja va gyok, adó dott a vá lasz tás le he tõ sé ge. A Fi -
desz or szá gos és he lyi ve ze tõ i vel foly ta tott egyez te tés
alap ján, a vá lasz tó ke rü let ha té ko nyabb kép vi se le te ér de -
ké ben szü le tett meg a dön tés. (A 23 fõs frak ci ó ban egy -
sze rû en min den szem pont ból több le he tõ ség nyí lik az
ered mé nyes mun ká ra, mint a 141 kép vi se lõt tö mö rí tõ cso -
port ban.)
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A vá lasz tá si kam pány ban tör tént né hány „ér de kes” do -
log, ami mel lett nem le het szó nél kül el men ni.

Az MSZP je lölt je eti kai kó dex alá írá sát kez de mé nyez te,
hogy az tán a két for du ló kö zött több írott és írat lan sza -
bályt át hág va, min den esz közt be vet ve pró bál ja meg be -
hoz ni a hát rá nyát: volt meg té vesz tõ szó ró lap, te le fon hí vás -
ok a kam pány csend ben, a vá lasz tá si bi zott ság ál tal is tör -
vény te len nek mi nõ sí tett in gyen disz kó, húsvéti(!) cso mag -
osz to ga tás.

Mind ez ab ból a szem pont ból is ér de kes le het, hogy né -
hány hó nap múl va hely ha tó sá gi vá lasz tá sok lesz nek. Mi re
szá mít ha tunk az õszi kam pány ban? Vol tak, akik a Fi desz
ta va szi ve re sé gét pro vo ká ci ó val, „be szó lá sok kal”, az es te
sö tét jé nek lep le alatt a fa lut vé gig du dál va „ün ne pel ték”.
Fél re ér tés ne es sék: nem az örömködésük jo gát vo nom
két ség be. A nyu gal mun kat fél tem. Négy éve volt itt már
fal ra fes tett fe nye ge tés is, jól em lék szünk.

Hogy kik a fes tõk és du dá lók, nem tud juk. Hogy kik
azok, akik mun ká juk kal, öt le te ik kel elõ re akar ják vin ni fa -
lunk éle tét, nos, õk meg ta lál ha tók a bi zott sá gi meg a tes -
tü le ti ülé se ken, a pol gár õrök, a nyug dí jas klub, a sport kör
meg más szer ve ze tek tag jai kö zött. Hogy kik jön nek elõ a
sö tét bõl, majd meg lát juk...

Az a csa pat, ame lyik ben én ját szom, to vább ra is épí te ni
fog: uta kat, há za kat, kö zös sé ge ket.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2006. jú ni us)
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„GÖ RÖN GYÖS ÚTON...”
Van ab ban va la mi lé lek eme lõ, ami kor a ha tár tól vagy hét -
száz ki lo mé ter re ének lik a ma gyar him nuszt. Emelt fõ vel,
csil lo gó szem mel, ren dít he tet le nül. Ezt az ér zést nem le het
meg szok ni... és iga zá ból el mon da ni sem. Ezt meg él ni, át -
érez ni kell. Nem vé let le nül za rán do kol nak ma gya rok szá -
zez rei pün kösd kor Csíksomlyóra. Meg csak úgy fel ke res ni
Er dély fes tõi tá ja it az év bár mely sza ká ban...

Im má ron ne gye dik al ka lom mal ve het tem részt er dé lyi
test vér te le pü lé sünk bú csú ján, és új ra meg ta pasz tal tam: az
együ vé tar to zás, a szü lõ fa lu sze re te te olyan mé lyen él eb ben
a pi ciny fa lu ban, amely rõl mi csak ál mo dunk. Az alig öt száz
lel ket szám lá ló te le pü lés Nagyboldogasszony-napi ün ne pé re
a fa lu ból el szár ma zot tak, il let ve a ha tár in nen sõ ol da lán dol -
go zó ot ta ni ak egy em ber ként ér kez tek ha za, pe dig az ün nep
az idén a hét kö ze pé re esett. A temp lom elõt ti tér ár nyas fái
alatt be mu ta tott sza bad té ri szent mi sé re ki sebb-na gyobb cso -
por tok ban bal lag tak fi a ta lok és idõ seb bek egy aránt. Ki is
hasz nál tuk a le he tõ sé get és sor ra kö szön tük meg a gyer me -
ke ink tá bo ro zá sát meg szer ve zõ és se gí tõ csa lá dok nak ál do -
za tos mun ká ju kat. Jó volt hal la ni, hogy a tá bor re me kül si -
ke rült, és a né hány nap alatt a sok-sok él mény mel lett a gye -
re kek kö zött ba rát sá gok szö võd tek. A tá bo ro zás fel tét ele i nek
biz to sí tá sát az ot ta ni ak nem nyûg nek érez ték, ha nem el len -
ke zõ leg: le he tõ sé get lát tak ar ra, hogy ez zel is erõ sít sék a két
te le pü lés la kói kö zött meg lé võ ba rát sá got.

Nem ér kez tünk üres kéz zel: egy TV-t és DVD le ját szót
vit tünk az is ko lá nak, amit nagy öröm mel fo gad tak, Ba lázs
Fe renc plé bá nos úr a szent mi se vé gén nyil vá no san kö -
szön te meg az aján dé kot Somogyvárnak, a ta vas  szal a ká -
pol na te te jé nek fel újí tá sá ra gyûj tött ado mán  nyal együtt. (A
hir de tõ táb lá ról meg tud hat tuk, hogy a bá lunk be vé te le és
ön kor mány za tunk tá mo ga tá sa együtt majd' an  nyi volt,
mint amen  nyit ott a fa lu ban ös  sze gyûj töt tek.)
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A rend szer vál tás óta szám ta lan anya or szá gi ese mény zá -
rá sa kor hang zik fel a ma gyar mel lett a szé kely him nusz is.
Kö zös ün ne pe i ken együtt éne kel jük – ki fá tyo los szem mel,
el csuk ló han gon, ki meg da co san, ököl be szo rí tott kéz zel
–, hogy: „ne hagyd el vesz ni Er délyt, Is te nünk”. El mond ha -
tat lan kí nok, ül döz te tés, nél kü lö zés el le né re az ot ta ni ak a
mai na pig õr zik. Õr zik Er dély or szá got és a ma gyar sá gu kat
is. A mi ma gyar sá gun kat is. Ezért bár mi, amit ér tük te -
szünk, ne kik adunk, hoz zá já rul ah hoz, hogy mi se hagy -
juk el vesz ni azt, ami év ez re des örök sé günk és ami nél kül
az egész em be ri ség sze gé nyebb len ne. Kö szö nöm min den
somogyvárinak, aki az ado má nyok hoz hoz zá já rult!

Szentdemeter na gyon mes  sze van, és még szi lárd út
sem ve zet odá ig. Hos  szú uta zás vé gén ká tyú kat ke rül get -
ve, por fel hõt ka var va zöty kö lõd he tünk be a fa lu ba.

Még is ér de mes oda men ni.
Mert az ot ta ni ak hi te, él ni aka rá sa, tisz ta szí ve, igaz ma -

gyar sá ga min tá ul szol gál mind an  nyi unk nak.
(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2007. szep tem ber)
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ÁL LÍT SUK MEG AZ ERÕ SZA KOT,
AMÍG NEM KÉ SÕ!

Aki azt gon dol ja, hogy a saj tó ból meg is mert is ko lai erõ -
szak el ke rü li te le pü lé sün ket, az ala po san té ved. És most
nem a ku ká kat, busz meg ál ló kat szét ve rõ vi dé ki fi a ta lok ra
gon do lok el sõ sor ban – bár ve lük szem ben is szi go rú an fel
kell lép nünk – ha nem az is ko lánk ban az utób bi idõ ben a
gye re kek kö zött el ha ra pó dzó és már a pe da gó gu so kat is
fi zi ka i lag fe nye ge tõ ag res  szi ó ra.

Meg vál to zott vi lág ban élünk. Nin cse nek ér té kek, po -
zi tív pél dák, hi ány zik a leg alap ve tõbb tisz te let a gye re -
kek nagy ré szé bõl, ter mé sze te sen tisz te let a ke vés ki vé -
tel nek. Min den ki az is ko lá tól vár meg ol dást, mi köz ben
gyak ran a szü lõk ma guk rom bol ják a pe da gó gu sok irán -
ti meg be csü lést az zal, hogy szin te min den ta ná ri in téz ke -
dést meg kér dõ je lez nek: mi kor írat nak dol go za tot, hány
je gyet ad nak, mit néz nek meg ki rán du lá son, rá adá sul
sok szor a gye re kek elõtt fo gal ma zó dik meg a bí rá lat.
Em lé kez zünk csak mos ta ni szü lõk a sa ját is ko lás éve ink -
re! Hogy is volt az ak ko ri ban? Ha be írást kap tunk, elõbb
bün tet tek meg ott hon, majd utá na eset leg ma gya ráz kod -
hat tunk! Ne tán pa nasz kod tunk egy ta ná ri nyak le ves mi -
att? Kön  nyen meg kap hat tuk a pár ját! Ma meg a gye re kek
köz ti min den na pos konf lik tust a szü lõ azon nal ro han az
is ko lá ba „ren dez ni”, nem egy szer le or dít va gye re kek, ta -
ná rok fe jét.

De ez még nem min den: tu dunk már ne ve lõ jét trá gár
ki fe je zé sek kel il le tõ, tegezõ(!), „vé let le nül” megütõ gye rek -
rõl és ta ná ri in téz ke dést a fo lyo són üvöl töz ve szá mon ké -
rõ, fe nye ge tõ zõ szü lõk rõl (ez utób bi ügy ben egyéb ként
ga ráz da ság mi att már nyo mo zás fo lyik).

Azt gon do lom, ten nünk kell va la mit, amíg nem ké sõ.
Nem sza bad meg vár nunk, amíg tra gé dia tör té nik!
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Nyil ván min den ki nek van az ügy ben ten ni va ló ja. A szü -
lõk nek min de nek elõtt több bi za lom mal kell vi sel tet ni ük az
is ko la és az ott dol go zó pe da gó gu sok iránt. Nem ér de mes
a pi cik kö zöt ti konf lik tus ba be avat koz ni és erõ bõl "meg ol -
da ni". Tes sék el hin ni, a ta ní tók, ta ná rok hely ze te sem kön-
nyû ma nap ság! Hagy ják csak nyu god tan, hogy a szak em -
be rek vé gez zék a dol gu kat és ta nít sák, ne vel jék az ap ró sá -
go kat. A gyer me ki erõ sza kot, ag res  szi vi tást – ha már saj ná -
la tos mó don meg je lent – leg in kább ott hon le het le csil la pí -
ta ni, el csen de sí te ni. Te hát tisz te let tel ké rem a ked ves szü -
lõ ket, igye kez ze nek a gye re kek fi gyel mét fel hív ni ar ra,
hogy az erõ szak nem old meg sem mit, el len ke zõ leg: újabb
és újabb erõ sza kot szül és jó vá te he tet len tra gé di á hoz is ve -
zet het! Tûr he tet len, hogy tol lal szúr ják hát ba egy mást a
gye re kek, mint ahogy az is, hogy a sport csar nok öl tö zõ jé -
nek ja vít ha tat lan ná szét vert és még le sem fes tett új aj ta ját
már is berúgták-fejelték-szakították. Az szin tén el fo gad ha -
tat lan, hogy a vélt sé re lem mi att a szü lõ a pe da gó gus ra tá -
mad az is ko lá ban, akár csak ver bá li san is! Az ilyen ese tek -
ben a jog min den esz kö zét fel fog juk hasz nál ni ar ra, hogy
meg véd jük a gye re kek bé kés több sé gé nek és nem utol só
sor ban a pe da gó gu sa ink nak tes ti (és lel ki) ép sé gét! A leg -
ha tá ro zot tab ban fel fo gunk lép ni a rend meg õr zé sé nek ér -
de ké ben. Az oko zott kárt min den eset ben meg fog juk té -
rít tet ni és vég sõ eset ben nem ri a dunk vis  sza az is ko lá ból
va ló el ta ná cso lás tól sem.

Mert a Szent Lász ló Ki rály Ál ta lá nos Is ko la a mi is ko -
lánk, ahol sem mi he lye az erõ szak nak.

(Meg je lent a Somogyvári Hír mon dó ban, 2008. jú ni us)
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II. Somogyország
honpolgára
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Ma gyar or szá got épít jük



NEM LE HET VIS  SZA ÉL NI 
AZ EM BE REK BI ZAL MÁ VAL

Ös  sze kell han gol ni azok nak a mun ká ját, akik a ba la to ni tu -
riz mus fej lesz té sé ben ér de kel tek. Ezek pe dig az érin tett vál -
lal ko zók, az ön kor mány zat ok, s ter mé sze te sen az ál lam
sem vo nul hat ki eb bõl, hi szen az még sem jár ja, hogy az
ide gen for gal mi be vé te lek leg na gyobb ré szét még min dig a
Ba la ton ter me li, de a vis  sza jut ta tott pénz még is ele nyé szõ -
en ke vés – je len tet te ki la punk nak Mó ring Jó zsef At ti la,
Somogyvár pol gár mes te re, a vá lasz tó ke rü let fideszes or -
szág gyû lé si kép vi se lõ-je lölt je. Hoz zá tet te: So mogy me gye 4.
szá mú vá lasz tó ke rü le te több szem pont ból jel lem zõ le ké pe -
zõ dé se az or szá gos ál la po tok nak, hi szen bár a Ba la ton part -
ján fek võ fal vak, vá ro sok min den te kin tet ben elõ nyö sebb
hely zet ben van nak, mint a dé lebb re fek võ te le pü lé sek, köz -
tük is fo lya ma tos a ri va li zá lás. Emel lett a part men ti és a tá -
vo lab bi ré gió is szem ben áll egy más sal.

– Az zal, hogy vál lal ta az or szág gyû lé si kép vi se lõ-je lölt sé get
hi tet tett amel lett, hogy egy Somogyvárnál lé nye ge sen na -
gyobb kö zös ség éle tét kí ván ja fej lõ dõ pá lyá ra ál lí ta ni. Mi -
lyen gon dok kal küzd So mogy me gye 4. szá mú vá lasz tó ke -
rü le te?

– En nek a vá lasz tó ke rü let nek a leg na gyobb prob lé má -
ját, és leg na gyobb le he tõ sé gét is egy ben úgy hív ják, hogy
Ba la ton. Min den eré nyé vel, és min den gond já val együtt.
Az it te ni vál lal ko zá sok il let ve a csa lá dok meg él he té se je -
len tõs rész ben a tó hoz kö tõ dik, a tu riz mus ra épül, még
azo kon a te le pü lé se ken is, ame lyek nem köz vet le nül a
part mel lett fek sze nek. A tér ség fej lõ dé sé nek kul csa te hát
a tu riz mus fej lesz té sé ben van. En nek egyik alap ve tõ fel té -
te le, hogy az út há ló zat fel újí tá sa és fej lesz té se meg kez dõd -
jön. Az, hogy épül az M7-es au tó pá lya, az jó, hogy meny  -
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nyi ért, az már ke vés bé, ugyan is há rom szor an  nyi ba ke rül,
mint ko ráb ban. Ha azt akar juk, hogy a maj dan el ké szült
au tó pá lyán ne csak át ro bog jon a nyu gat-ke let irá nyú for -
ga lom, ha nem meg is áll ja nak a Ba la ton part ján, ak kor
egy részt ma gas szín vo na lú kul tu rá lis és szó ra koz ta tó prog -
ra mok ról, szál lás he lyek rõl kell gon dos kod nunk, más részt
olyan utak ra van szük ség, ame lye ken biz ton sá go san és ké -
nyel me sen el le het jut ni a part ra és az éj sza kai szál lás he -
lyek re.

– Mi lyen prob lé mák kal küz de nek a part tól tá vo labb esõ
te le pü lé sek?

– Óri á si gon dot je lent, hogy a vá lasz tó ke rü let ben ta lál -
ha tó fal vak egy ré sze zsák te le pü lés, s ezt a jel le get az ott
la kók ér de ké ben mi ha ma rabb fel kell szá mol ni. A tér ség
te le pü lé se i nek egy ré szé ben je len tõs szá mú ci gány szár -
ma zá sú em ber él,õket sem hagy hat juk ma guk ra. Az el múlt
négy év ben több al ka lom mal lá to gat tak el ide a kor mány
egyes tag jai, tej jel-méz zel fo lyó kánaánt ígér tek az itt élõ,
ne héz hely zet ben nyo mor gó ro mák nak, az tán le tö röl ték a
sa rat a ci põ jük rõl, ha za men tek, és nem tör tént sem mi. Az
érin tet tek pe dig az ön kor mány za ton kér ték szá mon az ígé -
re te ket. Nem le het vis  sza él ni az em be rek bi zal má val, mert
egy idõ után már azt sem hi szik el, ami va ló ban meg va ló -
sít ha tó. Nem az a meg ol dás, hogy lát vá nyo san fel szá mo -
lunk né hány te le pet, sza na szét szór va a csa lá do kat a fal -
vak kü lön bö zõ pont ja i ra, mert ez zel pél dá ul szét rob ban ta -
nánk az év ti ze dek alatt ki ala kult kö zös sé ge ket is. Sok kal
cél ra ve ze tõbb és rá adá sul meg va ló sít ha tóbb, ha ezek hez a
te le pek hez épí tünk utat, oda ve zet jük a vi zet, a vil lanyt, ja -
vít juk mag a te tõt, él he tõb bé tes  szük a ro mák éle tét. A leg -
fon to sabb azon ban, hogy már kis gyer mek kor ban kezd jük
ta ní ta ni õket ar ra, ho gyan kell ci vi li zált em ber mód já ra él -
ni. Al kal mas sá kell ten ni az óvo dá kat, hogy azo kat a gye -
re ke ket, akik nél ez prob lé mát je lent, akár na pon ta meg le -
hes sen für det ni, és át le hes sen öl töz tet ni, mert csak így le -
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het õket be von ni az ál ta lunk val lott kö zös ér ték rend be,
amit je len leg nem csak hogy nem fo gad nak el, de nem is
is mer nek. El kell oda jut nunk, hogy a gye re kek a szü le ik -
nek mu tas sa nak pél dát, mert el len ke zõ eset ben so ha nem
fog nak be in teg rá lód ni a tár sa da lom ba.

– Két cik lus óta ve ze ti a vá lasz tó ke rü let ben ta lál ha tó
Somogyvár ön kor mány za tát. Má so dik al ka lom mal már
egé szen meg gyõ zõ fö lén  nyel uta sí tot ta ma ga mö gé Frank
Sán dort, a szo ci a lis ták pol gár mes ter je lölt jét, rá adá sul a
kép vi se lõ tes tü let min den tag ja Fi desz je lölt ként nyert man -
dá tu mot. Mi nek kö szön he tõ a meg tisz te lõ bi za lom?

– Somogyvár egy 1800 lel ket szám lá ló kis fa lu, ahol
min den ki is mer min den kit. Ma gam itt nõt tem föl, s le szá -
mít va a gim ná zi u mi éve ket, fo lya ma to san a te le pü lé sen
élek. Rész ben en nek kö szön he tõ en, rész ben pe dig ami att,
mert 1994 és 1998 kö zött már a he lyi kép vi se lõ tes tü let tag -
ja vol tam, is mer ték az el kép ze lé se i met, ame lye ket a te le -
pü lé sen élõk el fo gad tak. Mi pe dig, 1998-tól kezd ve, mi u -
tán el nyer tem Somogyvár pol gár mes te ri szé két, el kezd tük
a prog ram meg va ló sí tá sát, ame lyet a la kók az zal há lál tak
meg, hogy 2002-ben újabb négy év re sza vaz tak ne kem bi -
zal mat, va la mint szin tén a pol gá rok jó vol tá ból egy tel jes
mér ték ben fideszes kép vi se lõ tes tü let foly tat hat ta a meg -
kez dett mun kát.

– Me lyek a fej lõ dés lát ha tó je lei?
– Két ség te len tény, hogy az el múlt nyolc év ben na gyon

sok min den vál to zott Somogyváron. Meg va ló sít ha tó dol go -
kat ígér tünk, ame lye ket vég hez is vit tünk. Be fe jez tük a
sport csar nok épí té sét, szo ci á lis bér la ká so kat épí tet tünk,
tel jes a csa tor na-há ló zat, fa lu há zat ala kí tot tunk ki, a fel újí -
tot tuk az uta kat, jár dá kat, új épü let be köl tö zött a hi va tal,
és a tör té nel mi em lék he lyen Szé che nyi -terv se gít sé gé vel
egy ki lá tót emel tünk. A si ker tit kát azon ban nem csak eb -
ben lá tom. Ko ráb ban, fõ ként a rend szer vál tás után So mogy -
vár egy na gyon ve sze ke dõs fa lu volt, a te le pü lés évek re
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két rész re sza kadt, a meg osz tott ság nak pe dig az itt la kók
lát ták ká rát. Úgy ér zem, hogy az el múlt nyolc év ta lán leg -
na gyobb ered mé nye, hogy si ke rült meg szün tet ni a meg -
osz tott sá got, a kö zös sé gek új ra el kezd tek mû köd ni: pol -
gár õr ség, if jú sá gi és nyug dí jas klub ala kult. Igyek szünk
élet ben tar ta ni a he lyi sport egye sü le tet, nem rég új szak osz -
tály ok jöt tek lét re. A leg fon to sabb, hogy a fa lu kö zös sé gé -
ben min den ki meg ta lál ja azo kat a le he tõ sé ge ket, ér té ke -
ket, ame lye ket fon tos nak tart.

– Ho gyan le het egyé ni or szág gyû lé si kép vi se lõ ként al kal -
maz ni a te le pü lé si pol gár mes ter ként si ker re vitt po li ti kát?

– Pol gár mes ter sé gem el múlt nyolc éve alatt azt ta nul tam
meg, hogy re á lis cél ki tû zé se ket kell meg fo gal maz ni, de
azo kat tel je sí te ni kell. Az egyik leg fon to sabb fel ada tom
lesz, hogy ös  sze kell han gol ni azok nak a mun ká ját, akik a
ba la to ni tu riz mus ban ér de kel tek. Ezek pe dig az érin tett
vál lal ko zók, az ön kor mány zat ok, s ter mé sze te sen az ál lam
sem vo nul hat ki eb bõl, hi szen az még sem jár ja, hogy az
ide gen for gal mi be vé te lek leg na gyobb ré szét még min dig a
Ba la ton ter me li, de a vis  sza jut ta tott pénz még is ele nyé szõ -
en ke vés. Más részt meg kell ta lál nunk azo kat, akik nek úti
cél ja, üdü lõ he lye le het a Ba la ton, ezek pe dig a ma gyar
csa lá dok. Olyan szol gál ta tá so kat kell nyúj ta ni, ame lyek
szá muk ra von zó ak és egy ben el ér he tõ ek. A vi tor lás tu riz -
mus ban, hor gász tu riz mus ban óri á si le he tõ sé gek rej le nek
és óri á si tar ta lé kok van nak még a gyógy- és kul tu rá lis tu -
riz mus te rü le tén is. 

Szá mos szer ve zet dol go zik kü lön-kü lön, egy más tól el -
szi ge tel ten azon, hogy a Ba la ton ügyét elõbb re vi gye,
ezek nek a mun ká ját a ha té kony ság ér de ké ben ös  sze kell
han gol ni. Meg kell hos  szab bí ta ni a ba la to ni sze zont, olyan
prog ra mo kat kell nyúj ta ni, ami mi att ér de mes ko ra ta vasz  -
szal és ké sõ õs  szel is ide lá to gat ni.

– Négy esz ten dõ vel ez elõtt eb ben az egyé ni vá lasz tó ke rü -
let ben He ré nyi Kár oly a pol gá ri ol dal kö zös or szág gyû lé si
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kép vi se lõ-je lölt je gyõ zött. Az MDF és a Fi desz ez út tal azon -
ban kü lön-kü lön in dít je löl tet. Mit kí ván más ként ten ni,
mint az elõd je?

– He ré nyi Kár oly nak vá lasz ta nia kel lett az egyé ni kar ri -
er és az egyé ni kép vi se lõ ség kö zött. Az zal, hogy õ el vál lal -
ta az MDF frak ció ve ze té sét lé nye gé ben le mon dott ar ról,
hogy az it te ni te le pü lé sek prob lé má it fel ka rol ja és kép vi sel -
je, egy vá lasz tó ke rü let gond ja i nak meg ol dá sa ugyan is
egész em bert kí ván. Rá adá sul saj ná la tos mó don szem be for -
dult a vá lasz tói aka ra tá val is. Erõ tel je sebb lob bi zás ra lett
vol na szük ség a szenny víz há ló zat ki épí té sé nek te rü le tén, il -
let ve a zsák te le pü lé sek egy ré szét is ös  sze le he tett vol na
köt ni szi lárd út bur ko lat tal. Azért len ne jó, ha a vá lasz tó pol -
gár ok ne kem sza vaz ná nak bi zal mat, mert ahogy si ke rült
Somogyváron egy bé két len ke dõ fa lu ból, élõ, fej lõ dõ és
együtt mû kö dés re ké pes te le pü lést for mál ni, úgy ugyan ezt
ké pes len nék a vá lasz tó ke rü let szint jén is meg ol da ni. Van
egy faj ta el len tét a par ti és nem par ti te le pü lé sek kö zött, de
ko moly szem ben ál lás, egész ség te len ri va li zá lás ta pasz tal ha -
tó a par ton lé võ vá ro sok kö zött is. Egy sé get pe dig az tud
te rem te ni, aki „kí vül rõl” jön, de azért nem túl messzirõl…

(Meg je lent a Ma gyar Nem zet ben, 2006. már ci us 29.; 

az in ter jút ké szí tet te Bor so di At ti la)
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EGYÜTT – EGY ÜT?
Hó na pok kal ez elõtt volt egy saj tó tá jé koz ta tó, ame lyet vá -
lasz tó ke rü le tünk MSZP-s ve ze tõ je és jó ma gam kö zö sen
tar tot tunk (és amely mi att so kan ros  szal lá su kat fe jez ték ki,
mond ván, ér tel met len). Úgy gon do lom, mi vel nem több rõl
volt szó, mint  hogy bi zo nyos té mák – ilye nek pél dá ul a
nem zet stra té gia vagy az ok ta tás kér dé se – nem vál hat nak
párt po li ti kai csa tá ro zá sok mar ta lé ká vá, ma is vál lal ha tó a
kez de mé nye zés. 

Né hány he te az egyik bul vár lap ter je del mes írá sa azon -
ban el bi zony ta la ní tott. Még is túl na iv vol tam?

A ké pek kel il luszt rált cikk hos  sza san tag lal ja, hogy a
„Fi desz Var gá ja” ho gyan tet te tönk re egy be ru há zás kap -
csán Fo nyód vá ros gaz dál ko dá sát. (Az óta ha son ló tar tal mú
in ter jút ol vas hat tak az egyik he ti lap ban is.) Meg tud hat tuk:
min den ba jért – ta lán még a ta va lyi ala csony víz ál lás ért, a
part fal meg csú szá sá ért, a sok vagy ke vés esõ ért, mint
ahogy az or szág ban min den ba jért – a „fideszvarga” és ter -
mé sze te sen a gaz Fi desz a fe le lõs. 

Ez egy részt nem igaz, más részt ha zug ság.
Az em lí tett úr 1992-tõl sem mi fé le kap cso lat ban nem áll

a Fi des  szel, ezt a nyi lat ko zók egyéb ként ép pen úgy tud -
ják, mint a cik kek szer zõi! De meg szok hat tuk, hogy a bal-
liberálisok egyes kép vi se lõ it a té nyek a leg ke vés bé sem ér -
dek lik. A cél ket tõs: el kell te rel ni a fi gyel met a szo ci a lis -
ták tal pát csik lan do zó, sõt né me lyek nek már a szá ja szé lét
nyal do só Kulcsár-mûbróker-ügy hul lá ma i ról, amely min -
den jegy zõ könyv-meg sem mi sí tés és a nyo mo zás fé ke zé sé -
re tett egyéb lé pés el le né re több szo ci a lis ta po li ti kust is
ma ga alá te met het. Az tán tud juk, a vá ros anya gi hely ze te
nem túl ró zsás, kell te hát egy(?) bûn bak, aki vel „el vi tet he -
tõ a bal hé”.

Úgy gon do lom, Fo nyód (és a töb bi) vá ros fej lõ dé se, fej -
lesz té se is ab ba a ka te gó ri á ba tar to zik, amely ös  sze fo gást
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igényel(ne) azok tól a po li ti ku sok tól, akik te het nek va la mit
az itt élõ kért. Ezért be szél get tünk pél dá ul Mé zes Éva kép -
vi se lõ as  szon  nyal is nem ré gi ben ar ról, ho gyan le het ne
meg aka dá lyoz ni a fe nye ge tõ csõ döt. Mert a baj nem ki csi.
En gem el sõ sor ban az ér de kel, hogy Fo nyód, a fo nyó di
part új ra a Ba la ton egyik ék kö ve le hes sen. Ezért sze ret nék
ten ni és ezért ér zem rossz lé pés nek az ilyen írá so kat, ame -
lyek va lót lan ál lí tá sa i kkal, sej te té se i kkel csak az in du la tok
fel kor bá cso lá sá ra jók. Vagy ép pen ez a cél? A bi zo nyos
stra té gi ai kér dé sek ben va ló együtt mû kö dés nem azt je len -
ti, hogy EGY ÜT, a má sik meg ma gya ráz kod jon, ha tud!

Ilyen in ter júk se gít sé gé vel le het az is mert sé get nö vel ni,
ta lán po li ti kai tõ ke is ko vá csol ha tó be lõ lük. De at tól a
gon dok nem ol dód nak meg! Rá adá sul aki sár ral do bá ló zik,
an nak a ke ze pisz kos marad…

Fo nyód vá ro sa en nél töb bet ér de mel!
(Meg je lent a Fo nyó di Fó rum ban, 2004. õsz)
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EGY GON DO LAT 
A FÜG GET LEN SÉG RÕL

Füg get len ként a par la men ti kép vi se lõk so rá ba lép ni nem
kis tel je sít mény, hi szen ha nem áll a je lölt mel lett-mö gött
egy párt ap pa rá tu sa, ön kén tes csa pa ta, pén ze, a jel l ölt ki -
lá tás ta lan küz del met kény te len vív ni a si ker leg cse ké lyebb
esé lye nél kül.

Nincs is füg get len kép vi se lõ je len leg a ma gyar par la -
ment ben!

Bár Gyenesei Ist ván, So mogy me gye köz gyû lés ének je -
len le gi el nö ke, a So mo gyért Egye sü let ve ze tõ je ma gát füg -
get len nek ti tu lál ja, azért tud juk, ez az õ ese té ben sem igaz.

Sze ret ném mind járt az ele jén le szö gez ni, hogy nem El -
nök Úr sze mé lyét kí vá nom bí rál ni, csu pán a je len ség re
sze ret ném fel hív ni a fi gyel met.

Elõ ször is: bár ne vé ben egye sü let, va ló já ban a „So mo -
gyért” egy párt. Még pe dig vá lasz tá si párt. Mert más egyéb
te vé keny sé gek mel lett igen is je lölt jei vá lasz tá so kon vesz -
nek részt, még pe dig azért, hogy dön té si po zí ci ók ba ke rül -
je nek. El nök Úr már évek kel ez elõtt re mek ér zék kel is mer -
te fel, hogy az em be rek nek ele gük van a ve sze ke dõs pár -
tok ból és azok „ka to ná i ból”, a ci vi lek nép sze rûb bek, mint
a po li ti ku sok és az egye sü le tek von zób bak, mint a pár tok. 

Volt az tán a So mo gyért „híd a pár tok kö zött” – va ló já -
ban kö tél tán cos ként min dig a két nagy erõt egy más el len
ki ját szó ra vasz tak ti kus. Má ra el ké pesz tõ há ló zat ala kult ki:
a me gye 250 te le pü lé sén kö zel há rom szá zan bíz nak biz tos
be fu tó hely ben a me gyei lis tán – an nak el le né re, hogy ha
MIN DEN sza va za tot a So mo gyért sö pör ne be, ak kor is
csak negy ven he lyet tud ná nak megszerezni…

Te hát le het ezt csûr ni-csa var ni, ma gya ráz ni, a té nyek
ak kor is té nyek ma rad nak. És ter mé sze te sen a So mo gyért
egye sü let szí ne i ben par la men ti man dá tum hoz jut ni el is me -
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rés re mél tó do log, de ez azért még sem jö he tett vol na lét -
re, ha az MSZP-s je lölt nem lép vissza…

De néz zük El nök úr par la men ti mun ká ját, tet ten ér he tõ-
e ben ne a füg get len ség?

2006. má jus 30-án A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek, a kor mány tag jai és az ál lam tit kár ok jog ál lá sá ról
szó ló tör vény ál ta lá nos vi tá já ban – ame lyet el ké pesz tõ
mó don a tár gya lás elõtt mind ös  sze né hány órával (!) ter -
jesz tet tek be – „füg get len ként” azon nal a kor mány pár ti
kép vi se lõk se gít sé gé re si e tett fel szó la lá sá val majd az tán
a sza va za tá val is: „A ma gam ré szé rõl mint füg get len
kép vi se lõ tá mo ga tom az elõ ter jesz tést.” (Taps az MSZP
pad so ra i ból.)

Ugyan ez tör tént a kor mány prog ram el fo ga dá sa kor is:
„Ezért szá mom ra nincs ne me sebb fel adat, mint a nem ze ti
prog res  szió és a nem ze ti so ka ság egy más ra ta lá lá sá ban
ered mé nye sen köz re mû köd ni.” (Taps a kor mány pár ti
pad sor ok ban.)

És mit is ho zott ne künk – somogyiaknak is ám! – ez
a kor mány prog ram? Gyógy szer-, gáz ár- és adó eme lést, a
pe da gó gu sok nak kö te le zõ óra szám eme lést és fi ze tés -
csök ke nést, el bo csá tá so kat, a vál lal ko zók nak ma ga sabb
ter he ket, ak ko ra Gyurcsány-csomagot, hogy be le rok ka -
nunk! 

So rol hat nék szá mos olyan ese tet, ami kor a kor mány -
pár ti kép vi se lõk sza va za ta ik kal tör vény ja vas lat ok tár gya -
lá sát aka dá lyoz ták meg – El nök úr ek kor sem híd, ha nem
gát volt: sza va za tá val min den eset ben a kor mány ol dalt
se gí tet te.

Szo mo rú, de úgy tû nik, a So mo gyért Egye sü let a Ma -
gyar Szo ci a lis ta Párt csat ló sa ként te vé keny ke dik a par la -
ment ben.

Hogy mi ért, azt nem tu dom.
De az, hogy El nök úr ne ve Schmitt Pál nak, a Ma gyar

Olim pi ai Bi zott ság – po zí ci ó já ban egyéb ként meg erõ sí tett
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– el nö ké nek megpuccsolói kö zött, és bi zo nyos szo ci a lis ta
kö rök sze rint le het sé ges utó da ként is sze re pelt, fe let tébb
ér de kes.

Egy biz tos: ez már nem SOMOGY-ért….
(Meg je lent a Fo nyó di Fó rum ban, 2006. nyár)
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ÖS  SZE TAR TO ZUNK, 
MIND AN  NYI AN

Tisz telt Ün nep lõk!
Au gusz tus 20-a az Al kot mány ün ne pe – ta ní tot ták nem is
olyan ré gen, év ti ze de ken át ne künk az is ko lá ban. Eset leg
– nagy ke gye sen – hoz zá le he tett ten ni, hogy az „új ke nyér
ün ne pe”.

De mi is a va ló ság?
Bár 1951-tõl ün ne pel tet ték ve lünk a '49-es Al kot mányt,

amely a szo ci a liz mus gyõ zel mét hir det te, a ma gyar ál la mi -
ság ról tör té nõ meg em lé ke zés en nél sok kal ré gibb. Év szá -
zad ok kal ko rább ra nyú lik vis  sza még az „új ke nyér” ün ne -
pé nél is, amely a XIX. szá zad má so dik fe lé nek ta lál má nya,
és ere de ti leg nem szólt más ról, mint hogy a föl des urak ün -
ne pel je nek együtt a cse lé dek kel a jobb kap cso lat és az elé -
ge det len ség le csil la pí tá sa ér de ké ben.

De a mai nap fé nyét ezer esz ten dõ vel ez elõtt ala poz ta
meg Ist ván ki rály, akit 1038. Nagyboldogasszony nap ján
be kö vet ke zett ha lá la után 1083. au gusz tus 20-án avat tak
szent té az egyet len hoz zá fog ha tó ma gyar ural ko dó, Szent
Lász ló kez de mé nye zé sé re.

Ez az az ese mény, és Szent Ist ván az a tör té nel mi sze -
mé lyi ség, aki re, ami re ma em lé ke zünk. Hi á ba volt min den
át po li ti zá lá si kí sér let, mi pon to san tud juk, mi a mai nap
iga zi üze ne te.

Szent Ist ván ke resz tény és ma gyar Ma gyar or szá got vitt
Eu ró pá ba. Ab ba az Eu ró pá ba, amely nek ak kor erõs, el is -
mert és füg get len ál la ma vol tunk. Kop pán  nyal ví vott küz -
del me is két ma gyar ha za fi, rá adá sul két ro kon har ca volt,
amely ben egy kér dés azon ban nem me rült fel: aka runk-e
ma gya rok ma rad ni. Mert mind ket ten azok akar tak ma rad ni.
Egyi kük nek sem volt szán dé ka be ol vasz ta ni a nem ze tet sem
a ke le ti, sem a nyu ga ti ál la mok arc nél kü li kö zös sé gé be.
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Ist ván egy olyan ke resz tény Ma gyar or szág alap ja it rak -
ta le, amely re mél tán le he tünk büsz kék, és amely ala pok
nél kül ma nem hív nák ezt a tal pa lat nyi föl det Ma gyar or -
szág nak.

De mint ha len né nek köz tünk, akik ezt nem akar ják tu -
do má sul ven ni. Akik nek nem ér ték a ma gyar nyelv, a ma -
gyar kul tú ra, a ma gyar nem zet. Az egye sült Eu ró pa vi lág -
pol gá rai õk, akik nek csak egy Is te nük van: a pénz. De
mint ha va kok len né nek és a hal lá suk kal is baj van: Eu ró -
pa iden ti tá suk ra, nem ze ti ön ér ze tük re igen is büsz ke ál la -
mok ból áll, amely or szá gok meg ve tik a haj lon gó, fe jü ket
fel emel ni nem ké pes né pe ket.

Rá adá sul nem is azért kel le ne ma gyar sá gunk ra büsz ké -
nek len nünk, mert ez vagy az a ná lunk na gyobb eu ró pai
nem zet ezt vár ja el tõ lünk. Ha nem azért, mert ez a meg -
ma ra dá sunk zá lo ga. Csak ak kor ma rad fenn a ma gyar
nem zet - és ak kor te szünk ele get õse ink, köz tük Szent Ist -
ván ki rály el vá rá sa i nak - ha akik va gyunk, mint egy 15 mil -
li ó an, ös  sze ka pasz ko dunk és együtt kér jük: „Is ten, áldd
meg a ma gyart!”

Ist ván az or szá got a Szûz anya ol tal má ba aján lot ta. És hi -
á ba mond ta va la ki nem rég, hogy „ki es tünk Szûz Má ria kö -
té nyé bõl”, azt tu dom mon da ni: té vedsz, ba rá tom.

Mert volt egy ma gyar ural ko dó, aki a krisz tu si ér té kek
nyo mán szer vez te meg or szá gát. És tá mad ha tott ránk a
Go nosz ta tár, tö rök vagy orosz ké pé ben, ka sza bol hat ták
a ka to ná in kat és sza kít hat ták el a nem zet tes té nek nagy
ré szét új ha tá ro kat húz va, meg ma rad tunk. Még meg ma -
rad tunk.

De tud juk, a Go nosz nem ad ja fel. So ha nem ad ja fel.
Új alak ba öl tö zik, és úgy pró bál le gyõz ni min ket. Bé két -
len sé get, meg osz tott sá got szít, ma gyart uszít ma gyar el len.
Hogy ma gun kat pusz tít suk el.

Ezért kell, hogy a fü lünk be cseng je nek Szent Ist ván in -
tel mei: „Légy tü rel mes min de nek hez, nem csak a ha tal ma -
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sok hoz, ha nem azok hoz, akik nem fér nek a ha ta lom hoz.
Azu tán légy erõs, ne hogy a sze ren cse túl sá go san fel ves -
sen, vagy a bal sors le ta szít son. Légy alá za tos is, hogy Is ten
fel ma gasz tal jon most és a jö võ ben. Légy majd mér ték le tes,
hogy mér té ken túl sen kit se bün tess vagy kár hoz tass. Légy
sze líd, hogy so ha se har colj az igaz ság el len. Légy be csü le -
tes, hogy szán dé ko san so ha sen kit gya lá zat tal ne il less.
Légy sze mér mes, hogy el ke rüld a bu ja ság min den bû zét,
va la mint a ha lál ösz tön zõ jét.”

Ist ván nem csak in tel me i vel mu tat szá munk ra utat a mai
na pig, de leg is mer tebb erek lyénk, az Õ jobb ke ze, mint
egy fel ki ál tó jel int ne künk és a jö võ ge ne rá ci ók nak is. Ez
az út pe dig a ke resz tény ma gyar ál la mi ság út ja. Ha meg
aka runk ma rad ni, er rõl nem tér he tünk le, bár men  nyi re is
csá bít sa nak ben nün ket kü lön bö zõ szi rén hang ok. 

Mert tag jai va gyunk az eu ró pai kö zös ség nek, de so ha
nem sza bad el fe lej te nünk, hogy ma gyar ként va gyunk eu -
ró pa i ak. Egy múlt já ra, tel je sít mé nyé re büsz ke nép. Amely -
nek nem csak az ilyen ün ne pe ken, ha nem min dig fel kell
emel nie a fe jét. Amely nek ki kell áll nia és har col nia kell a
nem zet min den tag já ért, él jen akár a ha tá ron in nen, akár a
ha tá ron túl. 

Mert mi, ma gya rok, akik ezer éve élünk itt a Kár pát-me -
den cé ben, mind an  nyi an ös  sze tar to zunk.

(El hang zott Balatonlellén, 2006. au gusz tus 20.)
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A vá lasz tó ke rü le ti ak ti vis ták ál do zat kész csa pa ta



EGY SZER MÉG IS GYÕZ 
AZ IGAZ SÁG

Tisz telt Ün nep lõk! Ked ves Egy be gyûl tek!
1956 ka rá cso nyán az egész vi lág Ma gyar or szág ne vé tõl
volt han gos. Ok tó ber 23-a fel ráz ta az egész vi lá got, amely
a szim pá ti án túl alap ve tõ ér ték kel szem be sült. Márai Sán -
dor ezen a bi zo nyos ka rá cso nyon, a Menny bõl az an gyal
cí mû ver sé ben így ír:

„És kér dik, egy re töb ben kér dik,
He beg ve, mert vég képp nem ér tik
– Õk, akik örök ség be kap ták –:
Ilyen nagy do log a sza bad ság?”

Hogy is van ez?
Mert én az ele jén már az el ne ve zést sem ér tet tem.
Azt, hogy el len for ra da lom.
Mert ha a for ra da lom a fenn ál ló ha ta lom meg dön té sé re

szer ve zõ dött nyílt, fegy ve res el len ál lás, ak kor az el len for -
ra da lom ugye en nek a le ve ré se, meg aka dá lyo zá sa. Ak kor
most: hogy is van ez?

Elõ ször csak hall gat tak és hall gat tat tak. 
Mert azt gon dol ták, ami rõl nem be szé lünk, az nincs is. Az -

tán azt ta ní tot ták év ti ze de kig, hogy „el len for ra da lom rob bant
ki ok tó ber 23-án és a bu da pes ti csõ cse lé ket tá mo gat ták a fa -
lu si ku lá kok is”. De az tán „õk hely re ál lí tot ták a ren det”. Va gyis
a zsar nok sá got jel ké pe zõ és na pok kal ko ráb ban alá hul lott vö -
rös csil la gok rö vi de sen vis  sza röp pen tek a he lyük re. A fa luk -
ban új ra in dult az erõ sza kos tsz szer ve zés, a rá di ó ban és az új -
sá gok ban a ha zug ság ára dat. A fel ke lõ hõ sö ket köz tör vé nyes
bû nö zõ ként em le get ték és kí mé let le nül le szá mol tak ve lük.

A ha ta lom min dent meg tett azért, hogy ok tó ber 23-át és
a sza bad sá got az em be rek el fe led jék. Az el vett sza bad sá -
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gért cse ré be jó lé ti in téz ke dé sek so ro za ta in dult, s míg a
szo ci a lis ta tá bor töb bi ál la má ban oly kor fû tés re meg vi lá -
gí tás ra sem tel lett, ná lunk volt trap per far mer, hét vé gi te -
lek meg ma szek vi lág. A ha ta lom – Faludy György sza va i -
val – „kol bász ra cse rél te a kö te let”.

A '80-as évek vé gén az tán – ami kor már az egész szo -
ci a lis ta vi lág rend alap ja i ban re cse gett-ro po gott – egyi kük -
nek meg szó lalt a lel ki is me re te és meg elé gel ve a ha zug sá -
gok özö nét, ki mond ta, hogy 1956 nép fel ke lés volt. Sõt,
for ra da lom. 

Ak kor most: hogy is van ez?
1956. ok tó be ré ben az évek óta fo ko zó dó tár sa dal mi elé -

ge det len ség ju tott el a forr pont já hoz. A nép nek ele ge lett
azok ból, akik a má so dik vi lág há bo rú zûr za va rá ban a nyi -
las egyen ru hát – az idõk sza vát meg hall va, ha úgy tet szik,
a ha la dó re for mok szel le mé ben – seb té ben pu faj ká ra cse -
rél ték, akik már a '47-es vá lasz tá son is nyílt, szer ve zett csa -
lást haj tot tak vég re.

A nép nek ele ge lett az em be rek aka ra tát, vá gya it, vé le -
mé nyét sem mi be ve võ, a ha ta lom hoz min den áron ra gasz -
ko dó kom mu nis ták ból.

Ami kor ok tó ber 23-án az egye te mis ták Pes ten az ut cá ra
vo nul tak na gyon gyor san ki de rült, hogy a rend szer, ame -
lyet a ha zug ság és az erõ szak dró to zott ös  sze, a sza bad ság
és a bá tor ság elõtt kár tya vár ként om lik ös  sze. Egy szem pil -
lan tás alatt ki de rült, mit is akar va ló já ban a ma gyar nem -
zet. La pok ala kul tak, ci vil szer ve ze tek nõt tek ki a föld bõl
és pár tok is új ra kezd het ték de mok ra ti kus mû kö dé sü ket
ott, ahol a kom mu nis ta dik ta tú ra ha gyat ta ab ba ve lük.

Az tán no vem ber 4-én, a Ká dár Já nos hí vó sza vá ra ha -
zánk ba be özön lõ szov jet tan kok és ka to nák vér be bo rí tot -
ták az or szá got, és el ta pos ták a vi lág leg nagy sze rûbb for -
ra dal mát. Szá zez rek me ne kül tek nyu gat ra, tí zez re ket ál lí -
tot tak bí ró ság elé és ítél tek ha lál ra vagy sú lyos bör tön bün -
te tés re.
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Köz tük a somogyvári for ra dal má ro kat is: Gáb ri el Jó zse -
fet, Nyers Pált, Ju lin Lász lót, Di mit rov Ta mást, Gáb ri el An -
talt és Sza bó Mi hályt.

Ami kor fe jet haj tunk a for ra da lom hõ sei elõtt, jog gal te -
het jük fel a kér dést: hogy is van ez?

Hi szek ab ban, hogy minden nek meg van a ma ga üze ne -
te. '56 ese mé nye i nek is. Ma '56 ar ra fi gyel mez tet, hogy az
igaz sá gért és a sza bad sá gért ví vott har cok ban nem le het el -
buk ni. Ha har minc vagy negy ven vagy akár hány év múl va
is, de vég sõ so ron az iga zak gyõz nek. Ahogy a sze re tet a
gyû lö le tet, úgy szúr ja át az igaz ság a ha zug ság fa lát, a jó le -
gyõ zi a ros  szat.

Azok kö zött, akik ma együtt ün nep lés re szó lí ta nak fel,
ott van nak a vé res ítél tek hez as  szisz tá lók, egy ko ri ÁVH-
sok és le szár ma zott ja ik. Akik – mi u tán fel akasz tot ták és
jel te len sír ban el föl del ték – ma már büsz kék Nagy Im ré -
re és bal ol da li for ra da lom nak ti tu lál ják '56-ot. Õk a
„reformszocialisták”, akik már '89-ben is egy mást fél re -
lök ve nyo mul tak, hogy cso da té võ ta liz mán ként meg -
érint hes sék a már tír mi nisz ter el nök ko por só ját. Azok,
akik ko ráb ban azt is le ta gad ták, hogy élt, még a tör té ne -
lem köny ve ket is meg ha mi sí tot ták, hogy a kö vet ke zõ
nem ze dé kek ne is hall ja nak ró la. És fél tek. Fél tek, mert
tud ták: hogy az õ ide jük le járt.

Van is okuk a fé le lem re.
Mert jól lát juk: ahogy '56 no vem be ré ben a szov jet had -

se reg, úgy ma a kor mány za ti köl dök zsi nó ron füg gõ szol -
ga mé dia köz re mû kö dé sé vel biz to sí tott ha zug ság hen ger
biz to sít ja a ha tal mat – ugyan azok nak!

Ugyan azok, akik egy kor a szov jet „nagy test vér nek”, ma
pe dig a glo bá lis nagy tõ ké nek szol gál tat ják ki a ma gyar
nem ze tet. Akik ak kor a fegy ver te len tö meg be lö vet tek, ma
pe dig meg fe le lõ fel sze re lés nél kü li rend õrö ket ál lí ta nak
szem be a fel bõ szí tett tö meg gel, hogy az tán bru tá lis fel lé -
pés re sar kal has sák õket tel je sen ár tat lan fi a ta lok kal szem -
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ben. És ugyan úgy ve rik, meg aláz zák a be bör tön zöt te ket,
mint ak kor!

Akik ko ráb ban a szo ci a liz mus leg hû sé ge sebb ki szol gá -
ló i ként ké tes mó don vál tak mil li ár dos sá ma pe dig a de -
mok rá cia egyet len le té te mé nye sé nek ne ve zik ma gu kat és
aki nem ért egyet ve lük, azt  ra di ká lis nak, szél sõ sé ges nek
bé lyeg zik és kö ve te lik, hogy vo nul jon ki a köz élet bõl.

Akik im má ron so kad szor te szik tönk re, jut tat ják a
tönk szé lé re sze re tett ha zán kat. Akik az el múlt év ti ze -
dek ben a szo ci a liz mus vi lág mé re tû gyõ zel mé ig kér tek
„né hány év” tü rel met, le mon dást, nél kü lö zést, most pe -
dig a globalizmus ol tá rán fel ál doz va az or szá got a sa ját
di let tan tiz mu su kat el lep le zen dõ be szél nek „két szûk esz -
ten dõ rõl”. Megint, so kad szor ve lünk meg fi zet tet ve gya lá -
za tos tel je sít mé nyük árát.

Van oko tok a fé le lem re.
De ne csak tõ lünk tart sa tok.

(El hang zott Somogyváron, 2006. ok tó ber 23.)

70 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET



71MÓRING JÓZSEF ATTILA: 
„TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI”

Ün ne pe lünk



HOL VAGY, '56 CSIL LA GA?
Tisz telt Ün nep lõk!
Az ün ne pek azért van nak, hogy meg sza kít va a dol gos hét -
köz nap ok szür ke egy han gú sá gát, em lé kez zünk a hõs elõ -
dök re, fe jet hajt sunk ön fel ál do zá suk elõtt, cse le ke de te i ket
fel idéz ve fel töl tõd jünk, erõt me rít sünk.

A nem ze ti ün nep szó no ká nak il lik ilyen kor emel ke dett
gon do la tok kal hoz zá já rul ni az ün nep ség fé nyé hez.

De ma, fél év szá zad dal az '56-os for ra da lom ki tö ré se
után emel ke dett ség he lyett ké tely, fel há bo ro dás és szo ron -
gás mun kál az em ber ben.

Mert azt lát juk, hogy mint ha meg állt vol na kö rü löt tünk
az idõ.

Az ak ko ri kö ve te lé sek majd' mind egyi ke idõ sze rû ma is.
A „hi va ta los” ün nep lés az em be rek tõl el zár va tör té nik.
Öt ven éve a párt lö ve tett a tün te tõk kö zé és egy esz -

ten de je is az õ utó da ik és örö kö se ik on tot ták a vért a pes -
ti ut cán. 

A leg na gyobb ko szo rú kat azok rak ják az ál do za tok sír -
ja i ra, akik ak kor a szov jet tan kok dü bör gé sé vel, most pe -
dig ha zug ság gal sze rez ték meg a ha tal mat.

A mai nap han gu la tá hoz ezért nem il lik a pá tosz.
Ha nem kér dõ je lek fo gal ma zód nak meg az em ber ben.
Va jon ezt akar ták ‘56 hõ sei? Ide akar ták jut tat ni az or -

szá got?
Nem.
De ez nem az õ hi bá juk. 
Nem a hõ sö ké, akik ál do za tok is vol tak egy ben. 
Ezért gyújt suk meg ma gunk ban mind an  nyi an az em lé -

ke zés mé cse sé nek láng ját.
És kér jük, Is tent, ad jon örök nyu gal mat a hõs ál do za -

tok nak – mert csak Õ ad hat – meg bo csá tást a bû nö sök nek
ne künk pe dig hi tet és erõt ah hoz, hogy – ha már „nem tet -
szet tünk for ra dal mat csi nál ni” – bé kés és de mok ra ti kus
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esz kö zök kel is ki vív has suk a sza bad sá got és vis  sza ta lál has -
sunk a ma gyar ság meg ma ra dás hoz és fel emel ke dé sé hez
ve ze tõ út ra.

(El hang zott Balatonlellén, 2007. ok tó ber 23.)
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IGEN!
Már ci us 9-én – a kor mány párt ok és az OVB min den ár -
mány ko dá sa el le né re – nép sza va zás lesz a vi zit díj és a
kór há zi na pi díj meg szün te té sé rõl va la mint a tan díj el tör -
lé sé rõl.

Van nak, akik csak le gyin te nek: et tõl ugyan nem vál to -
zik sem mi, kü lön ben is mér' nem ver jük in kább po fán
õket? Az tán meg él nek olya nok is köz tünk, akik azt mond -
ják: jó az ne künk ha fi zet jük eze ket a pén ze ket és egy ál -
ta lán nem baj, hogy egyéb ként eze ket a szol gál ta tá so kat
más for má ban egy szer már megváltottuk…

Mi ért kell még is ne kik is ve lünk együtt részt ven ni ük a
vok so lá son?

A nép sza va zás tét je sok kal több, mint e há rom, az em -
be rek meg nyo mo rí tá sát ered mé nye zõ sarc el tör lé se, üze -
ne te jó val tá vo labb mu tat, mint az em be rek nek nem tet szõ
in téz ke dé sek meg vál toz ta tá sa (amely azért ön ma gá ban
sem el ha nya gol ha tó).

Iga zuk van azok nak, akik azt mond ják, hogy a je len le -
gi kor mány min den egyes nap pal, amit az or szág „irá nyí -
tá sá val” tölt, szin te jó vá te he tet len ká ro kat okoz. A ha zug -
sá gok özö né re azon ban csat ta nó sabb vá lasz ad ha tó az ér -
vé nyes és ered mé nyes nép sza va zás sal a szoci kép vi se lõk
ar cán (vagy más hol) el he lye zett kri ti ká nál! Mert ha ele gen
mon dunk igent, az azt is je len ti, hogy min dent azért még -
sem le het ez zel a nép pel le nye let ni, és nem le het bu ta bir -
ká nak néz ni a né pet! meg az tán az erõ szak nem a mi mû -
fa junk, hi á ba akar ják ránk süt ni.

Nem elég, hogy hom lo ke gye nest mást csi nál nak, mint
ami re fel ha tal ma zást kap tak, las san már az utol só ér té ke -
ink is el adók. Az ok ta tás, az egész ség, az élet… Va gyis ha
pén zed van, ta nul hatsz, gyógy ul hatsz, ha meg nincs, jo god
van jobb lét re szenderülni… (El is me rem, ezt el fo gad tat ni
jó val kön  nyebb a je len leg erõl te tett in teg rált sem mi lyen
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kö ve tel ményt meg nem fo gal ma zó esz köz te len, ka o ti kus,
le zül lött is ko lák ból ki szé del gõ nem ze dék kel)

Nem igaz, hogy a dok to rok meg az egye te mek ne héz
hely zet be ke rül nek, ha nem fi zet jük majd eze ket a pén ze -
ket! Ez az ál lí tás nem több, mint a 23 mil lió ro mán nal va -
ló ri o ga tás volt pár éve. Az ak ko ri szé gyen pír ja itt ég még
az ar cun kon és ta lán so ha el nem tûnik…

Mert amit a kor mány fon tos nak tart, ar ra igen is van
pénz! Mil li ár do kat szór nak ki mos ta ná ban ha szon ta lan és
ér tel met len ta nul má nyok ra, so ha fel nem épü lõ kor mány -
za ti ne gyed ter ve i re, lu xus au tók ra meg bú tor ra. Mi ért nem
az ok ta tás ra és az egész ség ügy re köl töt ték el eze ket az
adó fo rin to kat? Azért, mert ezek ben eb ben a for má ban nem
volt üz let. A min den ha tó biz nisz és pro fit ér de ké ben tör té -
nik min den, rá adá sul egy ra di ká lis an ti kom mu niz mu sá val
nép sze rû sé get szer zõ, de az óta az utód párt tal együtt kor -
mány zó pár tocs ka öt le tei alapján…

A je len le gi mi nisz ter el nök tud tunk ra ad ta, hogy ne ki az
a kül de té se, hogy bol do gít min ket, ha be le dög lünk is!
(Érez zük: az or szág a sza ka dék szé lén áll. Mit hir det a
nagy re for mer: „Lépj egyet elõ re” prog ra mot. Bra vó!). Bár
õ már ál lí tó lag lát ja fényt az alag út vé gén, mi vi szont tud -
juk: az nem az alag út vé ge, ha nem szem be ro bog a vo nat! 

Most me gállj-t pa ran csol ha tunk az ámok fu tás nak. 
Ad juk vis  sza ma gunk nak és egy más nak is a hi tet és a

re ményt!
A nép sza va zás ered mé nye kö te le zõ lesz a kor mány szá -

má ra. Ha tá sá ra jobb be lá tás ra tér het nek azok a kép vi se lõk
is, akik az önös, ki tud ja, ki ket szol gá ló párt ér dek fö lé
lesz nek ké pe sek he lyez ni az em be rek ér de ke it.

A sor sunk a ma gunk ke zé ben van. Aki már ci us 9-én ott -
hon ma rad, utá na már hi á ba zsör tö lõ dik, hogy ros  szul men -
nek a dol gok, hogy így meg úgy ké ne. Most kell moz dul ni! 

Men jük el hát mind an  nyi an és mond junk  há rom szor
igent! So kat spó rol ha tunk ve le!
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Hogy utá na mi lesz, majd meg lát juk. 
Igen, még az is le het.

(Meg je lent a Fo nyó di Fó rum ban, 2008. feb ru ár)
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TISZ TEL GÉS A LO VAG KI RÁLY 
EM LÉ KE ELÕTT

Tisz telt Ven dé ge ink!
Teg nap es te a Szé ché nyi Im re tér ava tá sán So mogy me gye
Köz gyû lés ének el nö ke, Ge len csér At ti la töb bek közt azt
mond ta, hogy a somogyváriak büsz kék a gyö ke re ik re.

Azt gon do lom, ta lán so ha nem volt olyan fon tos az ala -
pok, az iga zo dá si pon tok ke re sé se, mint ma nap ság, eb ben
az el em ber te le ne dett, glo ba li zá ló dott, ér té kek nél kü li vi -
lág ban.

Ne künk somogyváriaknak, so mo gyi ak nak, ma gya rok -
nak ilyen vi szo nyí tá si pont, vagy ha úgy tet szik, szik la szi -
lárd alap Szent Lász ló ki rály ke resz tény ma gyar sá ga. Az õ
hi te és az õ szi go rú tör vé nyei.

Azon a he lyen gyûl tünk most ös  sze, ahol tes tét 1095-
ben el te met ték. De nem si rán koz ni, ke se reg ni, a múlt ba
ré ve dez ni va gyunk együtt, ha nem a Te rem tõ se gít sé gét
kér ve erõt me rí te ni, hi tünk ben meg erõ söd ni. A hét köz nap -
ok hoz, ki nek-ki nek a mun ká já hoz. Ma gyar or szág épí té sé -
hez. A meg ma ra dás hoz.

Egy ki csi fa lu nagy ün ne pe a mai nap. Mind an  nyi un ké,
akik most ös  sze jöt tünk.

Tisz tel gés a Lo vag ki rály em lé ke elõtt és a re mény ki fe -
je zõ dé se, hogy a ke resz tény ér té kek re tá masz kod va visz  -
sza tér nem ze tünk a he lyes út ra. Mert tud juk: ke resz tény ség
nél kül nincs Ma gyar or szág – de nincs fej lett Eu ró pa sem.

Kö szö nöm, hogy ve lünk együtt ün ne pel nek, és ké rem
mind an  nyi unk ra a Te rem tõ Jó is ten ál dá sát.

(El hang zott Somogyváron, 2008. jú ni us 27.)
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AZ IGA ZI BALATONÕSZÖD 
– SZO BOR AVA TÓ BE SZÉD

Tisz telt Pol gár mes ter Úr, Kép vi se lõk, Ven dé gek, ked ves
Õszödiek!

A szob rok nem a má nak szü let nek.
A szob rok a ma üze ne tei a jö võ szá má ra.
A je len em be ré nek éle te, ér zé se, fáj dal ma vagy örö me

egy tárgy ba fa rag va azok nak, akik majd utá nunk jön nek.
És ha ez az al ko tás va la mi lyen ré gi té mát dol goz fel, je le -
nít meg, ak kor egy be forr a múlt a je le nen át a jö võ vel.

A szob rász te het sé gé vel kü lön le ge sen szép aján dé kot
kap a Te rem tõ tõl: a kõ be/fá ba vés he ti a lel ké nek rez dü lé -
se it. Hi szen ke zét, a vé sõ jét nem csak az iz mai, ha nem a
szí ve is irá nyít ja. Min den egyes al ko tás ban így ben ne van
az éle te. És bár a vé sõ nyo mán, ahogy elõ re ha lad a mun -
ka, hul lik a for gács és lát szat ra ki sebb, ke ve sebb lesz az
anyag, még is egé szen más, szin te cso da tör té nik: az anyag
élet re kel és több lesz, más lesz, mint an nak elõt te.

Mi nél több pró ba elé ál lí tot ta az al ko tót az élet, men nél sú -
lyo sabb az õ ke reszt je, an nál ki fi no mul tabb al ko tás szü le tik.

Czigány La jos ról tud juk, hogy igen csak meg pró bál ta
már az élet. Sok ol da lú mû vész és sok ol da lú mes ter, a szó
iga zi és leg ne me sebb ér tel mé ben. Ezer mes ter ség ét a fa lu
la kói is meg ta pasz tal hat ták, hi szen sok szor és szí ve sen se -
gít azok nak, akik hoz zá for dul nak. A fa fa ra gás for té lya i ra
ma gá tól jött rá. De nem csak mun ká já ért, ha nem em ber sé -
gért is be csü lik er re fe lé. 

Balatonõszödre tu rul szob rot ké szí tett.
Ér de kes, hogy ezen a hét vé gén szá mom ra im már har -

mad szor ke rül nek szó ba a gyö ke rek. A somogyvári Szé -
ché nyi Im re tér ava tá sán, a Szent Lász ló ki rály ról szó ló
meg em lé ke zé sen és most itt Õszö dön.

Vé let len le het ez csu pán?
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Nem.
Mert ta lán so ha nem volt olyan fon tos a gyö ke re ink, az

iga zo dá si pont ja ink ke re sé se, mint most, eb ben az el em -
ber te le ne dett, glo ba li zá ló dott, ha zug vi lág ban. 

Ha fon tos nak tar juk Ma gyar or szág fel emel ke dé sét -
vagy egy ál ta lán a ma gyar ság meg ma ra dá sát - ak kor meg
kell ke res nünk azt a szik lát, amely re bát ran épít het jük fel
a jö võnk há zát és hi á ba jön a szél vész, és hi á ba a höm -
pöly gõ ára dat, az szi lár dan áll az idõk vé ge ze té ig.

Hi szem és val lom, hogy ez a szi lárd alap a ma gyar ság
év ez re des tör té ne te. Tud juk jól, hogy hány és hány erõs -
lét szá má ban és had ere jé ben is - nép tûnt el Eu ró pa tér ké -
pé rõl. Ma már nincs avar or szág vagy be se nyõ or szág de
még van Ma gyar or szág, mert ed dig min dig vis  sza tud tunk
nyúl ni a gyö ke re ink hez, ahon nan új ra és új ra fel épí tet tük
a ha zát és meg men tet tük a nem ze tet.

Hig  gyék el ne kem, ez nem na ci o na liz mus! De val lom,
hogy a ma gyar ság meg ma ra dá sa nél kül a vi lág len ne pó -
tol ha tat la nul sze gé nyebb. Hogy mást ne mond jak, mi ad -
tuk az em be ri ség nek ará nyunk hoz mér ten a leg több No -
bel-dí jast.

A Tu rul a sza bad ma gyar ság szim bó lu ma. Ez itt
Balatonõszödön ki e gé szül az zal az ér zés sel, hogy itt nyílt -
szí vû, egy mást sze re tõ em be rek él nek, be csü lik és tisz te lik
a jó aka ra tú em be re ket. Ezért zár ták szí vük be az al ko tót is.

Kí vá nom mind an  nyi uk nak, akik e szo bor elõtt el men -
nek, ar ra rá pil lant va erõ söd je nek meg ma gyar sá guk ban,
hi tük ben és a sze re tet ben.

Eh hez ad ja ál dá sát a Min den ha tó Te rem tõ!
Kö szö nöm a fi gyel mü ket.

(El hang zott Balatonõszödön, 2008. jú ni us 28.)
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III. Az Országgyûlésben
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A KI SEBB SÉ GI SZÓ SZÓ LÓ 
2002. ÉVI MUN KÁ JÁ RÓL

2003. jú ni us 4.
Ex po zé a bi zott ság ne vé ben

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA, az em be ri jo gi, ki sebb sé gi és
val lás ügyi bi zott ság elõ adó ja, a na pi ren di pont elõ adó ja:
Kö szö nöm a szót, el nök úr. Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Or -
szág gyû lé si Biz tos Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! Az em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi zott ság 2003. má jus 6-ai, az
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ok el nö ke i nek rész vé te -
lé vel ki bõ ví tett ülé sén meg tár gyal ta a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak 2002. évi te vé -
keny sé gé rõl szó ló be szá mo ló ját.

A bi zott ság egy han gú lag ál la pí tot ta meg, hogy a be -
szá mo ló meg fe lel az al kot mány 32/B. §-ának (6) be kez -
dé sé ben, va la mint az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si
biz to sá ról szó ló 1993. évi LIX. tör vény 27. §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek. A bi zott -
ság öröm mel vet te tu do má sul, hogy a be szá mo ló eb ben
az év ben is el ké szült a tör vény ben meg ha tá ro zott idõ re.
A be szá mo ló a ko ráb bi évek hez ha son ló szín vo na lon,
ter je de lem ben és szer ke zet ben szá mol be a ki sebb sé gi
biz tos tárgy évi te vé keny sé gé rõl, ki hasz nál va a jog foly to -
nos ság ból szár ma zó elõnyt, hogy ugyan az a sze mély töl -
ti be a tiszt sé get. 

A be szá mo ló jól nyo mon kö vet he tõ, a meg szo kott mó -
don jól meg szer kesz tett, szá mos jól hasz no sít ha tó in for má -
ci ót tar tal maz. A be szá mo ló érin ti, il let ve fel dol goz za a ki -
sebb sé gi ügyek szin te tel jes sé gét. Fog lal ko zik az évek óta
vis  sza té rõ, fo lya ma to san meg le võ hi á nyos sá gok kal, il let ve
re a gál az újon nan fel me rült gon dok ra is. A be szá mo ló ké -
zi könyv ként áll ren del ke zés re min den érin tett szá má ra, hi -
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szen meg ta lál ha tók ben ne a ki sebb sé gi jo gok biz to sá nak
aján lá sai, szak mai ál lás pont jai, vé le mé nyei egy aránt.

Tisz telt Ház! A be szá mo ló rész le te sen fog lal ko zik a ki -
sebb sé gi jo gok idõ sze rû kér dé se i vel, meg ál la pít ja, hogy ele -
mi ere jû vé vált az igény a ki sebb sé gi vá lasz tó jog alap ve tõ
re form ja iránt, hang sú lyoz va, hogy az to vább már nem ha -
laszt ha tó - ahogy ez itt ma dél után már szó ban is meg erõ sí -
tést nyert. Fog lal ko zik a ki sebb sé gek ön azo nos sá gá hoz, ön -
kor mány zás hoz va ló jo gá val, ter mé sze te sen ki emelt fi gyel -
met for dít a 2002-es ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá sok
ér té ke lé sé re, a vá lasz tás kez de mé nye zé sé tõl és ki tû zé sé tõl a
je lölt ál lí tás fo lya ma tán, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kam pá -
nyon, a sza va zá son és a vá lasz tá si ered mé nyen át a jog or -
vos la ti el já rá sig, il let ve az ala ku ló ülé sig.

Ki tér a be szá mo ló a ki sebb sé gek rész vé te lé re a he lyi
ön kor mány za ti vá lasz tá so kon. Konk rét ese tek kap csán
szem be sül he tünk a vá lasz tást kí sé rõ jog sér tõ cse lek mé -
nyek kel. Ugyan csak konk rét ügye ken ke resz tül vi lá gít rá
az or szág gyû lé si biz tos úr a szo ci á lis biz ton ság hoz va ló jog
hatályosulásának prob lé má i ra, a szo ci á lis se gé lye zés sel
kap cso la tos gon dok ra, a mun ka le he tõ ség meg te rem té sé re
mint a szo ci á lis gon dos ko dás egyik leg fon to sabb ele mé re,
és a la kás sal, lak ha tás sal kap cso la tos prob lé mák ra. Meg ál -
la pít ja, hogy a vo nat ko zó tör vé nyek alap ján meg al kot ták
ugyan a te le pü lé si ön kor mány zat ok a kö te le zõ en el lá tan -
dó fel ada ta ik kö zé tar to zó szo ci á lis alap el lá tást sza bá lyo zó
ren de le te i ket, de a la kos sá got leg in kább érin tõ, a meg él -
he té si gon do kat csök ken tõ át me ne ti se gé lye zés to vább ra
is az ön kor mány za ti költ ség ve tés ki zá ró la gos ha tás kö ré be
tar to zik. Ugyan ez ta pasz tal ha tó a la kás fenn tar tá si tá mo ga -
tás sal, az épít kez ni, fel újí ta ni szán dé ko zók nak jut ta tott ka -
mat men tes köl csö nök kel is. 

Tisz telt Kép vi se lõ tár sa im! Ös  sze gez ve azt tu dom mon -
da ni, hogy bi zott sá gunk a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jo -
gok or szág gyû lé si biz to sá nak mun ká ját és a 2002. évi be -
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szá mo lót ered mé nyes nek, ma gas szín vo na lú nak íté li meg.
Mind ezek alap ján a bi zott ság egy han gú lag ja va sol ja az Or -
szág gyû lés nek, hogy az or szág gyû lé si ha tá ro za tot és ez ál -
tal a be szá mo lót fo gad ja el. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel mü ket. (Taps.)
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MEGSZÛNÕ KISISKOLÁK 
– HALÁLRA ÍTÉLT FALVAK?

2004. de cem ber 6.
In ter pel lá ció

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (Fi desz): Kö szö nöm, el nök úr.
Tisz telt Mi nisz ter As  szony! A ma gyar ön kor mány zat ok az
el múlt 14 év leg sú lyo sabb vál sá gát élik át 2002 óta. A szo -
ci a lis ta-sza bad de mok ra ta kor mány in téz ke dé sei min den
te le pü lést hát rá nyo san érin te nek, de egy ér tel mû, hogy leg -
ros  szab bul a kis te le pü lé se ken élõ em be rek jár nak 2005-
ben is. Saj nos, úgy tû nik, a szo ci a lis ták sze rint élet kép te -
len te le pü lé sek a kor mány igaz sá gos és bá tor te vé keny sé -
ge kö vet kez té ben im már két és fél év óta a fenn ma ra dá su -
kért küz de nek. 

A Gyurcsány-kormány 2005-ös költ ség ve té se az igaz sá -
gos ság je gyé ben mint egy 1400 is ko lát és óvo dát ve szé lyez -
tet. A tá mo ga tá si hi án  nyal mû kö dõ is ko lák ál ta lá ban 5-20
mil lió fo rin tos hi án  nyal küz de nek. Eze ket a fal va kat érin ti
a leg hát rá nyo sab ban a drasz ti kus gáz- és vil lany ár eme lés,
õket sújt ja leg in kább a köz al kal ma zot ti bé rek köz pon ti for -
rá sa i nak hi á nya. Ezek nek a te le pü lé sek nek már a 200-300
ez res gáz szám la is gon dot je lent. A köz pon ti for rá sok meg -
szün te té sé vel, az is ko lák be zá rá sá val, a kis pos ták le ra dí ro -
zá sá val, a vas úti szárny vo na lak meg szün te té sé vel a kis te -
le pü lé sek tény leg élet kép te len né vál nak. 

A fa lu si kis is ko lák élet ben ma ra dá sa ér de ké ben alá írás -
gyûj tés kez dõ dött Ba ra nya me gyé ben. Az érin tett pe da gó -
gu sok, szü lõk sze rint a Gyurcsány-kormány 2005-ös költ -
ség ve té se el le he tet le ní ti a kis te le pü lé sek is ko lá it. A pe tí ci -
ót egy moh ácsi ál ta lá nos is ko la ta ná rai fo gal maz ták meg, s
azt a kö vet ke zõ he tek ben el jut tat ják az or szág ös  szes kis -
is ko lá já ba és az in téz mé nye ket fenn tar tó ön kor mány zat ok -
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hoz. A pe tí ció ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy a 2005-ös
költ ség ve tés pusz tán pénz ügyi, üz le ti szem pont ok alap ján
el le he tet le ní ti a kis te le pü lé sek is ko lá it, mi vel csök ken tett
tá mo ga tást kap nak azok az in téz mé nyek, ame lyek ben a
gyer mek lét szám ala csony. Ezért a jö võ évi költ ség ve tés át -
gon do lá sát sür ge tik a pe tí ció meg fo gal ma zói, s el vár ják azt
is, hogy a hát rá nyos hely zet ben lé võ kis te le pü lé sek fel zár -
kó zá sát a kor mány több let tá mo ga tás sal se gít se. A Gyur -
csány-kormány „bá tor és len dü le tes” in téz ke dé sei el sõ sor -
ban te hát a fal vak ban élõ em be rek éle tét ne he zí tik meg.
Ez a va ló ság 2004 vé gén a vi dék Ma gyar or szá gán. 

Kér de zem te hát a tisz telt mi nisz ter as  szonyt: mit szól a
kis te le pü lé si is ko lák ál tal kez de mé nye zett pe tí ci ó hoz?
Egyet ért-e az zal, hogy a kis is ko lák meg szû né se a fal vak el -
nép te le ne dé sé hez, ha lá lá hoz ve zet? A szo ci a lis ta kor mány
mi ért mond le a fal vak ban élõ em be rek rõl, in téz ke dé se i vel
mi ért tö rek szik azok tel jes el le he tet le ní té sé re? Ön mit gon -
dol a fal vak ban élõ em be rek rõl? Mi lyen vé le mén  nyel van
a kis te le pü lé sek rõl? A kor mány mi lyen ér de kek alap ján
for dul szem be a vi dék Ma gyar or szá gá val, a kis te le pü lé se -
ken élõ em be rek ez re i vel?

Vá rom meg tisz te lõ vá la szát. (Taps a Fi desz so ra i ban.)

A vá lasz:

DR. LAMPERTH MÓ NI KA bel ügy mi nisz ter: El nök Úr! Tisz -
telt Or szág gyû lés! Kép vi se lõ Úr! Nem igaz az, hogy az ön -
kor mány zat ok a leg mé lyebb vál sá gu kat él nék, mint aho -
gyan az sem igaz, hogy ez a kor mány a kis te le pü lé sek el -
le he tet le ní té sét ér né el, vagy ez len ne az in téz ke dé sei kö -
vet kez mé nye. Szó nincs er rõl. 

A kor mány fe le lõs ség gel gon dol ko dik a kis te le pü lé se -
ken élõ és a fal vak ban élõ em be rek rõl. Pon to san ezért in -
dí tot tuk el azt a prog ra mot, amely a kis tér ség ben a kö zös
fel adat el lá tás sal ösz tön zi az ön kor mány za to kat, az is ko lá -
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kat ar ra, hogy kö zö sen pró bál ják meg a fel ada tu kat el lát -
ni, pon to san a gye re kek ér de ké ben, mert, kép vi se lõ úr, ön
mint So mogy me gyei kis te le pü lé sen – vagy nem an  nyi ra
kis te le pü lé sen – élõ em ber bi zo nyá ra tud ja, hogy a fal vak -
ban saj nos fogy a gye rek lét szám, egy re ke ve sebb kis gye -
rek nek kell jó szín vo na lú köz ok ta tá si szol gál ta tást, is ko lát
nyúj ta ni. Ez a kis tér sé gi prog ra munk lé nye ge. Én azt gon -
do lom, hogy a fe le lõs kor mány zás hoz az tar to zik hoz zá
leg in kább, hogy fe le lõs ség gel gon dol ko dunk ar ról, hogy
ho gyan le het eze ken a kis te le pü lé sen élõ gye re kek szá má -
ra is jó szín vo na lú köz ok ta tá si szol gál ta tást nyúj ta ni, jó is -
ko lát biz to sí ta ni. 

Ezért én két, So mogy me gyei konk rét pél dát fo gok ön -
nek be mu tat ni, ezen ke resz tül is alá tá maszt va az elõbb el -
mon dot tak iga zát. A bar csi kis tér ség ben 26 te le pü lés van.
Az idei év ben a kis tér ség ok ta tá si fel adat el lá tá sá ra a ren -
des nor ma tív fi nan szí ro zás fe lett a bar csi kis tér ség 47 mil -
lió fo rint tá mo ga tást ka pott. Eb bõl va ló sít ják meg az alap -
fo kú in téz mé nyek kö zös fenn tar tá sát, az is ko lai fel ada tok
kö zös el lá tá sát, a pe da gó gi ai szak szol gá lat kö zös el lá tá sát,
így fej lesz tõ fel ké szí tést, ne ve lé si ta nács adást, lo go pé di ai
el lá tást, gyógytestnevelést, te hát olyan szol gál ta tást is kap -
nak ezek a kis gye re kek, amit ko ráb ban nem kap tak.

Ez több let for rás, és nem gon dol kod nak azon, hogy is -
ko lát akar ná nak be zár ni, de kö zö sen, kö zös fel adat el lá tás -
sal va la men  nyi is ko lá ban szín vo na la sabb szol gál ta tást tud -
nak biz to sí ta ni. 

Egy má sik pél dát is hadd is mer tes sek! A tabi kis tér ség -
ben 25 te le pü lés van. Na gyon örü lök an nak, hogy a tabi
pol gár mes ter, fideszes pol gár mes ter nem párt po li ti kai ala -
pon kö ze lí tet te meg ezt a kér dést, és vál lal ta a köz ok ta tá -
si mo dell kí sér le tet. Õ ír ta a kö vet ke zõt ne kem, te hát van
mó don fel ol vas ni:

„A kör nyék te le pü lé se i rõl rég óta be jár nak Tabra ta nul ni
a di á kok, akik nek a te le pü lé sei hoz zá já rul nak az in téz -
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mény fenn tar tás költ sé ge i hez. Je len leg a vá ro si is ko la 487
di ák já ból 200 a be já ró. Tabnak elõ nye szár ma zik ab ból,
hogy be fo gad ja a vi dé ki di á ko kat, de plusz ne héz sé get je -
lent, hogy az érin tett te le pü lé sek kel is egyez tet ni kell az
in téz mény mû kö dé sét. Fi gye lem be vé ve a fo lya ma to san
csök ke nõ gyer mek lét szá mot, hos  szú tá von a na gyobb di -
ák lét szám mal mû köd te tett in téz mé nyek tud nak gaz da sá -
go san mû köd ni, és biz to sít hat ják az ok ta tás ma gas szín vo -
na lát.” Ezt Schmidt Je nõ úr, Tab vá ros fideszes pol gár mes -
te re ír ta ak kor, ami kor ér té kel te, ele mez te en nek a mo dell -
nek a lé nye gét. 

Kép vi se lõ úr, ez azt je len ti te hát, hogy fe le lõs ség gel ke -
res sük a meg ol dást ar ra, hogy az egy re ki sebb gye rek lét -
szám mal mû kö dõ kis te le pü lé si is ko lák ban kö zös fel adat el -
lá tás sal ho gyan le het jobb szín vo na lú köz ok ta tást mû köd -
tet ni. Saj nos, van olyan, tisz tá ban va gyunk ve le, ahol ezt a
nagy ság rend nem en ge di, de az a (Az el nök a csen gõ meg -
ko cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le jár tát.) több let for rás,
amit a kor mány hoz zá ren del eh hez a prog ram hoz, biz to sí -
ta ni fog ja azt, hogy ezek a gye re kek is esél  lyel in dul has sa -
nak a kö zép is ko lá ban és a fel sõ ok ta tás ban. 

Kö szö nöm a fi gyel met. (Taps az MSZP pad so ra i ban.)

A vi szont vá lasz:

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (Fi desz): Kö szö nöm. Mi nisz ter
as  szony, ön nek tel je sen iga za van: va ló ban, az el múlt más -
fél év ti zed ben vol tak már az ön kor mány zat ok ha son ló
hely zet ben, még pe dig a Bok ros-cso mag alatt. (Köz be szó -
lás a Fi desz pad so ra i ból: Így van.) A 168 kis tér ség nek csu -
pán az egy har ma da tud ta ezt a nor ma tí vát, il let ve ezt a le -
he tõ sé get igény be ven ni, te hát ak kor va la mi lyen kor rek ci -
ó ra szo rul a rend szer. 

Az önök kor má nya az el múlt 2–2,5 év alatt sok tíz mil li -
árd fo rin tot vett el az ön kor mány zat ok tól. Volt olyan ön -
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kor mány za ti ve ze tõ, aki úgy fo gal ma zott, hogy ga tyá ra
vet kõz tet ték az ön kor mány za to kat. Én itt most ki je len tem,
hogy ez nem igaz - már ga tya sin csen, leg fel jebb egy kis
fü ge fa le vél (De rült ség a Fi desz pad so ra i ból.), ami vel a hi -
ányt igye kez nek el ta kar ni. Ez a pénz éhen hal ni sok, túl -
él ni vi szont ret te ne te sen ke vés. 

Fáj da lom, de a vá la szát nem tu dom el fo gad ni. Kö szö -
nöm szé pen. (Taps a Fi desz pad so ra i ból. – Dr. Lamperth
Mó ni ka: Ha ar ról be szélt vol na, amit én mond tam!)
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LEN DÜ LE TE SEN LE FE LÉ A LEJ TÕN!
2005. már ci us 9.

Hoz zá szó lás az ön kor mány zat ok gond ja i ról tar tott 
po li ti kai vi ta na pon

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (Fi desz): Kö szö nöm szé pen, el -
nök as  szony. Csat la koz nék a Har gi tai Já nos ál tal el mon dot -
tak hoz. A kis fal vak ön kor mány za tai most már fi zet nek a
Vo lán-tár sa sá gok nak, hogy a busz egy ál ta lán be men jen a te -
le pü lé sek re, el len ke zõ eset ben sok he lyen csak a ma dár jár. 

A kör ze ti meg bí zot tak au tó já ba az ön kor mány zat ok ve -
szik a ben zint, sõt ja vít tat juk is, ha azt akar juk, hogy a
rend õr a tol va jok nyo má ba ered hes sen. A ka taszt ró fa vé -
del mi igaz ga tó sá gok nak is az ön kor mány zat ok fi zet nek. És
a leg újabb gyö nyör, amit min den ön kor mány zat él vez het,
hogy a hi va tá sos tûz ol tó-pa rancs ok sá gok fej lesz té sé hez és
mû kö dé sé hez is pénzt kér nek. Nem tu dom, ta lán a kö vet -
ke zõ lé pés a men tõk szol gál ta tá sa lesz, amit majd fi zet -
nünk kell. Nem tu dom, önök sze rint ez rend jén van-e így,
nem tu dom, hogy mi ért bün te ti a kor mány a fal va kat. Mi -
bõl fi zes se nek a le sze gé nye dett, tönk re tett, el sor vasz tott
ön kor mány zat ok? Már min dent el ad tunk, amit le he tett,
min den le het sé ges hi telt fel vet tünk, és hig  gyék el, sza vak -
ból csak lég vá ra kat le het épí te ni. 

Már el hang zott, hogy be zár nak a pos ták, be zár ják a kis -
is ko lá kat, meg szûn nek a hi va ta lok, rit kul nak a busz já ra -
tok, el ga zo sod nak és meg szûn nek a vas úti szárny vo na lak.
Én ma guk kal el len tét ben úgy gon do lom, hogy Ma gyar or -
szág nincs len dü let ben, Ma gyar or szág ön kor mány za tai
nin cse nek len dü let ben, még csak lendülõfélben sem, sok -
kal in kább lenn, összedõlõfélben.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az el len zé ki pár tok pad so ra i -
ban.)
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A PÁ RI ZSI BÉ KE SZER ZÕ DÉS 
ÉS A ZSI DÓ SÁG KÁR PÓT LÁ SA

2005. má jus 18.
Bi zott sá gi ki sebb sé gi vé le mény is mer te té se

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA, az em be ri jo gi, ki sebb sé gi és
val lás ügyi bi zott ság elõ adó ja: Kö szö nöm a szót, el nök úr.
Tisz telt Ház! Az em be ri jo gi, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi -
zott ság 2005. áp ri lis 5-én tár gyal ta a tör vény ja vas la tot.

Az elõ ter jesz tõk szán dé ka, hogy a pá ri zsi bé ke szer zõ -
dés vég re haj tá sá ról ren del ke zõ tör vényt mó do sít sák. Ér ve -
lé sük lé nye ge, hogy lé te zik egy tör vény, amely az ál la mi
ve ze tõk jog ál lás ról ren del ke zik, és ame lyik tilt ja, hogy ál -
la mi ve ze tõ részt ve gyen egy ku ra tó ri um mun ká já ban. 

Bár ar ra van tör vé nyi fel ha tal ma zás, hogy a Ma gyar or -
szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány te vé keny sé gé ben ki vé -
te le sen ku ra tó ri u mi tag ként ál la mi ve ze tõ is részt ve hes -
sen, Steiner Pál és Fó nagy Já nos kép vi se lõ tár sak in dít vá -
nya ar ra irá nyul, hogy ne csak a ku ra tó ri um ban, ha nem a
felügyelõbizottságban is meg tud jon je len ni az ál lam kép -
vi se lõ je. Te hát az in dít vány lé nye ge, hogy a felügyelõbi-
zottságban is le gyen meg a fel men tés le he tõ sé ge, mint
ahogy az 2001 óta a ku ra tó ri um ban meg van; le gyen ez a
felügyelõbizottságban is biz to sí tott. Ezt a bi zott ság egy han -
gú lag tá mo gat ta.

Kö szö nöm szé pen.
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AZ ADAT VÉ DEL MI BIZ TOS 
2004. ÉVI MUN KÁ JÁ RÓL

2005. má jus 25.
Ex po zé a bi zott ság ne vé ben

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA, az em be ri jo gi, ki sebb sé gi és
val lás ügyi bi zott ság elõ adó ja, a na pi ren di pont elõ adó ja:
Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház! Tisz telt Adat vé del mi Biz tos
Úr! Az or szág gyû lés em be ri jo gi, ki sebb sé gi és val lás ügyi
bi zott sá ga 2005. má jus 5-i ülé sén el sõ he lyen ki je lölt bi -
zott ság ként tár gyal ta a be szá mo lót. A be szá mo ló meg fe lel
az al kot mány 32/B. § (6) be kez dé sé ben és az or szág gyû lé -
si biz to sok ról szó ló 1993. évi LIX. tör vény 27. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek.

A be szá mo ló vi lá gos ta go lás ban, a ko ráb bi évek hez ha -
son ló an ki vá ló szer ke zet ben és ter je del mes mel lék le tek kel
il luszt rál va, ki ma gas ló szín vo na lon szá mol be az adat vé -
del mi biz tos hi va ta lá nak 2004. évi te vé keny sé gé rõl és a hi -
va tal kap cso la ta i ról.

A ta va lyi év hez ha son ló an az adat vé del mi biz tos is mét két
kö tet ben, mint egy hat és fél száz ol dal ter je de lem ben ké szí -
tet te el be szá mo ló ját. Kü lö nö sen fon to sak és hang sú lyo sak a
má so dik kö tet ben sze rep lõ aján lá sok, köz le mé nyek, tá jé koz -
ta tók és ál lás fog la lás ok. Ezt kö ve tik az igen ol vas má nyos és
ta nul sá gos, a sze mé lyes ada tok vé del mé vel, a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá val, va la mint az in for má ci ós jo gok üt -
kö zé se i vel kap cso la tos jog ese tek mint egy szö veg gyûj te -
mény ként. Kü lö nö sen fi gye lem re mél tó a mel lék let 4. pont -
ja, amely az adat vé del mi biz tos nagy ér dek lõ dést ki vál tó
ügye it tar tal maz za. Ilye nek vol tak pél dá ul a há la pénz ügy, az
úgy ne ve zett szkinhedper, a po li ti kai ta nács adók, fõ ta nács -
adók sze mé lyé re vo nat ko zó egyes ada tok nyil vá nos sá ga és
a köz sze rep lõk in for má ci ós ön ren del ke zé si jo ga.
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A két kö tet mind a hoz zá ér tõ, mind a la i kus ol va só szá -
má ra rend kí vül in for ma tív, in tel lek tu á lis, nap ra kész és át -
fo gó is me ret anya got nyújt. 

Ha son ló an az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá -
nak ké zi könyv éhez, gyors és kön  nyû el iga zo dást tesz le -
he tõ vé nem csak a jog kö ve tõ ál lam pol gár ok, ha nem a ha -
tó sá gok szá má ra is.

A be szá mo ló is azt tük rö zi, hogy az adat vé del mi biz tos
in téz mé nye meg szi lár dult, jól be épült a ma gyar jog rend -
szer be és köz gon dol ko dás ba, va la mint hogy az adat vé del -
mi és információsszabadság-törvény 1992-es el fo ga dá sa
óta az in for má ci ós sza bad ság jog ok in téz mé nye sül tek Ma -
gyar or szá gon. El le het mon da ni azt, hogy az adat vé del mi
biz tos te vé keny sé ge is jog foly to nos sá vált. 

Az el sõ kö tet a szám sze rû sí tett ada to kat és sta tisz ti ká kat
kö ve tõ en az egyes vizs gá la to kat mu tat ja be tematikusan. A
bi zott ság kü lön fi gyel mé be ajánl ja a tisz telt Or szág gyû lés nek
a c) pont ban sze rep lõ, „Jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se
és jog al ko tás sal kap cso la tos kez de mé nye zé sek” cí mû részt.

Kü lön ér de me a kö tet nek, hogy nem zet kö zi vo nat ko zá -
sú ügye ket is ele mez, il let ve nem zet kö zi ki te kin tést tesz. E
rész rész le te sen ki tér Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sá nak
je len tõ sé gé re és an nak adat vé del mi szem pont ból fon tos
kö vet kez mé nye i re, il let ve rész le te sen fog lal ko zik az Eu ró -
pai Csa lás El le ni Hi va tal ma gyar or szá gi ko or di ná ci ós iro -
dá ja és a 29-es adat vé del mi mun ka cso port te vé keny sé gé -
vel és ál lás fog la lá sa i val.

Az írás be li be szá mo ló, va la mint a szó be li ki egé szí té sek
ar ról gyõz ték meg a bi zott sá got, hogy az adat vé del mi biz -
tos fel ada tai 2004-ben to vább nö ve ked tek, hi szen az adat -
vé del mi tör vény jog har mo ni zá ci ós szem pon tú mó do sí tá sá -
val kvá zi ha tó sá gi jog kört is ka pott, és a két lép csõs tör -
vény mó do sí tás má so dik for du ló já nak ered mé nye ként
2004. ja nu ár 1-jé tõl, a tör vény mó do sí tás ha tály ba lé pé sé tõl
újabb fel adat kö rök kel is ki bõ vült fel adat- és ha tás kö re.
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Szó be li ki egé szí té sé ben az adat vé del mi biz tos ar ra hív -
ta fel a fi gyel met, hogy nem csak egy új sza kaszt nyi tott
meg a tör vény mó do sí tás az adat vé del mi biz tos és hi va ta la
mû kö dé sé ben, ha nem 2004-ben új ki hí vá sok kal és tö rek -
vé sek kel is szem be kel lett néz ni ük.

Meg ál la pít ja a be szá mo ló, hogy Ma gyar or szá gon is a
szer ve zett bû nö zés el ter je dé sé re, va la mint a ter ror ve szély -
re hi vat koz va egy re több az iga zol ta tás, a fel írás, mo to zás,
cso mag át vizs gá lás. Szá mos ál la mi szerv vagy ál la mi tu laj -
do nú gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ je sze mé lyi sé gi jo go kat, il -
let ve az adat vé del met érin tõ sér tõ, meg alá zó el len õr zé si
mód szer rel kí sér le te zik. Meg ál la pít ha tó, hogy a biz ton sá -
gos kör nye zet re va ló tö rek vés ma ga után von ja a sze mé -
lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ jog kor lá to zá sát, azon ban
az még nem lát szik, hogy en nek hasz nát va ló ban lát nák az
ál lam pol gár ok, egy elõ re nem ered mé nyez te a bû nö zés
mé re te i nek csök ken té sét a kor lá to zás. Az min den eset re el -
vár ha tó, hogy ha már az ál lam pol gár ok al kot má nyos alap -
jo ga it kor lá toz za a jo gi meg ol dás, ak kor an nak hasz nát
ma ga az ál lam pol gár él vez hes se, és ne a kü lön bö zõ meg -
fi gye lõ esz kö zö ket gyár tó vál lal ko zá sok rész vé nye sei le -
gye nek a ha szon él ve zõk.

A szá mí tás tech ni ka, a te le kom mu ni ká ció, az internet
rend kí vül gyors fej lõ dé se és el ter je dé se is olyan te rü let,
amely az adat vé de lem re je len tõs ha tás sal van.

Ter mé sze te sen en nek a je len ség nek a po zi tív ol da la it is
hang sú lyoz ni kell, hi szen a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok
leg egy sze rûbb és leg ol csóbb, rá adá sul leg gyor sabb mód ja
le het az internetes köz igaz ga tás.

Tisz telt Or szág gyû lés! Az adat vé del mi biz tos ügy for gal -
mi sta tisz ti ká ja azt mu tat ja, hogy a be ad vány ok szá ma je -
len tõ sen, mint egy 25 szá za lék kal nõtt az azt meg elõ zõ esz -
ten dõ höz ké pe set. A nö ve ke dést több tár sa dal mi je len ség,
ese mény és tény egy más ra gya ko rolt ha tá sa, egy mást fel -
erõ sí tõ vol ta vál tot ta ki. A le zárt pa na szos ügyek mint egy
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40 szá za lé ka volt jo gos vagy leg alább rész ben jo gos. Ez azt
je len ti, hogy a ki vizs gált ügyek na gyobb ará nyá ban nem
tör tént ugyan jog el le nes cse le ke det, vi szont az ál lam pol -
gár ok ki fi no mult jog ér zé ke azt su gall ta, hogy a jog sér tés
le he tõ sé gét fel té te lez ve az adat vé del mi biz tos hi va ta lá hoz
kell for dul ni uk.

En nek oka le het az is, hogy az adat vé del mi biz tos te vé -
keny sé ge zöm mel mé dia te vé keny sé gen ke resz tül va ló sul
meg. Az el múlt év ben az adat vé del mi biz tos 350 in ter jút
adott, és több mint fél ezer al ka lom mal hi vat koz tak az ál -
lás fog la lá sa i ra. 

A sze mé lyes ada tok vé del me vo nat ko zá sá ban az egész -
ség ügyi adat ke ze lé se ket érin tõ en a leg na gyobb je len tõ sé -
gû ügy az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer mo dell kí sér le té -
vel volt kap cso la tos. Ez az ál lás fog la lás azt tar tal maz za,
hogy nincs meg az a tör vé nyi sza bá lyo zás, amely szük sé -
ges len ne en nek a rend szer nek a mû kö dé sé hez. Egy ér tel -
mû en po zi tív és si ke res az ano nim HIV-szûrésekre vo nat -
ko zó sza bá lyo zás, va la mint az egy sé ges mun ka ügyi nyil -
ván tar tás vo nat ko zá sá ban tett lé pés is. 

Az adat vé del mi biz tos be szá mo ló já ban egyút tal fel hív ja
a fi gyel mün ket a meg ol dat lan, il let ve fo lya mat ban lé võ
ügyek re is. Ilye nek töb bek közt a Ma gyar Pos ta új lo gisz -
ti kai köz pont já nak az ügye, az úgy ne ve zett Anya csa var-
ügy kap csán szük sé ges tör vény mó do sí tás az ombudsman
per be li jog ál lás ára vo nat ko zó an és a jo go su lat lan adat ke -
ze lés Btk.-beli kla u zu lá ja. A bi zott sá gi vi tá ban szá mos
konk rét ész re vé tel és kér dés hang zott el. Szó ba ke rült a
po li ti kai pár tok adat bá zi sá nak, az az a po li ti kai mar ke ting -
rend szer je len le gi sza bá lyo zá sá nak hi á nya, il let ve az in for -
má ció sza bad ság prob lé má ja is. 

Tisz telt Ház! Az em be ri jo gi, ki sebb sé gi és val lás ügyi
bi zott ság kü lö nö sen fon tos nak tart ja, hogy az adat vé del mi
biz tos tör vény ho zás ra vo nat ko zó ész re vé te le it, aján lá sa it a
bi zott sá gok fon tol ják meg és ve gyék fi gye lem be tör vény-
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elõ ké szí tõ te vé keny sé gük so rán. A bi zott ság a be szá mo lót
egy han gú lag, 21 igen sza va zat tal tá mo gat ta, és el sõ he -
lyen ki je lölt bi zott ság ként az Or szág gyû lés nek el fo ga dás -
ra ja va sol ja. 

Kö szö nöm szé pen a fi gyel mü ket. (Taps.)
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A T. Ház jegy zõ je



FÁJ NI FOG – NA GYON IS!
2006. jú ni us 20.

„Re form és új egyen súly” – hoz zá szó lás a po li ti kai az el sõ
Gyurcsány-csomagról foly ta tott po li ti kai vi tá hoz

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm a szót, el -
nök úr. Nem le het elég szer hang sú lyoz ni, hogy nem ti zen -
hat év, ha nem négy év hi bás dön té sei és mu lasz tá sai mi att
ke rül tünk eb be a hely zet be. Önök azt mond ják most, hogy
a vad pri va ti zá ció az An tall-kor mány alatt nem volt iga zán
meg fe le lõ és sze ren csés, de a vadprivatizátorok ott ül nek
az önök so ra i ban, ak kor nem fa nya log tak, ami kor oda ül -
tek. (Szór vá nyos taps a KDNP és a Fi desz so ra i ból.)

Azt mond ta a mi nisz ter el nök úr, hogy nem fog fáj ni. Én
tisz te let tel je len tem, na gyon sok olyan em bert is me rek,
akik nek már most fáj, hogy gáz nincs a te le pü lé sen, a vil -
lanyt már ki kö töt ték, és a csõ ke reszt met szet szû kí té sét az
ön kor mány zat aka dá lyoz za meg az zal, hogy pró bál ide ig-
órá ig fi ze té si ha la dé kot kér ni a szol gál ta tó tól. Az ön kor -
mány za to kat most a ter ve zett dön té sek kel önök olyan
hely ze tek be hoz zák, hogy ezt a se gít sé get sem fog juk tud -
ni már meg ad ni. 

És le het azon vic ce lõd ni, itt Kóka mi nisz ter úr az elõbb
ke dé lye sen je lent ke zett egy mon dás ra, amit a mi nisz ter el -
nök úr nak tu laj do ní tott va la ki, hogy ezt õ mond ta. Le het
eze ken a dol go kon vic ce lõd ni, de le het, hogy né ha el kel -
le ne men ni vi dék re, mert in nen azo kat a kön  nye ket önök
nem lát ják. 

Kö szö nöm. (Taps a KDNP és a Fi desz so ra i ból.) 
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CI NI KUS A KOR MÁNY ADÓZ TA TÁ SI
GYA KOR LA TA

2006. jú ni us 20.
Hoz zá szó lás az el sõ Gyurcsány-csomag vi tá já ban

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen a
szót, el nök úr. Azt gon do lom, tisz telt frak ció ve ze tõ úr,
ahogy a sport ban, úgy a po li ti ká ban sincs túl sok ér tel me
azok nak a mon da tok nak, ame lyek úgy kez dõd nek, hogy
mi lett vol na, ha. Ha mi nyer tük vol na a vá lasz tást, ak kor
jo go san kér né raj tunk szá mon eze ket a dol go kat, de a sze -
rep osz tás most for dí tott. 

Az ön kor mány zat ok kal kap cso lat ban sze ret nék egy gon -
do la tot el mon da ni, még pe dig azt, hogy Jauernik kép vi se lõ
úr mint az ön kor mány zat ok szá má ra rend kí vül ked ve zõ és
a prob lé má i kat meg ol dó do log ként em lí tet te a gép jár mû -
adó-be vé tel emel ke dé sét. Én vi szont azt gon do lom, hogy
nem csak plusz pénzt kap nak ez zel az ön kor mány zat ok, ha -
nem sok kal több plusz gon dot is, hi szen olyan hely zet ben
kell a ren ge teg el vo nást és mí nuszt kom pen zál ni, ami re az
ön kor mány zat ok már nem na gyon ké pe sek. 

Nem csak pénzt kap nak ez zel az ön kor mány zat ok, ha -
nem a ko ráb bi ak hoz ha son ló an a prob lé mát is le te szik az
ön kor mány zat ok szint jé re, és a hi va ta li dol go zók nak meg
a pol gár mes te rek nek kell az em be rek kel konf ron tá lód ni.
Azt gon do lom, hogy önök hang za tos szlo ge nek kel, mint
fenn tart ha tó fej lõ dés, ami na gyon szé pen al li te rál, meg az
Új Ma gyar or szág prog ram mal, meg az Új Egyen súly prog -
ram mal, ame lyek egy más sal kö szö nõ vi szony ban sin cse -
nek, egy faj ta vir tu á lis vi lá got épí te nek, és azt gon dol ják,
hogy ha ezt na gyon sok szor el mond ják, ak kor ez zel meg -
ol dód nak a prob lé mák, de a va ló ság egé szen más. 

Kö szö nöm szé pen.
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A MEN TEL MI JOG TER VE ZETT 
VÁL TOZ TA TÁ SA I RÓL

2006. jú ni us 27.
Ve zér szó nok lat

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA, a KDNP kép vi se lõ cso port ja ré -
szé rõl: Kö szö nöm a szót. Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Ház!
Tisz telt Mi nisz ter Úr! A KDNP or szág gyû lé si frak ci ó já nak
ál lás pont ja sze rint mind két tör vény ja vas lat, ame lyik most
elõt tünk fek szik, te hát az or szág gyû lé si kép vi se lõk és az
eu ró pai par la men ti kép vi se lõk ös  sze fér he tet len sé gé re vo -
nat ko zó tör vé nyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról, il let ve az
egyes tör vé nyek men tel mi jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek mó do sí tá sá ról szó ló ja vas lat, amit a kor mány be ter -
jesz tett, egy sze rû fi gye lem el te re lé si ak ció. 

Ne künk, ke resz tény de mok ra ták nak meg gyõ zõ dé sünk,
hogy az Or szág gyû lés nek je len leg nem ilyen tech ni kai jel -
le gû, az em be rek tõl tá vol ál ló kér dé sek kel kel le ne fog lal -
koz nia, ha nem pél dá ul a fo rint tör té nel mi mély re pü lé sé -
vel, az ál lam ház tar tás ka taszt ro fá lis hely ze té vel, a nö vek võ
mun ka nél kü li ség gel, a ter ve zett tö me ges el bo csá tá sok kal,
a be je len tett adó eme lé sek kel, il let ve azok ha tá sa i val. 

Azt gon do lom, hogy a kor mány rossz úton jár. Hi ány -
zik az õszin te szem be né zés a va ló ság gal, ahogy ar ra Fo dor
Gá bor kép vi se lõ tár sam is és már né há nyan utal tak. Hi ány -
zik az õszin te szem be né zés a ki ala kult hely zet tel, a va ló di
ne héz sé gek kel, ame lyek el sõ sor ban az el múlt négy esz ten -
dõ kö vet kez mé nyei. Tu dom, hogy rop pant ne héz õszin té -
nek len ni, de hig  gyék el, tisz telt kép vi se lõ tár sa im, hogy
csak így le het meg ol dást ta lál ni. Mert ami most fo lyik, az
nem hoz meg nyug ta tó meg ol dást sem az or szág gaz da sá -
gá nak ba ja i ra, sem az egyes em be rek vál la i ra ne he ze dõ és
egy re nö vek võ gon dok ra. 
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Igaz, hogy ide ig-órá ig rá le het irá nyí ta ni a fi gyel met a
kép vi se lõk men tel mi jo gá nak a szi go rí tás lát sza tát kel tõ
vagy ta lán tény le ge sen szi go rí tó mó do sí tá sá ra; el le het ér -
ni, hogy a mé dia kel lõ rá erõ sí té sé vel úgy tûn jön, hogy a
kép vi se lõk megint élen jár nak a sa ját jo ga ik vagy lát szó la -
gos ki vált sá ga ik kor lá to zá sá ban, de meg gyõ zõ dé sem,
hogy ez zel sem mi fé le, az em be rek tö me ge i nek gond ja it
érin tõ meg ol dás nem szü le tik.

Csu pán azért, mert az el múlt esz ten dõk so rán elõ for dult
né hány szor – ha pon to san tu dom a szá mot, az el múlt négy
év alatt ös  sze sen hét szer –, hogy par la men ti kép vi se lõk
köz úti el len õr zés so rán nem ve tet ték alá ma gu kat az al ko -
hol szint-el len õr zé si vizs gá lat nak a men tel mi jog ra hi vat -
koz va, még nem in do kolt a tör vény ilyen for má ban tör tént
mó do sí tá sa. Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy nem azért,
mert a men tel mi jog ki ter jed er re az eset re, va gyis a kép -
vi se lõ gép jár mû ve ze tés re nem meg fe le lõ ál la pot ban is
részt ve het a köz úti köz le ke dés ben, ha nem ép pen azért,
mert a vo nat ko zó tör vény, il let ve a men tel mi bi zott ság ko -
ráb bi ál lás fog la lá sa alap ján egy ér tel mû, hogy az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ nek az el len õr zés so rán együtt kell mû -
köd nie, va gyis az el len õr zés nek alá kell vet nie ma gát. 

Ha mis il lú zi ó kat kel tünk, ami nem hasz nál a kép vi se lõi
te kin tély nek, il let ve az Or szág gyû lés te kin té lyé nek. Úgy
tû nik szá mom ra, hogy ez a tör vény ja vas lat il lik ab ba a sor -
ba, amely jel lem zi a má so dik Gyurcsány-kormányt, va gyis
mé dia ese mé nyek nek, fi gye lem el te re lés nek, pót cse lek vé -
sek nek, új prog ra mok hir de té sé nek, új jel sza vak meg fo gal -
ma zá sá nak va gyunk ta núi, csak hogy ezek tõl sem mi nem
fog vál toz ni. 

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk ös  sze fér he tet len sé gé re és
men tel mi jo gá ra vo nat ko zó tör vé nyi ren del ke zé sek mó do -
sí tá sá nak ter mé sze te sen a KDNP nem lát ja aka dá lyát, de a
tör vé nyi ren del ke zé sek mó do sí tá sát csak a kér dés komp -
lex vizs gá la ta és az er re irá nyu ló át fo gó mó do sí tá sok ré -
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sze ként tud juk tá mo gat ni. Mó do sí tá so kat nem le het, il let -
ve nem is ér de mes pél dá ul az új, rég óta ha lo ga tott és már
ma is több ször idé zett, ki sebb par la ment re vo nat ko zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá tól kü lön ke zel ni. 

Kö szö nöm szé pen meg tisz te lõ fi gyel mü ket. (Taps az el -
len zé ki pár tok pad so ra i ban.)
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A KIS TÉR SÉG BE SZER VE ZETT SÉG
SOK TE LE PÜ LÉS NEK HÁT RÁ NYOS

2006. jú ni us 27.
Hoz zá szó lás a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló tör vény

mó do sí tá sá hoz

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen a
szót, el nök úr. Tisz telt Mi nisz ter As  szony! Én nem mer ném
ös  szes sé gé ben és egy ér tel mû en si ker tör té net nek ne vez ni a
kis tér sé gek ügyét, az zal együtt, hogy én ma gam is egy olyan
kis tér ség ben va gyok pol gár mes ter, ahol a tíz te le pü lés re -
me kül együtt tud mû köd ni. De nem csak a tör vé nyi sza bá -
lyo zás szük sé ges eh hez, ha nem az is, hogy a kis tér ség ben
lé võ te le pü lé sek ve ze tõi meg fe le lõ meg ál la po dá so kat tud ja -
nak köt ni. És ez azért is na gyon fon tos, mert nem túl mes  -
sze tõ lünk, a szom széd kis tér ség ben, ked ves kép vi se lõ tár -
sak, tessenek el kép zel ni azt a szi tu á ci ót, hogy a há rom
szom szé dos vá ros a kis tér ség el ne ve zé sé ben sem tu dott
meg egyez ni, nem hogy a kü lön bö zõ fel adat el lá tá sok ban. 

Az ön kén tes ség na gyon-na gyon fon tos, mert ami kor tu -
laj don kép pen 500 fõ alatt kö te le zõ vé, 500 és 1000 fõ kö -
zött pe dig gya kor la ti lag kö te le zõ vé tes  szük a kör jegy zõ sé -
gek hez va ló csat la ko zást, ak kor tu laj don kép pen ugyan -
azok a köz sé gi kö zös ta ná csok jön nek lét re más el ne ve -
zés sel, ame lyek vol tak ko ráb ban. Ter mé sze te sen ez a mû -
kö dés ben nem ugyan azt fog ja je len te ni, csak meg kell ér -
te nünk azo kat a kis te le pü lé sen élõ em be re ket, akik at tól
fél nek, hogy ez ál tal az önál ló sá guk, a sa ját dön té si jo go sít -
vá nya ik sé rül nek. És hi á ba tud ja azt a kis te le pü lés pol gár -
mes te re, hogy pénzt fog ez zel meg spó rol ni, de ha azt lát -
ja, hogy az el lá tá sok a szom széd te le pü lés rõl már nem
lesz nek olyan szín vo na lú ak, mint ko ráb ban, ak kor a vég -
sõ kig ra gasz kod ni fog eh hez. 
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Még egy dol got hadd mond jak: amíg a há zi or vo si ügye -
le tet pél dá ul a szom szé dos te le pü lé sek ön kén tes ala pon
szer vez ték meg, ad dig is mû kö dött, az tán kö te le zõ lett. Ott
ter mé sze te sen ez zel nem volt gond, de is me rek olyan te -
rü le tet, pél dá ul Mar ca li kör nyé kén, Ba la ton szent györgy és
a kör nye zõ te le pü lé sek, ahol sok kal ros  szabb hely zet be
ke rül tek az ál tal, hogy a kis tér sé gen be lül kel lett kö te le zõ -
en meg szer vez ni a há zi or vo si ügye le tet. 

Kö szö nöm szé pen.
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A BA LA TO NI SZÚ NYOG IR TÁS 
TÁR GYÁ BAN

2006. jú li us 3.
Azon na li kér dés

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm a szót. Tisz -
telt El nök Úr! Tisz telt Mi nisz ter As  szony! Ap ró, de még sem
je len ték te len prob lé má ra sze ret ném föl hív ni a fi gyel met. A
csa pa dé kos idõ já rás mi att az idén jó val több a szú nyog a
Ba la ton nál, mint ta valy, pe dig az egy ven dég re ju tó ap ró
ször nye teg már ak kor is mes  sze meg ha lad ta az op ti má lis
men  nyi sé get. Al ko nyat tól szin te el vi sel he tet len a hely zet a
part men tén, de nem sok kal jobb ál la pot tal ta lál ko zunk a
part tól tá vo lab bi te le pü lé se ken sem. Hely be li ek és ven dé -
gek egy aránt bos  szan kod va ve szik tu do má sul a kény sze rû
vér adást. 

A 2006. év re a csí põ szú nyog el le ni vé de ke zést ál la mi
rész rõl a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal és a Ba la ton Szö vet ség
ön kor mány za tai te rü le tük ará nyá ban fi nan szí roz zák. Az
idei esz ten dõ re hét ké mi ai és két bi o ló gi ai ir tást szer vez -
nek, amely nek fe lét az ál lam, fe lét pe dig az érin tett ön kor -
mány zat ok fi ze tik, a tel jes ös  szeg 72 mil lió fo rin tot tesz ki.
A lé gi bi o ló gi ai és ké mi ai vé de ke zés idõ pont ját a ki vá lasz -
tott szak ér tõi cso port je lö li ki, amely rõl a ki vi te le zõ vál lal -
ko zó az ide vá gó tör vé nyek ér tel mé ben ér te sí ti az ön kor -
mány za to kat és az il le té kes szak igaz ga tá si szer ve ket. Az
ön kor mány zat ok fel ada ta a mé hé szek és a la kos ság ér te sí -
té se. A Ba la ton Szö vet ség ál tal fel kért szak ér tõi cso port
csak ak kor ad az ir tás ra en ge délyt, ha órán ként leg alább
öt ven csí pést re giszt rál nak. Ame lyik ön kor mány zat a rá
esõ költ sé get nem vagy csak kés ve tud ja vál lal ni, vagy a
ta va lyi ir tás mi att el ma ra dá sa van, az egy sze rû en ki ma rad
a szó rás ból. 
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Kér de zem a tisz telt mi nisz ter as  szonyt, meg tesz nek-e a
tár cák min dent an nak ér de ké ben, hogy a ma gyar ten ger -
hez ér ke zõ, amúgy sem túl sá go san sok ven dég nya ra lá sát
és ter mé sze te sen a hely be li ek éle tét ne ke se rít se meg sok-
sok mil lió vér szí vó. Amen  nyi ben egy ön kor mány zat nem
tud fi zet ni – és ez a hely ha tó ság ok je len le gi si ral mas anya -
gi hely ze tét is mer ve kön  nyen elõ for dul hat –, azért az ál la -
mi félpénzbõl leg alább a szú nyog se reg fe lét ott is ki irt ják?
Vagy eze ket a te le pü lé se ket egy sze rû en ma guk ra hagy ják,
és az ott la kók, il let ve a nya ra lók szá má ra csak a nem túl
ha té kony egyé ni vé de ke zés ma rad? 

Vá rom meg tisz te lõ vá la szát. (Taps a KDNP pad so ra i -
ban.) 

A vá lasz:

DR. LAMPERTH MÓ NI KA ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter: Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Or szág gyû lés! Tisz -
telt Kép vi se lõ Úr! Ön na gyon sok min dent el mon dott a szú -
nyog ir tás sza bá lyá ról, il let ve ar ról, hogy ez a gya kor lat ban
most a Ba la ton nál ho gyan tör té nik. An  nyit sze ret nék ki egé -
szí té sül el mon da ni, hogy nem csak a Ba la ton nál, ha nem
más, a tu riz mus szem pont já ból fon tos te rü le te ken is az ál -
lam ad tá mo ga tást az ön kor mány zat ok nak ah hoz, hogy ezt
a na gyon fon tos fel ada tot kö zö sen el tud ják vé gez ni. 

Az ár víz le vo nu lá sa után - ami et tõl kü lön kér dés - na -
gyon nagy szám ban je len tek meg szú nyo gok a Ti sza men -
tén, a Du na men tén. Ott egy más konst ruk ci ó ban, más
rend szer ben az ön kor mány zat ok a vis maior alap ból kap -
nak se gít sé get ah hoz, hogy ezt a szú nyog ir tást el tud ják vé -
gez ni, amit va la mi ért a szak ma szú nyog gyé rí tés nek hív, de
hát mi hasz nál juk ezt a köz nyelv ben is hasz nált ki fe je zést.

Va ló ban úgy van, aho gyan a kép vi se lõ úr mond ta, hogy
a Ba la ton Szö vet ség, amely az ön kor mány za to kat tö mö rí -
ti, en nek az egyik fe lét, a tu riz mus cél já ra szol gá ló tu risz -
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ti kai cél elõ i rány zat, a tu riz mus se gí té sét szol gá ló cél elõ i -
rány zat pe dig a má sik ré szét fi nan szí roz za a Ba la ton nál és
más tu risz ti kai he lye ken is. 35 mil lió fo rint ez a sa ját ál la -
mi erõ, a töb bit pe dig a Ba la ton Szö vet ség tag ön kor mány -
za tai ad ják ös  sze.

Azt kér de zi a kép vi se lõ úr, hogy mi le gyen azok kal az
ön kor mány zat ok kal, ame lyek nek ke vés a pén zük. Kép vi -
se lõ úr, az ál lam nak is a sa ját bü dzsé jé ben na gyon meg
kell néz ni min den fo rin tot, hogy mi re költ – az ön kor -
mány zat ok nak is. És ha az ön kor mány zat ok nak ez a do log
fon tos – már pe dig én azt ta pasz ta lom, hogy fon tos –, ak -
kor hoz zá te szik a sa ját ré szü ket. 

Én itt most föl aján lom a kép vi se lõ úr nak, il let ve a Ba la ton
Szö vet ség va la men  nyi tag ön kor mány za tá nak, hogy ha úgy
íté lik meg, hogy eb bõl a pénz bõl nem le het olyan nagy ság -
rend ben el vé gez ni ezt a mun kát, aho gyan kel le ne, ak kor
amen  nyit a Ba la ton Szö vet ség e cél ra be le tesz a kö zös bü -
dzsé be, an  nyit a tu risz ti kai cél elõ i rány zat ból ki pó to lunk,
hogy ha szük sé ges, ak kor le hes sen még egy ir tást, vagy aho -
gyan a szak nyelv mond ja, szú nyog gyé rí tést vé gez ni.

Kö szö nöm szé pen. (Taps az MSZP pad so ra i ban.)

A vi szont vá lasz:

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen. A
mi nisz ter el nök úr tá voz tá ban egy ki csit úgy tûnt, mint ha
el ba ga tel li zál ta vol na ezt a prob lé mát. Pe dig én azt gon do -
lom, hogy ha azt mond juk, hogy a Ba la ton a ma gyar tu riz -
mus zász lós ha jó ja, ak kor igen is egy na gyon fon tos prob lé -
má ról van szó, és a mi nisz ter as  szony fel aján lá sát az érin -
tett ön kor mány zat ok ne vé ben csak meg kö szön ni le het. 

Amen  nyi ben a mi nisz ter as  szony él a vi szont vá lasz jo -
gá val, azt ter mé sze te sen tisz te let tel meg hall ga tom, de utá -
na sze ret nék át ad ni em lé kez te tõ ül egy kis tubuskát, ami -
ben szú nyog ri asz tó van, és ter mé sze te sen nin csen te le. Ez -
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zel kí ván nám je lez ni azt, hogy az ed di gi in téz ke dé sek - hi -
szen azért kel lett, hogy ezt szó ba hoz zuk - nem vol tak ele -
gen dõ ek. Re mél jük, hogy a jö võ ben ez más képp lesz. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a KDNP pad so ra i ban.)
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AU TÓ PÁ LYA – ÖS  SZE KÖT 
VAGY EL VÁ LASZT?

2006. jú li us 24.
Azon na li kér dés a sztrá da épí tés ano má li á nak tár gyá ban

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm a szót, el -
nök úr. Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Ez út tal nem ar ra vár nék vá -
laszt, hogy ho va lett a 800 ki lo mé ter új au tó pá lya ígé re te,
ame lyet 2006-ra vár tunk mind an  nyi an; még csak nem is ar -
ra, hogy mi ért épül nek az au tó pá lyák majd' há rom szo ros
áron, mint né hány év vel ez elõtt, nem ar ra, hogy az M7-es
ba la to ni sza ka szát mi ért nem hasz nál hat ják ked vez mé nye -
sen az ott élõk, nem ar ra, hogy mi lyen mun kát vé gez tek
az épí tõk, ha Ba la ton szár szó ma gas sá gá ban az asz falt csík
egy esz ten dõt sem bírt ki fel újí tás nél kül, és nem azt kér -
de zem, hogy ta lál tak vol na-e va jon a kõ rös he gyi vi a dukt -
nál költ sé ge sebb és csú nyább meg ol dást. Il let ve ar ra sem
vá rok most vá laszt, hogy is me rik-e azt a szak vé le ményt,
mi sze rint a Nagybereken át íve lõ pá lya sza kasz alig tíz esz -
ten dõ alatt egy sze rû en el fog sül  lyed ni. 

Egé szen mást sze ret nék kér dez ni; még pe dig azt, hogy
mi kép pen va ló sul meg az a cél, mely sze rint a Ba la ton-ré -
gi ót az au tó pá lya se gít sé gé vel be kap csol juk az or szág vér -
ke rin gé sé be. Mert most az a hely zet, tisz telt ál lam tit kár úr,
hogy gyor san, ké nyel me sen el le het jut ni a Ba la ton mel -
lett; nem a Ba la ton hoz, ha nem a Ba la ton mel lett. Ah hoz
ugyan is, hogy a Ba la ton-part, il let ve So mogy me gye dé li
hasz ná ló ja, ha szon él ve zõ je le hes sen az au tó pá lyá nak, be -
kö tõ utak, még pe dig jó mi nõ sé gû be kö tõ utak kel le né nek.
De ezek je len leg hi á nyoz nak, vagy ép pen az au tó pá lya
épí té se mi att ka taszt ro fá lis ál la pot ban van nak. Elég csak a
67-es út mind má ig meg nem épült, Látrányt és Somogytúrt
el ke rü lõ sza ka szá ra utal nom, vagy a Balatonboglárt Ka -
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pos vár ral ös  sze kö tõ út Szõlõskislak-Lengyeltóti köz ti sza -
kasz tra gi kus ál la po tát fel idéz nem. 

Ha ko mo lyan gon dol juk azt a tö rek vést, hogy az au tó -
pá lya le he tõ sé get biz to sít a je len leg meg le he tõ sen si ral mas
ál la pot ban lé võ ba la to ni ide gen for ga lom fej lesz té sé re, il let -
ve a part tól tá vo lab bi te le pü lé sek ér té ke i nek be mu ta tá sá -
ra, ak kor szük ség len ne ezek re az utak ra. 

Vá rom meg tisz te lõ vá la szát. (Taps a KDNP és a Fi desz
pad so ra i ban.) 

A vá lasz:

DR. GARAMHEGYI ÁBEL gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
té ri u mi ál lam tit kár: Kö szö nöm szé pen. Tisz telt El nök Úr!
Tisz telt Kép vi se lõ Úr! Na gyon meg kön  nyí tet te a dol go mat,
te kint ve, hogy a két per ces kér dé se el sõ per cé re nem kell
vá la szol jak, mi vel nem tet te föl eze ket a kér dé se ket. (Mó -
ring Jó zsef At ti la: Csak ál lí tot tam!)

A má so dik egy perc re an  nyit tu dok meg fo gal maz ni, hogy
a meg épült au tó pá lya je len leg tíz cso mó pont tal ren del ke zik a
Ba la ton dé li part ján, ami mes  sze több, mint ami mû sza ki elõ -
írás ban vagy for gal mi ter he lés ben eb ben a sza kasz ban in do -
kolt len ne, pon to san azért, hogy ezt a ré gi ót és en nek a ré gi -
ó nak az egyéb el ke rü lõ út ja it is be kap csol ja eb be a vér ke rin -
gés be. Ha va la ki te hát a Ba la ton-ré gi ó ba sze ret ne el jut ni, ak -
kor ma gyor sab ban, biz ton sá go sab ban és ol csób ban tud el -
jut ni oda, mint aho gyan az au tó pá lya meg épí té se elõtt tu dott.

Tény, hogy a So mogy me gyei út há ló zat tal va ló au tó pá lya-
kap cso lat jobb, mint az át lag. 2005-ben az em lí tett utak fel -
újí tá sá ra és az em lí tett kár el há rí tás ra, hogy így fo gal maz zak,
több mint 460 mil lió fo rin tot for dí tot tunk, és fo lya ma to san
zaj lik a ba la to ni és a So mogy me gyei utak terv sze rû fel újí tá -
sa, úgy, aho gyan azt a for gal mi ter he lés meg kö ve te li. 

Egyet ér tek az zal, hogy en nek az au tó pá lyá nak a cél ja és
fel ada ta nem az vagy nem csak az, hogy egy ér tel mû en ke -
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resz tül ve zes se a for gal mat ezen a ré gi ón. Azt gon do lom,
hogy a szo ká sos és mû sza ki lag in do kol ha tó 15-20 ki lo mé te -
res cso mó pon ti tá vol ság he lyett (Az el nök a csen gõ meg ko -
cog ta tá sá val jel zi az idõ ke ret le tel tét.) itt egy 5-6 ki lo mé te res
cso mó pon ti tá vol ság gal en nek az igény nek ele get tet tünk.

Kö szö nöm szé pen. (Taps a kor mány párt ok pad so ra i -
ban.)

A vi szont vá lasz:

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen.
Tisz telt Ál lam tit kár Úr! A cso mó pont ok ön ma guk ban még
nem biz to sí ta nak le he tõ sé get sem a part meg kö ze lí té sé re,
sem a bel sõ te le pü lé sek el éré sé re. Hadd mond jak egy
konk rét pél dát: Fo nyó don pél dá ul, a fo nyó di le já ró nál az
tör tént, hogy az utat ad dig épí tet ték meg, amed dig a cso -
mó pont ból lát szik, és utá na már nem. (Köz be szó lás: Utá na
vis  sza vi szi.) Te hát az vis  sza vi szi. (Köz be szó lás: A ré gi 7-es -
re!) Így van, az vis  sza vi szi a ré gi 7-es re. Ugyan ez a hely -
zet, si ral mas ál la pot ban van a Balatonkeresztúrt Mar ca li val
ös  sze kö tõ út. Én, mi vel ott élek, na gyon gyak ran hasz ná -
lom eze ket az uta kat. Hogy ezt a 460 mil lió fo rin tot az el -
múlt esz ten dõ ben hogy si ke rült el köl te ni, azt nem tu dom. 

Az a hely zet, tisz telt ál lam tit kár úr, hogy egy pi cit úgy
érez zük ma gun kat ott, azon a vi dé ken, mint az a csi ga,
ame lyik föl hív ja a for gal mas út má sik ol da lán élõ csi gát,
hogy hogy le het oda el jut ni eb ben az ir dat lan nagy for ga -
lom ban, és azt mond ja er re a kol lé gá ja, hogy oda saj nos
szü let ni kell, át men ni nem le het. 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a KDNP és a Fi desz pad so ra i -
ban.) 
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A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG 
2007. ÉVI KÖLT SÉG VE TÉ SÉ RÕL

2006. no vem ber 18.
Két per ces hoz zá szó lá sok a vi tá ban

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el-
nök úr. Ve ress Jó zsef kép vi se lõ tár sunk az imént a re gi -
o ná lis fej lesz té si ta ná csok ban pél da ér té kû együtt mû kö -
dés rõl be szélt, és büsz kén mond ta, hogy meg sza vaz ták
a Fi desz je lölt jét társ el nök nek. Ez na gyon de rék do log,
de hadd mond jak egy el len pél dát. A Dél-du nán tú li Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács ban sem Tol na, sem So mogy
me gye nem ju tott le he tõ ség hez a ve ze tés ben, mind két
sze re pet az SZDSZ, il let ve az MSZP ba ra nyai kép vi se lõ -
je vit te el. Ez rend kí vül saj ná la tos, és na gyon szo mo rú,
hogy így tör tént. 

Kö szö nöm. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) 

n

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el -
nök úr. Jauernik kép vi se lõ tár sunk az elõbb azt mond ta,
hogy azért ag gá lyos az ön kor mány zat ok mû kö dé si hi á nyá -
nak ma gas szint je, mert hoz zá já rul az ál lam adós ság ma gas
szint jé hez. Tu laj don kép pen ez egy el ké pesz tõ en szo mo rú
do log, hogy ha csak ezért gond ez. Nem azért ag gasz tó a
te le pü lé sek ela dó so dá sa, mert pénz hi á nyá ban nem tud ják
a fel ada ta i kat el lát ni? 

Eb ben a tör vény ben na gyon sok mil li árd eurós fej -
lesz tést he lyez nek ki lá tás ba, és ez zel in do kol ják azt,
hogy a cím zett tá mo ga tá sok meg szûn nek. Csak pon to -
san tud juk, hogy az ön kor mány zat ok, fõ leg a kis te le pü -
lé si ön kor mány zat ok eze ket a tá mo ga tá so kat nem fog -
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ják tud ni le hív ni, mert nin csen pén zük sa ját for rás ra, a
mo bi li zál ha tó va gyon már el fo gyott, a hi tel ke re te i ket
ki me rí tet ték. Te hát ezek na gyon jól hang zó, szép szá -
mok a költ ség ve té si tör vény ben, de eze ket iga zá ból
nem fog ják tud ni a kis te le pü lé sek hasz nál ni, ezek el -
mé le ti le he tõ sé gek ma rad nak csu pán. (Ko vács Ti bor:
Sa ját erõs pá lyá za tok!) 

Kö szö nöm. 

n

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el nök
úr. Azt gon do lom, nem csak az a prob lé ma ez zel a tör vény  -
nyel, hogy 25 egyéb tör vény mó do sí tá sát irá nyoz za elõ, és
az van be pré sel ve egyet len tör vény be, ha nem azt gon do lom,
a szel le mi sé gé vel is baj van – nyil ván va ló an a költ ség ve té si,
il let ve pénz ügyi tár gyú tör vé nyek el sõ sor ban a szá mok ról és
fo rin tok ról szól nak –, hi szen úgy tû nik, mint ha meg fe led kez -
tünk vol na a szá mok mö gött lé võ em be rek rõl, di á kok ról,
nyug dí ja sok ról, és so rol hat nám a tár sa da lom szé les ré te ge it. 

Ve gyük pél dá ul a tan könyv tá mo ga tás ban ré sze sü lõk
kö rét, ame lyet az ígé re tük kel el len tét ben drasz ti ku san
szû kí te nek, és nem hogy in gye nes tan köny vet nem
kap nak a gye re kek, ha nem sor ra szin te min den csa lád
a tan könyv után szám lát fog kap ni, és ezt ma guk nak
kell ki fi zet ni. 

Azt gon do lom, hogy le het a költ ség ve té si tör vény re is
és er re a tör vény ja vas lat ra is min den fé le jel zõt ag gat ni,
töb bet hal lot tunk már – ta ka ré kos, át lát ha tó, szi go rú, fe le -
lõs ség tel jes, sõt a ki jó za no dás költ ség ve té se is –, de azt
gon do lom, hogy at tól még ezek a ter ve zett in téz ke dé sek
el sõ sor ban el von nak, meg szo rí ta nak, köz pon to sí ta nak, és
te szik mind ezt azért, hogy az önök ál tal oko zott ká ro kat
mind an  nyi unk kal meg fi zet tes sék. 

Kö szö nöm. (Taps a KDNP és a Fi desz so ra i ból.) 
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MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el -
nök úr. Tisz telt Ál lam tit kár Úr! Nem fe lel meg a va ló ság nak
az, hogy 2002 elõtt nem kap tak tan könyv tá mo ga tást a gye -
re kek, il let ve a szü lõk, mert kö te le zõ volt a költ ség ve té si
tör vény ben fog lal tak sze rint az ön kor mány zat okon ke resz -
tül eze ket a tá mo ga tá so kat meg ad ni. De tisz te let tel ar ra ké -
rem, hogy le gye nek ked ve sek már ab ba hagy ni ezt a visz  -
sza fe lé mu to ga tást, mert a 2007-es költ ség ve tés at tól nem
lesz jobb, hogy ha min den fé le vélt vagy va lós sé rel met a
múlt ból fel em le get nek. 

Mint gyógy pe da gó gus azt mon dom, hogy amit a sa já tos
ne ve lé si igé nyû gye re kek kel kap cso lat ban Ré vész Má ri usz
kép vi se lõ tár sam el mon dott, az helyt ál ló, és fel te he tõ leg
eb ben az eset ben is az tör tént, hogy aki a mi nisz té ri um ban
ezek nek a gye re kek nek a fog lal koz ta tá sá hoz szük sé ges
nor ma tí vát meg ál la pí tot ta, an nak fo gal ma nincs ar ról, hogy
ezek nek a gye re kek nek mi lyen mód sze rek kel és mi lyen
ala pos mun ká val le het csak leg fel jebb csök ken te ni azt a
hát rá nyát, ami a tár sa dal mi be il lesz ke dés hez szük sé ges,
tel je sen meg szün tet ni nem le het. Önök, akik ko ráb ban
esély egyen lõ sé gi PR-minisztériumot hoz tak lét re, most ép -
pen azok nak ár ta nak, akik nek a leg na gyobb szük sé gük
len ne a se gít ség re. 

Kö szö nöm. (Taps az el len zé ki pár tok so ra i ban.) 
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AZ ÖR DÖG MIN DIG 
A RÉSZ LE TEK BEN BÚ JIK MEG

2007. má jus 22.
Hoz zá szó lás a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló tör vény 

mó do sí tá sá hoz

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm a szót, el -
nök úr. Egy má sik prob lé má ra, ál lam tit kár úr, ha meg en -
ge di, sze ret nék rá vi lá gí ta ni, még pe dig ar ra, hogy a tör -
vény ter ve zet rész le tes in dok lá sa nyil ván va ló vá te szi,
hogy az in gye nes tan könyv el lá tást min den le het sé ges
eset ben köl csön zés sel, az az hasz nált tan köny vek kel kell
meg ol da ni. 

Ez ál tal vé le mé nyem sze rint ép pen azok a rá szo ru ló,
köz tük je len tõs szám ban ro ma gye re kek kap nak le ve -
tett, gyen gébb mi nõ sé gû köny vet, akik nek leg in kább
in do kolt len ne a jó mi nõ ség, hi szen ez egy faj ta mo ti vá -
ci ót is je len te ne a szá muk ra. Ez ag gasz tó diszk ri mi ná ció,
hi szen míg az osz tály egyik ré sze, a te he tõ sebb ré sze fo -
lya ma to san, év rõl év re új köny ve ket kap, ad dig a má sik
fe le hasz nált köny vet kap, rá adá sul azt is köl csön. Te hát
ép pen azok nak a tu laj do ná ba nem ke rül szó tár, tér kép
vagy ép pen le xi kon, akik er re a leg job ban rá szo rul nak.
Ugyan van egy ilyen ki té tel, hogy a köl csön be ka pott
köny vet a rá szo ru ló meg ve he ti, de én azt gon do lom,
hogy ez sem mi kép pen nem jó meg ol dás. A hasz nált
köny vek rak tá ro zá sá val, ke res ke del mé vel kap cso la tos
te vé keny ség re, mint ahogy azt már Zsigó Ró bert kép vi -
se lõ tár sam el mond ta, az is ko lák egy ál ta lán nin cse nek
fel ké szül ve. 

Rá adá sul egy újabb prob lé ma me rül fel, hi szen a köl -
csö nöz he tõ köny vek ál la po ta min dig csak év vé gén de rül
ki, a tan könyv ren de lés pe dig már feb ru ár ban tes tet kell
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hogy ölt sön, és ez el lá tás be li za va ro kat okoz hat. Én azt
gon do lom, hogy eze ket az el lent mon dá so kat és prob lé má -
kat min den kép pen or vo sol ni kell. 

Kö szö nöm szé pen.

119MÓRING JÓZSEF ATTILA: 
„TÖKÉLETESÜLNI ÉS TÖKÉLETESÍTENI”



TER MÉ SZET VÉ DE LEM, TÁ JI 
HAR MÓ NIA ÉS KON SZEN ZUS KELL

A TÓ ÉR DE KÉ BEN

2008. má jus 19.
Fel szó la lás a Ba la ton ki emelt üdü lõ kör zet 

te rü let fej lesz té si ter vé hez

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen, el -
nök úr. Tisz telt El nök Úr! Tisz telt Mi nisz ter Úr! Tisz telt Ház!
Min den kép pen öröm te li, hogy ezen a ké sõi órán bé ké -
sebb vi zek re evez tünk a Ba la ton-tör vény kap csán, mint
ahol az el múlt órák ban jár tunk e Ház ban. Na gyon sok
min dent hal lot tunk már rész ben a ve zér szó nok ok tól, rész -
ben pe dig Gruber kép vi se lõ úr tól. 

Az zal kez de ném, hogy mint egy ti zen öt te le pü lés csat la -
ko zott vagy csat la ko zik újon nan a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ -
kör zet hez. Azt gon do lom, ket tõ még jö he tett vol na, hi szen
két kis fa lucs ka, Pamuk és Somogyvámos zsák te le pü lés -
ként in kább tar to zik a Ba la tont öve zõ te le pü lé sek so rá ba,
mint nem.

Rá adá sul így a kis tér ség ha tá ra it is kö vet te vol na a ré gió
ha tá ra. Per sze nyil ván va ló an ért he tõ, hogy a ha tárt va la hol
meg kel lett húz ni. Azt min den kép pen saj ná la tos nak tar -
tom, hogy a ko ráb ban szé les tá mo ga tás nak ör ven dõ Ba la -
ton-ré gió öt le te va la hogy az idõk so rán el halt. 

Min den kép pen ered mény és erény, hogy a tör vény ter -
ve zet ben el vá lik egy más tól a par ti, a part kö ze li és a part -
tól tá vo lab bi – amit ko ráb ban rossz ki fe je zés sel hát tér te le -
pü lés nek hív tak – te le pü lé si ka te gó ria, hi szen az adott sá -
gok, az igé nyek és a le he tõ sé gek is el té rõ ek a kü lön bö zõ
te le pü lés tí pu sok nál. En nek a tör vény nek ar ra kell meg ol -
dást ta lál nia, hogy töb bek kö zött ne egy más ro vá sá ra, ha -
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nem az egy más ra utalt sá got fel is mer ve, a te le pü lé sek kö -
zö sen, egy más ér de ke it is szem elõtt tart va, meg fe le lõ ke -
re tek kö zött ke res hes sék a bol do gu lást. 

A tör vény ter ve zet nyil ván nem old meg min den prob lé -
mát, de ez nem is le he tett a cél ja, csu pán ke re te ket szab;
nem old ja meg az ezer seb bõl vér zõ hor gá szat prob lé má -
ját; nem ad meg ol dást a vi tor lás ki kö tõk prob lé má já ra vagy
az egy re több he lyen igény ként fel me rü lõ és Balatonlellén
re me kül mû kö dõ ho mo kos, vagy ha úgy tet szik, lidós part
ügyé re. Nyil ván va ló an nem hoz új for rá so kat a rend szer -
be, pe dig ezek re is na gyon nagy szük ség len ne. Gruber
kép vi se lõ úr is utalt az el moz dít ha tat lan nak tû nõ köz par -
kok ra, hi szen a zöld te rü le tek nem he lyez he tõk át; ezen a
té ren min den kép pen ki csit ru gal ma sabb meg ol dás ra lett
vol na szük ség. 

De ös  szes sé gé ben azt gon do lom, a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt kép vi se lõ cso port ja ne vé ben mond ha tom,
hogy mó do sí tá sok kal együtt a tör vény ter ve zet tá mo gat ha -
tó. Hi szen na gyon jól tud juk, hogy a hat va nas évek tõl a
nyolc va nas éve kig elég volt a Ba la ton nál, hogy me leg volt
a víz és hi deg – és ak kor még ol csó is volt – a sör, de pon -
to san tud juk, hogy ez ma már ke vés. Ar ra van szük ség,
hogy a he lyi vál lal ko zók, vál lal ko zá sok, az érin tett te le pü -
lé si ön kor mány zat ok és nem utol só sor ban a tör vény ho zás
együtt mû köd jön, együtt gon dol kod jon, mert e nél kül min -
den Ba la ton nal kap cso la tos kez de mé nye zés ele ve ku darc -
ra van ítél ve. 

Nyolc év vel ez elõtt szü le tett egy tör vény, amely, azt
gon do lom, lé nye ge sen túl mu tat azon a le he tõ sé gen, ame -
lyet ak kor hor do zott. Ez most már át sza bás ra, át gon do lás -
ra szo rul, ha úgy tet szik, nagy ko rú so dott a tör vény. Olyan
meg ol dás ra van szük sé günk most, amely egy szer re vé di a
Ba la ton és kör nyé ke pá rat lan ter mé sze ti kin cse it, s egyút -
tal az épí tett kör nye zet har mó ni á ját is igyek szik meg te rem -
te ni. Ez nyil ván va ló an nem kön  nyû fel adat, hi szen a ter -
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mé szet vé dõk har co san óv ják a kör nye ze tet, a fej lesz tõk,
be fek te tõk pe dig épí te ni akar nak. Köz tük kel le ne va la mi -
lyen egyen súlyt te rem te ni. En nek ér de ké ben szük ség van
a ko ráb bi ta pasz ta la tok be épí té sé re, és na gyon nagy szük -
ség volt ar ra a ha tal mas szá mú, ha jól tu dom, 358 egyez -
te tés re, amely nek so rán az érin tett ön kor mány zat ok, ci vil
szer ve ze tek el mond hat ták ja vas la ta i kat, ame lyek túl nyo mó
több sé gét az elõ ter jesz tõ be is épí tet te a tör vény ter ve zet -
be. Si ke rült kö zös han got, kö zös nyel vet ta lál ni; azt gon -
do lom, ez min den kép pen elõ re mu ta tó. 

Suchman kép vi se lõ úr ve zér szó nok la tá ban utalt ar ra,
pon to sab ban fel idéz te, hogy már a ró ma i ak is fel fe dez ték
a Ba la tont, és ha úgy tet szik, a mai fej lesz té sek és sza bá -
lyo zá sok alap ja it már sok-sok év szá zad dal ez elõtt le rak ták.
Hoz zá sze ret nék most csat la koz ni, ami kor fel idé zem az
ép pen 150 esz ten dõ vel ez elõtt szü le tett gróf Szé ché nyi Im -
re mun kás sá gát, aki a ho mo ki szõ lõ te le pí tés kor mány biz -
to sa ként a XIX. szá zad utol só év ti ze de i ben meg ala pí tot ta
Föld várt, Feny vest és Máriafürdõt, a mai Balatonföldvár,
Balatonfenyves és Balatonmáriafürdõ elõd jét, hoz zá já rul va
ez zel a Ba la ton dé li part já nak ki épü lé sé hez. Bí zom ab ban,
hogy a mél tó és na gyon ter mé keny elõ dök nyom do ka in
jár va ez a tör vény ter ve zet, ame lyet re mé nye ink sze rint
kon szen zus sal fo gunk el fo gad ni, hoz zá já rul ah hoz, hogy a
Ba la ton-üdü lõ kör zet meg fe le lõ en fej lõd hes sen. Kö szö nöm
szé pen. (Taps a Fi desz és a KDNP so ra i ban.) 
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A KI CSIK NEK NA GYOBB TE HER
2008. ok tó ber 14.

Két per ces hoz zá szó lás a kör nye zet vé del mi ter mék díj jal
kap cso la tos tör vé nyek mó do sí tá sá hoz

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm a szót, el nök
úr. Hor váth Já nos kép vi se lõ tár sam hoz zá szó lá sa kész tett ar -
ra, hogy szót kér jek, úgy lát szik, ez most egy olyan sza ka -
sza a vi tá nak, ami kor egy frak ci ón be lül fo gal ma zód nak
meg köz tünk, ha csak ár nya lat nyi né zet kü lönb sé gek is. 

Azt gon do lom, hogy a kis vál lal ko zás ok tá mo ga tá sa –
kép vi se lõ tár sam úgy fo gal ma zott, ne így tá mo gas suk õket,
hogy li mit hez köt jük azt, hogy hány pa lack alatt eset leg
nem kell fi zet ni ezt a ter mék dí jat – na gyon fon tos, és ha
van eré nye en nek a tör vény ter ve zet nek, ak kor ez min den -
kép pen azok kö zé tar to zik, va gyis azo kat a kis vál lal ko zá -
so kat, ame lyek amúgy is ne he zen ve szik fel a ver senyt a
multikkal, leg alább ily mó don pró bál juk meg hely zet be
hoz ni. Hi szen nem ar ról van szó, hogy egy mul ti na ci o ná -
lis cég kön  nyeb ben meg tud ja fi zet ni eze ket a tör vény ha -
tá sá ra lét re jött új ter he ket, ha nem ez ál tal kis vál lal ko zás ok
me het nek tönk re, és mun ka he lyek szûn het nek meg. Úgy -
hogy azt gon do lom, ezt min den kép pen a tör vény ja vas lat
eré nye ként kell meg em lí te ni, és ezt min den kép pen tá mo -
gat ni kell. 

Kö szö nöm szé pen. 
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A jegy zõ ség mel lett el kell lát ni a frak ci ó be li fel ada to kat is



A KEL LE MET LEN DÖN TÉ SEK 
A KIS TE LE PÜ LÉ SEK RE HÁ RUL NAK

2008. no vem ber 6.
Hoz zá szó lás a 2009. évi költ ség ve tés vi tá já ban

EL NÖK: Most meg adom a szót Mó ring Jó zsef At ti la kép vi -
se lõ úr nak, KDNP.

MÓ RING JÓ ZSEF AT TI LA (KDNP): Kö szö nöm szé pen,
el nök úr. A Godó La jos kép vi se lõ tár sam ál tal el mon dot tak
kö zül sze ret nék elõ ször is né hány do log ra re a gál ni. Gya -
kor ló pol gár mes ter ként és egy LEADER-közösség tag ja -
ként saj nos en  nyi re nem tar tom és nem lá tom si ker tör té -
net nek ezt a dol got, mert szer te az or szág ban hal la ni ar ról,
hogy a szer ve zé sét bot rá nyok kí sér ték, és saj ná la tos mó -
don ez erõ sen po li ti kai ala pon szer ve zõ dött.

A vi dé ki örök ség meg õr zé se és a fenn tart ha tó fej lõ dés
jog cím re ter mé sze te sen a mi te le pü lé sünk is és a kör nye -
zõ te le pü lé sek is pá lyáz ná nak. Ott van elõt tünk az adat lap,
és pil la nat nyi lag az zal küz dünk, hogy azt ho gyan pró bál -
juk majd meg ma gya ráz ni, hogy mond juk, egy egyéb ként
na gyon szép és ér té kes temp lom fel újí tá sa ho gyan hoz lét -
re új mun ka he lye ket, és egy temp lom fel újí tás sal ho gyan
le het a zöld te rü le te ket nö vel ni. Ben ne van a fel té te lek kö -
zött. Ha ez nem jó, ak kor (Dr. Mag da Sán dor: Nem kell rá
pályázni!)… tes sék Mag da kép vi se lõ úr nak eset leg utá na -
néz ni, ez egé szen biz to san így van. És a száz szá za lé kos tá -
mo ga tás az ön kor mány zat ok ese té ben 80 szá za lé kos tá mo -
ga tást je lent, hi szen az áfát min den ki nek ma gá nak kell biz -
to sí ta ni. Te hát a meny as  szony nem an  nyi ra szép, mint ami -
lyen nek pró bál ják lát tat ni.

Én pe da gó gus ként és egy kis te le pü lés pol gár mes te re -
ként el sõ sor ban az ön kor mány za to kat, il let ve ezen ke resz -
tül a köz ok ta tást érin tõ né hány kér dés rõl szól nék, ami az
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elõt tünk fek võ tör vény ja vas lat ban eze ket a te rü le te ket
érin ti.

Évek óta azt ta pasz tal juk, hogy a költ ség ve té si tör vény
rend re nem biz to sít ele gen dõ for rást a hely ha tó ság ok nak a
biz ton sá gos mû kö dés hez, és ez saj ná la tos mó don eb ben
az esz ten dõ ben sincs más képp.

Az adós ság te her tõl nyö gõ ön kor mány zat ok eb ben az
év ben to váb bi el vo ná sok ra szá mít hat nak. Az óvo dáz ta tá si
tá mo ga tás, ami mint nagy erény je lent meg a kö zel múlt -
ban, mind ös  sze sen 260 mil lió fo rint jut er re, ez ös  sze sen 6
ezer gye rek tá mo ga tá sát je len ti. Na gyon sok olyan hely
van az or szág ban, Somogyország is ilyen, ahol az ál ta lá nos
is ko la ered mé nyes el vég zé sé re, il let ve a ké sõb bi eset le ges
mun ka vál la lás ra csak és ki zá ró lag ab ban az eset ben van
re á lis esély, ha a gye re ket már há rom éves ko rá tól óvo dá -
ba já rat juk. Eh hez tisz tes sé ge sen meg fi ze tett szak em be rek -
re és nem utol só sor ban meg fe le lõ épü le tek re len ne szük -
ség. Eh hez ké pest az óvo dák bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra a pá -
lyáz ha tó ös  szeg ma xi mum 20 mil lió fo rint, rá adá sul az át -
ala kí tá sok rend kí vül szi go rú fel té te lek hez kö töt tek, pél dá -
ul ha te tõ tér be épí té sé re ke rül sor, ak kor az épü let be lif tet
kell sze rel ni. Ez meg le he tõ sen ne he zen meg old ha tó,
mond juk, 20 mil lió fo rint ból.

Az or szág mint egy 2000 is ko la fenn tar tó ön kor mány za -
tá nak az zal kell szem be sül nie, hogy bi zo nyos ok ta tá si nor -
ma tí vák ötöd ével, il let ve van nak olya nok, ame lyek ne -
gyed ével csök ken nek. A mû vé sze ti ok ta tás, ami már most
is na gyon ne héz hely zet ben van, szin te a ki lá tás ta lan ság
szé lé re sod ró dik. Nem tu dom, hogy ez len ne az „Új tu dás”
prog ram?

Teg nap Tö rök Zsolt kép vi se lõ tár sam na gyon szim pa ti -
ku san és tá mo gat ha tó mó don ar ról be szélt, hogy a hát rá -
nyos hely ze tû csa lá dok gye re kei szá má ra na gyon fon tos
len ne, hogy már az is ko lá ban hoz zá jus sa nak olyan in for -
má ci ók hoz, ta pasz ta la tok hoz, is me re tek hez, ame lyek ah -
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hoz len né nek szük sé ge sek, hogy ké sõbb a ren del ke zé sük -
re ál ló szû kös for rá sok ból gaz dál kod ni tud ja nak. A tö rek -
vés va ló ban tá mo ga tan dó, de eb ben a költ ség ve té si tör -
vény ja vas lat ban sem mi ilyen re nem nyí lik le he tõ ség.

Nyil ván fel me rül a kér dés, hogy mi az üze ne te en nek.
Csu pán ar ról van-e szó, hogy a fû nyí ró, amit vé gig tol tak
ezen a ter ve ze ten, a köz ok ta tást sem kí mé li, vagy az új tu -
dás ban nem lesz már szük ség a vi dé ki kis is ko lák ra, csu -
pán az kell, hogy a nagy be vá sár ló köz pont ok el ér he tõ sé -
ge it is mer je min den ki.

Az el múlt évek for rás ki vo ná sa után újabb 40 mil li árd fo -
rint tal ke ve sebb jut a hely ha tó ság ok mû köd te té sé re. So -
vány vi gasz, hogy az ön kor mány za ti mi nisz ter sze rint a
leg hát rá nyo sab bak ra ki emelt fi gye lem for dí tó dik. A 33 leg -
hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség ugyan ren del ke zik el mé -
le ti leg el kü lö ní tett for rá sok kal, de a gya kor lat ban ezek na -
gyon nem lát sza nak.

Lét re jöt tek kis tér sé gi fej lesz té si bi zott sá gok, ame lye ket
szak ér tõk, ügy nök sé gek, ter ve zõk és ko or di ná to rok se gí te -
nek, köz ben az ön kor mány zat ok nak nincs pén zük ar ra,
hogy egy épí tés vagy bõ ví tés ter ve it, terv do ku men tá ci ó ját
el ké szít tes sék, nincs pén zük a sa ját for rás ra, és nincs pén -
zük már az em lí tett áfa be fi ze té sé re. És az a leg na gyobb
baj, hogy pont azok ra az inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek re
nincs le he tõ ség, ame lyek re pe dig eze ken a kis te le pü lé se -
ken a leg na gyobb szük ség len ne.

Évek óta azt hall juk, hogy ha az ön kor mány za ti re form
végigvitelében part ner len ne az el len zék, egy csa pás ra
min den ba junk meg ol dód na. De mit is ta kar ez az ön kor -
mány za ti re form, és mi ve le a cél?

Ál ta lá nos vé le mény, hogy ha meg szûn nek a kis te le pü lé sek
hi va ta lai, va gyis kör jegy zõ ség be tö mö rül nek, ak kor ren ge teg
pénzt le het meg spó rol ni. De tény leg olyan so kat? Hi szen már
az el múlt évek ben szá mos ös  sze vo nás tör tént, és meg gyõ zõ -
dé sem, hogy a rend szer ben ezen a te rü le ten nin csen tar ta lék,
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il let ve egyet len egy he lyen van, még hoz zá nem ke vés: ez pe -
dig Bu da pest, ahol rá adá sul nem csak ra ci o na li zál ni le het ne,
ha nem a ha té kony ság nö ve lé se is in do kolt len ne.

Min dig a kis te le pü lé se ket nyag gat ják, hogy von juk ösz  -
sze az is ko lá in kat, meg von juk ös  sze a jegy zõ in ket. Hogy ha
ez zel nincs más cél, nincs ki for rott kon cep ció, mint a pénz -
ki vo nás, ak kor ez sem mi lyen mó don nem tá mo gat ha tó. 

Ki ala kult a kis tér sé gi rend szer, ez mû kö dik is, jól-rosz  -
szul, va gyis mû kö dött, mert most a kis tér sé gi nor ma tí vák
is csök ken nek, te hát a kis tér ség köz pont já ba te le pí tett fel -
adat el lá tás is ve szély be ke rül. A gesz tor ön kor mány zat ok
nem lesz nek ké pe sek fi nan szí roz ni a több let fel ada tot, a ki -
sebb te le pü lé sek pe dig hi á ba vál lal ják azt is, hogy azon na -
li in kas  szó val le le het emel ni a szám lá juk ról a szük sé ges
pénzt, ha azon nem lesz meg fe le lõ for rás, és nem tud nak
fi zet ni. Ho va fog ez ve zet ni? 

Én egy olyan kis tér ség ben élek, ahol tíz te le pü lés van,
és fo lya ma to san ar ról megy a vi ta, hogy ki nek ne he zebb a
hely ze te: a gesz tor ön kor mány zat nak, aki nek a vé gén,
úgy mond, min dig el kell vin ni a bal hét; vagy a leg ki seb -
bek nek, akik nek sem mi más dol guk nincs, mint a kü lön -
bö zõ hoz zá já ru lá so kat be fi zet ni, és dön té si le he tõ ség gel
nem bír nak; vagy azok nak a mikrotérségi köz pon tok nak,
akik a két te le pü lés mé ret kö zött bi zo nyos fel ada to kat még
önál ló an is ké pe sek el lát ni.

A kel le met len dön té se ket a kis te le pü lé sek nek kell meg -
hoz ni, aka ra tuk el le né re; ve lünk mon dat ják ki a költ ség ve -
tés kap csán. A vi dé ki kép vi se lõ-tes tü le tek nek gya kor la ti lag
sem mi moz gás te rük nincs. Nincs dön té si hely zet, csu pán a
köz pon ti el kép ze lé sek vég re haj tá sá ra nyí lik mód, ame lye -
ket a pénz ügyi prés nyo mán kény te le nek el vi sel ni. Mert -
hogy dön té si hely zet-e az, hogy kap nak a köz al kal ma zot -
tak, köz tiszt vi se lõk 13. ha vi fi ze tést, vagy meg ma rad a
mun ka hely ük? Ki okoz ta, mi okoz ta vagy kik okoz ták ezt
a hely ze tet?
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Szin tén Gyenesei mi nisz ter úr mond ta teg nap, hogy ha
szét hú zás van a tér ség ben, ak kor a pén zek el vesz het nek.
Na gyon jó len ne, ha en nek az el len ke zõ je is igaz len ne, te -
hát azok ban a kis tér sé gek ben, ahol jó az együtt mû kö dés a
te le pü lé sek kö zött, ak kor len ne le he tõ ség a for rá sok fel -
hasz ná lá sá ra. De a költ ség ve tés ter ve ze té bõl az tû nik ki,
hogy csök ken nek a be ru há zá sok, te hát hi á ba a jó együtt -
mû kö dés, ez még nem fog iga zá ból le he tõ sé get biz to sí ta -
ni. Pe dig pon to san tud juk, hogy egy te le pü lés ad dig él,
amíg a leg alap ve tõbb szük ség le te ket ké pes ki elé gí te ni, te -
hát van egész sé ges ivó víz, köz vi lá gí tás, óvo da, is ko la, és
le het köz le ked ni. Min den te rü let re ke ve sebb jut jö võ re. De
tu do má sul kell ven nünk, hogy az er re uta ló tö rek vé sek el -
le né re min den ki nem köl töz het Bu da pest re. 

Szin tén a mi nisz ter úr mond ta, hogy az önhikire biz to -
sí tott ös  szeg, va la mint a mû kö dés kép te len ön kor mány zat -
ok tá mo ga tá sá ra el kü lö ní tett for rás ál lí tó lag bel sõ át cso -
por to sí tá sok kal majd év köz ben nö vel he tõ lesz, de mind -
an  nyi an tud juk, hogy ez csak tûz ol tás ra szol gál, és rá adá -
sul a hely ha tó ság ok nak a kor mány tól va ló füg gõ sé gét erõ -
sí ti, ami nem egy kí vá na tos vo nal.

Az is el hang zott, hogy ösz tö nöz ni kell az ön kor mány za -
to kat a fe le lõs gaz dál ko dás ra. Azt gon do lom, hogy ezt ak -
kor le het ne el ér ni, ha len ne mi bõl gaz dál kod ni uk a kis te -
le pü lé sek nek. Nem elég ki mon da ni ezt a jól hang zó szlo -
gent. A mû kö dõ ké pes ség ak kor nem ke rül ve szély be, ha
eh hez meg fe le lõ for rá so kat is biz to sí ta nak. 

Tisz telt Or szág gyû lés! Ha va la ki fi gye lem mel kí sér te a
költ ség ve té si vi tá ban ed dig el hang zott kor mány pár ti fel -
szó la lá so kat, an nak rész ben az zal kel lett szem be sül nie,
hogy az or szág min den ba já ért a Fi desz és a vi lág gaz da sá -
gi vál ság a fe le lõs, rész ben pe dig meg kel lett ál la pí ta ni,
hogy eb bõl a ter ve zet bõl nem de rül ki, mer re is akar men -
ni a kor mány, van-e más cél ja a túl élé sen kí vül. Az el sõ ál -
lí tás nyil ván va ló an nem igaz, a má so dik pe dig több mint
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el ke se rí tõ. Nem az a leg fon to sabb kér dés, hogy az elõt -
tünk fek võ vál to zat hanyadik a sor ban, leg fel jebb az le het
ér de kes, hogy ez-e már a vég le ges, vagy még to váb bi mó -
do sí tá sok ra kell szá mí ta nunk.

Min den fé le jel zõ is el hang zott már a vi ta so rán. Az tény,
hogy kap kod va ké szült, és az Ál la mi Szám ve võ szék vé le -
mé nye sze rint is erõ sen ag gá lyos, na gyon ko moly koc ká -
za tok kal kell szá mol ni. Eb ben a hely zet ben az el len zék
kép vi se lõ i nek kri ti ká ját ri o ga tás nak ne vez ni nem egyéb,
mint zsi ge ri el uta sí tá sa a mi nisz ter el nök úr ál tal hir te len
na gyon fon tos nak tar tott ös  sze fo gás nak. Te hát, tisz telt kor -
mány pár ti kép vi se lõ tár sa im, önök megint mást mon da nak,
és mást cse lek sze nek. 

A költ ség ve té si tör vény ja vas lat hek ti kus be nyúj tá sa, az
ab ban lé võ tar tal mi prob lé mák, el lent mon dás ok ma gya rá -
za ta ként több ször el hang zott, hogy ez a kény szer költ ség -
ve té se, és a kor mány nem akar mást, mint meg vé de ni a
nyug dí ja so kat, a gye re ke ket, a vál lal ko zó kat, a mun ka he -
lye ket, a fo rin tot. Il lõ tisz te let tel kér de zem: mi tõl van a
kény szer? A vi lá gon vé gig söp rõ pénz ügyi vál ság tól, ami
úgy ért min ket, mint a fel ké szü let len bok szo lót az el sõ
ütés, aki edzés he lyett, mond juk, ci gi vel és pi á val han golt
a meccs re, vagy az el múlt hat esz ten dõ rossz gaz da ság po -
li ti ká já tól? És ha meg kell vé de ni a mun ka he lye ket, a vál -
lal ko zá so kat, a nyug dí ja kat, a gye re ke ket meg a fo rin tot,
leg in kább a sa ját rossz dön té sei kö vet kez mé nye i tõl kell
meg vé de ni, amíg nem ké sõ. 

Ez a költ ség ve té si tör vény ter ve zet rossz üze ne te ket tar -
tal maz, rossz úton já runk. Tilki kép vi se lõ tár sam egy idé -
zet tel fe jez te be a hoz zá szó lá sát. En ged jék meg ne kem,
hogy ked venc ze ne ka rom, a Kor mo rán egy so rát idéz zem:
„Elég! Elég! Le gyen már elég!” 

Kö szö nöm szé pen. (Taps a Fi desz pad so ra i ban.)
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