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Nemzeti ügy az oktatás
Hazánk jövôjét alapvetôen az oktatás minôsége határozza meg. 2010. május
29-én Magyarország új kormánya a nemzeti ügyek szolgálatára esküdött fel,
amelyek közül az egyik legfontosabb az oktatás. Az oktatásügy közfeladat és
állami kötelezettség, nem szolgáltatás, miként azt az elôzô kormány sugallta. Az oktatás értékteremtô és kultúraközvetítô ágazat, az ország talpra
állítását az iskolában kell megkezdeni, és kiemelt hangsúlyt kell fektetni a
nevelésre.
Az idei tanévnyitó a nemzeti jelzôt
kapta: az új oktatásirányítás ezzel is
jelezni kívánta, hogy új, értékelvû korszak kezdôdött a hazai oktatás történetében. Az I. Nemzeti Tanévnyitó a
hagyományos tanévnyitó ünnepségektôl eltérôen nem egy kiválasztott iskola, hanem egy város, mi több az egész
ország, s határokon is túllépve az egész
nemzet örömünnepévé teszi az iskolakezdés pillanatát – jelentette ki Hoff mann Rózsa, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium oktatásért felelôs államtitkára.
„Karácsony Sándor, a 20. századi
magyar pedagógia egyik kiemelkedô
alakja pontosan diagnosztizálta ezt az
életérzést A nyolcéves háború c. írásában: „Szeptember hónapja mindig úgy
hatott rám, mint valami nagy lélegzetvétel. (…) Attól van ez, mert valaha
diák voltam, késôbb tanár lettem, s
ennek a két emberfajtának szeptember
az újesztendeje. (…) A tanár és a diák
közössége különös szövetség. Minden
szeptemberben újrakezdik egymás formálását, s újratanulják a szembenézést
önmagukkal, egymással. A pedagógus
hajdani önmagát látja viszont diákjaiban, a fiatalok pedig a felnôtt-világgal
ismerkednek tanáraik között. Kíváncsian, örömmel nézünk egy újabb
tanév elé, mert számtalan lehetôséget
hoz, mert váratlan és különös fordulatokkal érkezik, és mert az életünk meghatározó eseményeit hordozza, amelyekre jó lesz visszaemlékezni majd.”
Kívánom és remélem, hogy nem lesz ez
másképp most sem – kezdte Hódmezôvásárhelyen, az I. Nemzeti Tanév-

Jó törvények,
hatékony kormányzás,
erkölcsi rend
„Úgy gondolom, igen, sikerült markánsan megjeleníteni
értékrendünket a parlamentben és a kormányban is. Orbán Viktor miniszterelnök
több beszédében is hangsúlyozta, hogy a szövetségben
nagy szükség van a KDNP-re,
hiszen az ideológiailag széles
spektrumot átölelô Fideszben, mint néppártban a kereszténydemokraták jelentik
a tôkesúlyt. A kereszténydemokrácia értékrendje tartja
irányban a polgári oldal hajóját. Mi ugyanis nyíltan vállaljuk, hogy ideológiai alapon
szervezett párt vagyunk. A
szövetségben ugyan kisebb
csoportot alkotunk, de azon
belül hatékonyan képviseljük
a társadalmi igazságosságot
és a szociális biztonságot.”
4–5. oldal

Szent Istvántól
napjainkig

nyitón elmondott ünnepi beszédét az
államtitkár.
„Ezt a kíváncsi örömöt, a várakozás
izgalmát sok-sok gyermek és diák (az
idén az óvodától a felsôoktatásig több
mint kétmilliónyian), az ô szüleik és
rokonaik, mintegy 200 ezer nevelô, tanár,
oktató és más iskolai dolgozó, vagyis
összesen közel 5 millió ember éli át évrôl
évre szeptember elején.
Ebben az évben magasabb hôfokra
szökött az ilyenkor megszokott várakozás. Érthetô, hisz új fejezetet nyitottunk
Magyarország történetében. Négy hónappal ezelôtt a jövônk iránt felelôsséget érzô felnôttek nagy többsége úgy döntött, hogy hazánknak gyökeresen változtatnia kell a dolgok eddigi menetén.
Folytatás a 2. oldalon

„Szent István arra int, hogy
csak összefogással, egységgel
lehetünk sikeres nemzet a 21.
században Európában. Az államalapítás biztonságot adott,
és ez a biztonság nekünk
Szent István óta elsôsorban
földet, házat, hazát és a koronát jelenti. A magyar szent
korona, az államalapítás emléke, az összetartozás érzése
akkor is mûködött, amikor az
állam már rég szétporladt. Így
voltunk képesek arra, hogy ha
a nemzet részeire is szakadt,
újra és újra egységbe hívjuk az
összmagyarságot.”
13. oldal

Nemzeti ügy az oktatás
Folytatás az 1.. oldalról

Igent mondtak arra, hogy hazánkban álljon végre helyre a józan észbôl táplálkozó
rend, hogy a családok nyugodtan nézhessenek a jövôjük elé és vállalkozhassanak
minél több új élet elindítására, hogy a tisztes munka nyerje vissza megkopott becsületét, hogy mindannyian biztonságban,
lélekben és testben egészségesen élhessünk. A száz napja hivatalba lépett kormánynak a választások eredménye egyértelmûen kijelölte útját. Olyan új világ felépítésére kaptunk felhatalmazást, mi
több, kötelezvényt, amelyben már nem a
hazug ügyeskedések megtévesztô öndicsérete, hanem az emberek jól-létéért, a
közjóért végzett munka áll a politikusok
cselekvéseinek középpontjában” – mondta Hoffmann Rózsa.
„Ránk, az oktatásügy szolgálóira nézve
értelemszerûen ugyanígy demokratikus
választói parancs ennek az értékrendnek
a követése. És mi hiszünk abban, hogy az
oktatási rendszer az intézményes neveléssel megágyaz a társadalomban majdan
lezajló morális, kulturális és gazdasági változásoknak. A pedagógiai fordulat elindítása megkerülhetetlen kötelességünkké
vált” – hangsúlyozta a Hoffmann Rózsa,
hozzátéve: jól érzékelik a változások kezdetét és megértik üzeneteit az iskolaügy
szereplôi, mi pedig örömmel tapasztaljuk
a korábbi tanévkezdésekhez képest felfokozott, jóindulattal kísért várakozást.
A kereszténydemokrata szakpolitikus
kijelentette: „Arra vállalkoztunk, hogy
rendet és biztonságot teremtünk az oktatási rendszer egészében. Hogy kiigazítjuk
a torzulásokat. Hogy szakítunk az idegen
minták kritikátlan követésével, és helyettük a legnemesebb neveléstörténeti hagyományaink erejére támaszkodva, azokat a
mai kor követelményeihez igazítva építjük
tovább és újra az oktatási rendszerünket.
Hogy a tisztességes munkát végzô ember,
azaz a szorgalmasan tanuló diák és a tanítványai javáért fáradhatatlanul munkálkodó pedagógus a tudás ösvényein való
együtt haladása jellemzi majd újra a
magyar iskolákat. Ahol a tetteknek következményei lesznek ismét: azaz a jó jutalmat nyer, a hamis vagy a gonosz pedig
büntetést. Hogy ne legyünk már tovább
következmények nélküli ország”.
Mint mondta: a nyáron elfogadott jogszabály-módosítások már ennek az ér-
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tékrendnek a jegyében születtek. A szeptembertôl életbe lépô változások rögzítik
az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit.
„A törvénymódosítás harmadik fontos eleme a nem szakrendszerû oktatás
5-6. évfolyamon történô kötelezô alkalmazásának eltörlése. A most kezdôdô
tanévtôl nem kötelezô a szakmailag sok
szálon kudarcokhoz és álmegoldásokhoz
vezetô ún. »nem szakrendszerû oktatás«,
mely ugyanakkor, igény esetén az 5-6.
évfolyamon az iskola döntése alapján
továbbra is folyhat.
Két elfogadott törvénymódosítás foglalkozik a közoktatási intézmények átvételével ill. átszervezésével. Az egyik azokat a helyi önkormányzatokat érinti,
amelyek a fenntartásukban mûködtetett
nevelési-oktatási intézményt egyházi
jogi személy számára adták vagy adják
át. A másik módosítás a közoktatási
intézményátszervezésekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói
eljárásra vonatkozik.
Egy újabb törvénymódosítás az érettségi és a felsôoktatási felvételi rendszerét
érinti: az emelt szintû érettségi súlyát,
presztízsét – illetve eredeti célját – kívánja erôsíteni azáltal, hogy a jövôben központilag, a kormány fogja meghatározni,
hogy a felsôoktatási intézménybe történô felvételhez az érettségi vizsga mely
vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell
emelt szintû vizsgát tenni.
Országgyûlési határozat kötelezi a
kormányt arra, hogy vizsgálja meg – és
teremtse elô – a külhoni magyarság
lakta területekre szervezendô tanulmányi kirándulások lehetôségét. Ez a változás, akárcsak a nemzeti összetartozás
napjáról szóló iskolai megemlékezések
elrendelése a korábban megbélyegzett
és tudatosan háttérbe szorított nemzeti identitástudat, a hazaszeretet erôsítését hivatott szolgálni az oktatásügyben” – sorolta a változásokat az államtitkár.
Hoffmann Rózsa beszédében utalt
két olyan új törvényre is, amely ugyan
nem közvetlenül az oktatás világát érinti, ám komoly üzenettel szolgál a pedagógusok, iskolások és szülôk felé. Az
egyik a családi pótlék tényleges kifizetésének iskoláztatási feltételekhez kötése,
mely a bulvár-értelmezésben ugyan a
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hátrányos helyzetû családok jogainak
megtiprásává silányult, valójában éppen
azok felemelését szolgálja az iskoláztatás forszírozásával. A másik a „három
csapás törvényként” ismertté vált jogszabály, mely a hivatalos ügyekben eljáró személyekkel – köztük a pedagógusokkal – szemben elkövetett erôszakot a
korábbinál jelzés értékûen szigorúbban
bünteti.
A most kezdôdô és az utána következô tanévekben ugyanezen a kijelölt úton
fogunk továbbhaladni. A nyáron megkezdtük az új értékrendre épülô közoktatási törvény elôkészítését, eddig ritkán
alkalmazott új módszert követve: azaz a
gyakorlatot jól ismerô pedagógusok és
más szakemberek intenzív csapatmunkájával – mondta Hoffmann Rózsa.
A politikus közölte: a minisztérium
szakítani kíván a minôségellenes normatív finanszírozással, s amint lehet, át
kíván térni a pedagógusok fizetésének és
járulékainak központi, költségvetési
folyósítására. Kidolgoznak egy a tanárok
biztonságát, életszínvonaluk növekedését garantáló életpályamodellt.
A kormány megszünteti az egyházi
intézmények hátrányos megkülönböztetését a finanszírozásban és a pályázati
rendszerben, s lépéseket tesz a pedagógusképzés megújításáért, valamint a továbbképzési rendszer javításáért – jelentette ki Hoffmann Rózsa.
Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium vezetôje a tanévet megnyitó beszédében hangsúlyozta, közös
feladat tenni azért, hogy gyermekeink és
unokáink testileg és lelkileg egészséges,
bizalommal teli és bizalomra méltó értelmes és teljes életet élô, mûvelt fiatalokká váljanak.
Lázár János polgármester, a Fidesz
országgyûlési frakciójának vezetôje köszöntôjében kifejtette, azt, hogy az I.
Nemzeti Tanévnyitónak Hódmezôvá sárhely adhatott otthont, a városban az
elmúlt években elvégzett oktatási
integrációs munka elismerésének te kinti.
A politikus hangsúlyozta, a szegénység leghatékonyabb ellenszere az oktatás,
amely tartósan és fenntarthatóbban
képes felszámolni a bármely közösséget
sújtó nélkülözést, mint bármely szociálpolitika.
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A kormány meghívta
Kirill pátriárkát

Elsô, és mindenek feletti
szempont az értékrend kérdése
Az önkormányzati választások közeledtével a balliberális média leplezetlen
érdeklôdéssel fordul a Fidesz–KDNP jelöltjei felé. Az egyes jelöltek
gyengéinél is jobban érdekli ôket, a két szervezet esetleges vitája. Nemcsak
nekik, de sajátjainknak is érdemes néhány kérdést tisztázni.

Meghívta a kormány Magyarországra
Kirill pátriárkát, az orosz ortodox egyház
vezetôjét; a meghívást Erdô Péter bíborossal egyeztették – jelentette be Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. Ezzel a
legmagasabb szintû látogatás valósul meg
Magyarország és az orosz ortodox egyház
tekintetében – mondta Semjén Zsolt a
Szergij voronyezsi metropolita vezette
delegációval zajlott tárgyalás után. A
miniszterelnök-helyettes beszámolt arról
is, hogy Kirill, Moszkva és minden oroszok pátriárkája meghívta ôt Moszkvába.
Forrás: MTI

Az egyházi iskolák
megkapják
a hiányzó forrásokat
A jövô évi költségvetésben megkezdôdhet
az egyházi iskolák finanszírozási kárpótlása – mondta el Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kiemelte: amit ellenzékben mondtak, azt változatlanul fenntartják, az Állami Számvevôszék (ÁSZ) által
megállapított összegeket elismerik, s a
közel négymilliárdos törvényellenes elvonást vissza fogják pótolni. Hozzátette: az
egyházakat úgy tájékoztatta, hogy valószínûleg nem tudják majd a hiányzó forrásokat egy összegben visszafizetni,
ugyanakkor biztos, hogy meg fognak tudni állapodni az ütemezésrôl. Jövôre az
összeg visszapótlása elkezdôdik, s ahogy
az ország teherbíró képessége megengedi,
a Gyurcsány–Bajnai-kormány által okozott károkat jóváteszik.
Forrás: kdnp.hu

Egy politikai erô számára az elsô, és
mindenek feletti szempont az értékrend kérdése. A két párt esetében ez
közös, a különbség annyi, hogy a Fidesz
egy néppártra jellemzô rugalmassággal
kezeli, a KDNP, mint világnézeti párt
radikálisan képviseli azt. Második
szempont a politikai cél, és az ezzel
összhangban lévô magatartás, ami az
említett eszmei alapból és az ország
mai állapotából következik. Alapvetô
nemzeti érdekrôl van szó, jelenünkrôl
és jövônkrôl. Silány pártsoviniszta
szempontok nem veszélyeztethetik, jöjjenek ezek bármely párt részérôl.
Miután tudjuk, hogyan gondolkodunk,
kik vagyunk, és mit akarunk, beszélhetünk a harmadik szintrôl, a szervezetekrôl. A politikai szervezet, a párt arra
való, hogy az említett lényeges szempontokat érvényesítse. Ha a szervezeti
vagy egyéni érdeket ezeknek elébe
helyezi, alkalmatlan a szerepére. Pártszövetségben a helyzet kissé bonyolultabb, a Fidesz–KDNP esetében még
inkább. Ehhez ismerni kell a Kereszténydemokrata Néppárt történetét és
ebbôl fakadó jelenlegi helyzetét.
Rendszerváltáskor – idôben kissé lemaradva a többi párt mögött – történelmi
pártként alakult meg a KDNP. Tagsága a
hiteles, de vegyes politikai rátermettséggel
rendelkezô, fôleg idôsebb és egyházi kötôdéssel bíró rétegbôl került ki. 6-7 százalékos stabil támogatottsággal rendelkezett.
Egy vezetési váltást igénylô pillanatban a
naiv és manipulált választmányi tagok
hiteltelen vezetés kezébe adták a pártot,
amit azok rövidesen padlóra küldtek. A
frakció többsége az önkormányzati képviselôkkel együtt a Fidesznél talált politikai
menedéket létrehozva az MKDSZ-t.
Szavazóinkat a Fidesz vezette szövetség
mögé állítottuk. Amikor a pártot a bírósági döntés újból talpra állította, a helyzet
annyiban változott, hogy a szövetségben
már nem egy, hanem két párt lett.
Parlamenti frakciónk létszáma és minôsége, tagságunk erôsödése és a nyelv,
amin egyedül mi beszélünk, alkalmassá

tenné a pártot az önálló megmérettetésre, de a szövetség hiteles irányvonala és a
nemzeti érdek elsôbbsége arra késztet
minket, hogy ez utóbbit ne kockáztassuk. A két párt együttmûködését a felelôsség és a kölcsönös tisztelet jellemzi.
Így van ez akkor is, ha mindketten úgy
érezzük, mint az öreg házasok, hogy ôk
hozzák a nagyobb áldozatot. A helyi szervezetek szintjén is, az esetek elsöprô
többségében sikerült megegyezni a jelöltek személyében. Van néhány település,
ahol az egyik fél képviselôi a párt országos népszerûségét maguknak tulajdo-

nítják, és megalázó ajánlatokat tesznek a
partnernek, vagy a másik fél lép fel vélt,
vagy valós erkölcsi fölénye tudatában,
aránytalan elvárással. Ezeket kellô
önuralommal és felelôsséggel kezeljük.
A KDNP álláspontja a következô: ahol
nincs más megoldás, jelöltjeinknek lehet
önálló képviselôi listát állítani, viszont a
szövetségnek csak egy polgármesterjelöltje lehet, ezért a KDNP a Fidesz jelöltjével szemben nem állít önálló jelöltet.
Ez áldozat? Igen. Annak tudatában hozzuk, hogy része vagyunk annak a politikai erônek, amely egyedül képes megteremteni a nemzeti egységet, ami ma a
legfontosabb.
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Jó törvények, hatékony kormányzás, erkölcsi rend
A család létszáma szerinti adóalap-kedvezményt jelent majd az elképzelések
szerint az új családi adórendszer – jelentette ki a Magyar Hírlapnak adott
interjúban Latorcai János, az Országgyûlés KDNP-s alelnöke. A politikus
elmondta: a következô ciklustól azt támogatná, hogy a polgármesterek ne
lehessenek országgyûlési képviselôk. Mint magyarázta, a Fidesz–KDNP
éppen az összeférhetetlenség kimondásával erôsítené hitelességét a
választók szemében.
– Miért volt szükség arra az erôltetett
menetre, amelyet a Fidesz–KDNP diktált
a parlamentben?
– Alapvetô volt, hogy megszülessenek
azok a törvények, amelyek az új kormány gazdasági mozgásterét megalapozzák. Abból a csôdközeli helyzetbôl, amelyet az MSZP teremtett, mindenképp
gazdasági fordulat megkezdésére volt
szükség. Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett huszonkilenc pont
és a második Széchenyi-terv kapcsán kellett a törvénykezési, jogi megalapozást
elvégeznünk az Országgyûlésben. Ezeken
kívül olyan jelentôs törvényeket is elfogadtunk, mint a nemzeti összetartozásunkat és önismeretünket megerôsítô
Trianon-törvényt és az emléknapot, valamint a kettôs állampolgárságról szóló
szabályozást is. Húszéves adósságunkat
törlesztettük. Összességében tehát elmondható, hogy 1990 óta egyetlen országgyûlés sem végzett ilyen gyors és
hatékony munkát a ciklus legelején.
– Az ellenzék élesen támadta az új
önkormányzati választási rendszert.
Mivel lesz ez jobb, mint az elôzô volt?
– A leglényegesebb változás az, hogy a
költségcsökkentés és a hatékonyság
növelése érdekében sokkal kevesebb
önkormányzati képviselôt kell majd
választanunk. Ez már önmagában is
nagy eredmény. Az ellenzék – bár szívesen beszél arról, hogy a reformok híve –
mégis abban érdekelt, hogy most ôsztôl
még semmi se változzék. Szerintük
egyeztetések sorára lenne szükség. Mi
úgy láttuk, hogy egy ilyen elhúzódó döntési folyamattal csak az idô telne. Az
elmúlt húsz év politikai tapasztalata
ugyanis az, hogyha létrejön egy vagy több
e témával foglalkozó országgyûlési
bizottság, azzal csak az idô megy, többnyire az elképzelések nem közelednek
egymáshoz, azaz végül semmi sem történik. Ismerjük ezt a tempót, mi nem így
gondolkodunk.
– Ön szerint a 2014-tôl mûködô kétszáz tagú parlamentben dolgozhatnak-e
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majd a polgármesterek és a megyei
közgyûlési elnökök?
– 1990 és 1994 között összeférhetetlen volt a két tisztség. Az MSZP–
SZDSZ-es Horn–Kuncze-kormány oldotta fel ezt a tilalmat. Azóta elôször a
Fidesz–KDNP-nek van kétharmados
többsége az Országgyûlésben, amellyel
az önkormányzati törvényt hatékonnyá
lehet tenni, meg lehet változtatni. 2014tôl az új feltételrendszerben csökken az
országgyûlési képviselôk száma, ez új
helyzetet teremt, új kihívást jelent.
Számos vizsgálatot, elemzést kell még a
döntésig elvégezni, de a hatékonyság
érdekében magam azt támogatnám,
hogy ezután polgármester ne lehessen
országgyûlési képviselô.
– A Fidesz–KDNP-frakciószövetség
település- és megyevezetôi örömmel
fogadják majd ezt a döntést?
– A Fidesz–KDNP éppen az összeférhetetlenség kimondásával erôsítené hitelességét a választók szemében. Valóban
nagyon sok polgármester és megyei
közgyûlési elnök, alelnök dolgozik a frakcióban. Mivel a megyerendszer megerôsítése a célunk, a közeljövôben a megyei
önkormányzatok szerepe is felértékelôdik.
– Két teljesen új párt, az LMP és a
Jobbik is bekerült a parlamentbe. Országgyûlési alelnökként mi a véleménye
róluk?
– Az LMP esetében úgy véltem, hogy
harcos zöldpártként fog megjelenni.
Kellemes meglepetés, hogy hagyományos parlamenti politizálást folytat. A
Jobbik behozta a saját hétköznapi radikalizmusát az Országgyûlésbe. Persze ez
a radikalizmus az egyén vérmérsékletétôl függ. Vannak a Jobbikban olyan képviselôk, akiket nemegyszer az indulat
vezérel. Néha olyan érzése támad az
embernek, mintha nem vették volna
észre, hogy az Országházban beszélnek.
Volt, aki kétségbe vonta még a jegyzôkönyvek hitelességét is, míg voltak, akik
az Országgyûléshez méltatlan szófordu-
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latokat és kifejezéseket használtak. A
tisztességhez hozzátartozik, hogy minden ilyen esetben frakciójuk elhatárolódott ezektôl a kijelentésektôl, és a képviselô is bocsánatot kért a plenáris ülésen.
– Ezzel kapcsolatban is feltehetô a
kérdés: az új parlamentben milyen ülésvezetési magatartás kívánatos?
– Az lenne a szerencsés, ha a vita úgy
folyna, hogy az ülésvezetô elnök szinte
észrevehetetlen tudna maradni. Sajnos
ez gyakran nem így van. Ha a vita kiszalad a normális medrébôl, akkor természetesen rendet kell teremteni. A levezetô elnököknek fel kell készülniük az
elmúlt hónapok tapasztalataiból, és
nagyon, de nagyon kell ismerniük a házszabályt.
– Kövér László lett az Országgyûlés
elnöke. Ön szerint változik ezzel a parlamenti munka?
– Meggyôzôdésem szerint alapjában
véve nem fog változni. Kövér László szigorú, de az eddigi fôsodort megtartó,
következetes országgyûlési elnök lesz.
Nem fogja hagyni, hogy az üléseken
minôsíthetetlen kifejezések elhangozzanak, és hogy a vita parttalanná váljék.
Kövér miniszterként, pártelnökként,
országos választmányi elnökként is
rendkívül hatékonyan és eredményesen
dolgozott. Korrekt, tisztességes ember,
egészen biztosan jó elnöke lesz az
Országgyûlésnek.
– A KDNP ön szerint hatékonyan
tudta a választások óta megjeleníteni
keresztényszociális értékrendjét a kormányban?
– Úgy gondolom, igen, sikerült markánsan megjeleníteni értékrendünket a
parlamentben és a kormányban is. Orbán Viktor miniszterelnök több beszédében is hangsúlyozta, hogy a szövetségben nagy szükség van a KDNP-re,
hiszen az ideológiailag széles spektrumot átölelô Fideszben, mint néppártban
a kereszténydemokraták jelentik a tôkesúlyt. A kereszténydemokrácia értékrendje tartja irányban a polgári oldal
hajóját. Mi ugyanis nyíltan vállaljuk,
hogy ideológiai alapon szervezett párt
vagyunk. A szövetségben ugyan kisebb
csoportot alkotunk, de azon belül hatékonyan képviseljük a társadalmi igazságosságot és a szociális biztonságot. A
kormányfô bejelentette azt is, hogy jövôre családi jellegû adózás lép életbe. Erre
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nekünk kidolgozott törvényjavaslataink
voltak és vannak, ugyanúgy, ahogy a
nyugdíjrendszer átalakítására is. Az,
hogy az e területeket felügyelô minisztériumok vezetôi kereszténydemokrata
politikusok, a keresztényszociális értékek elôtérbe kerülését jelenti. Ez pedig
jelzésértékû döntés.
– Jövôre egykulcsos adó lép életbe a
családi adózással elegyítve. Önök csak a
családi adózás mellett érveltek. Ez akkor
most kompromisszumos döntés?
– A kormányzás mindig kompromiszszumokat, megegyezéseket igényel. A
KDNP – a társadalmi igazságosság jegyében – azt képviseli, hogy a nagyobb
jövedelmûeknek nagyobb arányban kell
adózniuk. Viszont elfogadjuk, hogy a gazdaság versenyképességéhez szükség van
versenyképes adózási feltételekre is. A
térség legalacsonyabb, egykulcsos, tizenhat százalékos személyi jövedelemadókulcsa, többek között ezt hívatott biztosítani. De ez az adózási forma családi
típusú adórendszerrel párosul majd. Az
elképzelések szerint nem gyermekek
után járó adókedvezmény, hanem a család létszáma szerinti adóalap-kedvezményt hoz létre a törvény. Az ôszi költségvetési törvényjavaslathoz készülnek el
az adótörvények, amelyek a részleteket is
egyértelmûvé teszik.

– Hogyan jelenik meg az új kormány
tevékenysége az állam és az egyházak
kapcsolatában?
– Az elmúlt nyolc év egyértelmû jelzése volt annak, hogy az elôzô, szocialista
kormányok nem tekintették partnernek
az egyházakat. A vatikáni szerzôdésben
megfogalmazottakat nem tartották be, az
egyházi, közszolgáltatásokat végzô intézményeket, iskolákat, szociális otthonokat hátrányos helyzetbe kényszerítették.
Ugyanazokat a közfeladatokat ellátó
önkormányzati intézményekkel szemben anyagi, támogatásbéli hátrányba
kerültek. Sajnos nem is tudjuk pontosan,
mekkora összeggel tartozik az állam az
egyházaknak, hiszen az elôzô kormányok adataiban más számok szerepelnek, mint az egyházi és állami számvevôszéki dokumentumokban. Ez utóbbi
kettôben viszont nagyon nagy a hasonlóság. Az már biztos, hogy nem az egyházak követeltek maguknak többet az
államtól, hanem a kormányok számoltak rosszul.
– Hogyan jelenik meg a kereszténységre való hivatkozás az új alkotmányban?
– Az Európai Unió alapdokumentumában sajnos nem szerepel Európa megtartó gyökerére, a kereszténységre való
utalás. Ez nagyon nagy hiba! A magyar

államiság Szent István királlyal kezdôdött, s ez a folyamat is a kereszténységhez kötôdik. Hazánk Európa tartópillére,
védelmezôje volt évszázadon át. Erre
mindenképpen hivatkozni kell az új
alkotmány preambulumában.
– Elnöki, félelnöki vagy parlamentáris
rendszert rögzít majd az alaptörvény?
– Természetesen parlamentáris rendszert. Mi elkötelezettek vagyunk a demokrácia iránt. Húszéves adósságot kell
törlesztenünk, egy tisztességes, a keresztény értékeken alapuló köztársaság alkotmányát kell kidolgoznunk és elfogadnunk. 1989-ben a német mintájú, gyenge államfôi, erôs miniszterelnöki posztot
meghatározó alkotmánymódosítások
léptek hatályba, és ez így volt jó. De
tegyük a kezünket a szívünkre, akkor
sem történne az alkotmányosság, a parlamenti demokrácia terén semmi változás, ha a jelenlegi alkotmányos berendezkedésünk megváltozna. Ha a parlament végrehajtható, jó törvényeket hoz,
a kormány pedig hatékonyan dolgozik,
mindegy, milyen – elnöki, félelnöki vagy
a jelenleginek megfelelô – parlamentáris
rendszer mûködik. Egy a lényeg: demokrácia és kikristályosodott erkölcsi rend
legyen, mûködô ország, abban egészséges, gyarapodó állampolgárokkal.
Forrás: Magyar Hírlap – Pindroch Tamás
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A keresztény értékek irányadóak
a munkában is
Keresztény értékeink Szent István óta nemcsak országunk történelmét,
hanem életünket, mindennapjainkat is meghatározzák.A kereszténység felvételével honalapítónk évezredes magyar kultúránk bölcsôjét alapozta meg.
Új kormányunk az ô szellemében kívánja irányítani Magyarországot úgy,
hogy ne térjen le az általa megkezdett útról, és lelkiekben, szellemiekben
illetve anyagiakban is gazdagodhassunk. Célunk a kereszténydemokrata társadalmi modell követése, a család védelme, a jogállamiság és a demokrácia keretein belül. A KDNP keresztény eszmeiségébôl következik, hogy a párt
belsô életében a keresztény emberektôl elvárható módon a kölcsönös tisztelet, az áldozatvállalás, szeretet és a szolidaritás szellemében valósítja meg
tevékenységét. A tavaszi kormányváltás után több kereszténydemokrata
elkötelezettségû szakember, politikus került vezetô pozícióba minisztériumokban, kormányzati háttérintézményekben. Wetzel Tamás PhD, miniszteri biztos, Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság
fôigazgatója, a KDNP alelnöke, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke, Nyiri János, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. szóvivôje, a KDNP
sajtóosztályának volt munkatársa válaszolt néhány kérdésünkre.
– Melyek azok a keresztény értékek, amiket a leginkább fontosnak gondol, magáénak vall?
Wetzel Tamás PhD, miniszteri biztos: – A legfontosabb talán a munkámban az alázat és a szolidaritás. Az alázat

felebaráti szeretet és az igazságosság azok
az értékek, amiket mindenképpen közvetítenünk kell, hiszen a társadalombiztosításnak ez a két sarokköve.
Nyiri János, a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. szóvivôje: – Mint keresztény,
a nicea-konstantinápolyi hitvallást,
közéleti kérdésekben a kereszténydemokrata társadalmi modellt, mint a
közjó elômozdításának legcélravezetôbb
gondolati instrumentumát vallom.
Mindez a mai Magyarországon két nehéz, Isten kegyelme nélkül megoldhatatlan fô baj leküzdését írja elô: a demográfiai katasztrófa fékezését, késôbb

megfordítását, valamint a közerkölcs
(elsôsorban a munkaerkölcs, a tulajdonvédelem stb.) jobbítását.
– A kormányváltás után vezetôi posztot kapott. Mi ez a pozíció pontosan, mi
a feladata?
Wetzel Tamás: – Az egyszerûsített
ho no sítási eljárás bevezetéséért, köz keletûbb nevén a kettôs állampolgárság
bevezetéséért felelôs miniszteri biztos
lettem a Közigazgatási és Igaz ságügyi
Minisztériumban. A feladatom a jogszabályi háttér elôkészítése, a fejlesztési feladatok megszervezése és ennek
a szerteágazó kérdésnek a koordinálása. Tehát a kodifikálástól a kommunikáción keresztül egészen az informatikai tervezésig nagyon sok teendôm
van.
Mészáros József: – 2010. július 8-a óta
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság fôigazgatója vagyok. Ez a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer központi
igazgatási szerve. Koordinálja a bô három
millió ellátás, és a 4,2 millió járulékfizetés által meghatározott nyugdíjrendszer
mûködését. Az intézménynek az országban 3800 munkatársa van. Intézményünkön keresztül a GDP 10 százaléka
kerül a biztosítottakhoz, ellátottakhoz.
Nyiri János: – Feladatom a Magyar
Fejlesztési Bank sajtómegjelenéseinek az
adjusztálása, nyilatkozattételi joggal, ami

Wetzel Tamás PhD, miniszteri biztos

a feladat és a határon túli magyarok problémái elôtt és szolidaritás az összmagyarsággal, bárhol is élnek a világban.
Mészáros József, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság fôigazgatója:
– Azon a helyen, ahol én dolgozom, ott a
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persze nem jelenthet afféle partizántevékenységet. Rálátok az MFB tulajdonosi joggyakorlása alatt álló több mint
félszáz cég sajtótevékenységére is, úgyhogy munkám van bôven.
Az MFB elnök-vezérigazgatója azért
hívott meg erre a munkára, mert olvasta
írásaimat, illetve több éves ismeretség
köt minket össze. Akkor végzem jól a
munkámat, ha az átlagember is megérti,
mit tesz az MFB.
– Mik a tervei jövôre nézve, mit fog
másképp csinálni mit az elôdje?
Wetzel Tamás: – Ebben az évben minden fejlesztést tervszerûen, nagyon pontosan végre kell hajtani, hogy 2011. január 1-jétôl a határon túli magyarok be tudják nyújtani az állampolgársági kérelmeiket és ezeket a magyar közigazgatás a
lehetô leggyorsabban el is tudja bírálni.
Sok részletkérdés van, hogy csak egyet
említsek: meg kell teremteni, hogy a
határon túli magyarok az eredeti magyar
nevüket használhassák, amelyet gyakran
az utódállamok eltorzítottak.
Elôdöm nem volt, hiszen az elôzô kormányzat elutasította a kettôs állampolgárságot. Most teljesen újat alkotunk,
teljesen új alapokról egy új rendszert
teremtünk meg, ez egy valódi „zöld
mezôs” fejlesztés.

Nyiri János, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. szóvivôje

Mészáros József: – Az ágazat a kormányzat nyugdíjpolitikájának végrehajtója. Vezetésemmel szeretném elérni, hogy egy ügyfélbarát, költséghatékony, szolgáltatás-orientált szervezet
jöjjön létre, melyre a kormányzat a
nyugdíjpolitikája kialakításakor is számíthat.
Nyiri János: –Az MFB per definitionem „kormánypárti” intézmény, mely-

nek egyik legfontosabb értéke a jó hírneve. Alapítója, tulajdonosa a mindenkori
kormány. Ez kijelöli a mozgásterünket:
egyfelôl mindenben folytatjuk elôdünk
kommunikációját (óvjuk az MFB jó
hírét), másfelôl mivel a kormány is gyökeresen más, mint az elôdje volt, mást
teszünk majd, és ezért másról fogunk
beszélni. Tehát elôdünkhöz hasonlóan
mi is „kormánypártiak” vagyunk.

Mindennél fontosabb a létrejött centrális politikai erô
Önálló KDNP-képviselôjelölti lista lehet, de önálló polgármesterjelöltet a
Fidesz jelöltje ellen nem lehet indítani vagy támogatni – mondta el Harrach
Péter, a KDNP alelnöke az MTI-nek azután, hogy több helyen olyan híradások jelentek meg, nem sikerül a polgármesterjelöltségrôl megegyezni Érden
és Vácott. Harrach Péter kiemelte: mindennél fontosabb a létrejött centrális
politikai erô, amelyik képes végre megteremteni a nemzeti egységet.
A KDNP gyakorlatában eddig mûködött
az a megoldás, hogy a vezetés felelôs döntéseit a helyi szervezetek elfogadják. Nem
volt szükség olyan más pártoknál gyakori
lépésekre, mint a feloszlatás. Abban bíznak, hogy ez a jövôben is így lesz – tette
hozzá a kereszténydemokrata politikus.
Arra a felvetésre, hogy ha ez mégsem
így lenne, úgy válaszolt: nem lesz könnyû
elfogadni azt a helyzetet, ha a helyi szervezetek másként viszonyulnak ehhez
mint eddig, és az átgondolt irányelveket
nem veszik figyelembe. Ez egy új helyzet
lesz, amelyet új döntésnek kell követnie.
Hozzátette: várhatóan hétvégéig minden
eldôl. A vitás helyszínek közül Érd kap-

csán megjegyezte: formailag minden rendben van, mert a KDNP ott nem indít
önkormányzati jelöltet, és polgármestert
sem. Néhány KDNP-s úgy gondolta, hogy
elindul, egyéni döntést hozva, függetlenként vagy civil szervezet támogatásával.
Harrach Péter kiemelte: mindennél
fontosabb a létrejött centrális politikai
erô, amelyik képes végre megteremteni
a nemzeti egységet. A párt frakcióvezetôje úgy fogalmazott: a Fidesz és a
KDNP együttmûködését a felelôsség és
a kölcsönös tisztelet jellemzi. A helyi
szervezetek szintjén is, az esetek elsöprô többségében sikerült megegyezni a
jelöltek személyében. Harrach Péter

közlése szerint tíz alatt van azon települések száma, ahol szétválasztották a
listákat és külön Fidesz és külön KDNPlista lesz.
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Katasztrófába torkollott,
amikor letértünk a Szent István-i útról
A magyar nemzet mindig akkor gazdagodott lelkiekben, szellemiekben és
anyagiakban is, amikor hûséges volt Szent István örökségéhez – mondta
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Bács-Kiskun megyei Nemesnádudvaron. A KDNP elnöke hangsúlyozta, hogy Szent István mûve ma is él.
Példaként említette a kalocsai érsekséget, a templomépítéseket és a ma is
fennálló megyerendszert. Emlékeztetett arra, hogy a kommunista propaganda megpróbálta meghamisítani Szent István ünnepét és az 1949-es
Alkotmány ünnepévé változtatni, de ez nem sikerült, mert a nagy király mûve
a mai napig is él az emberek szívében.

2010. augusztus 19. – Szoboravató Bátyán

Mindig katasztrófába torkollott, ha akár
balra, akár jobbra lecsúsztunk errôl a
Szent István-i útról – hívta fel a figyelmet
a kereszténydemokrata politikus augusztus 20-a elôestéjén, a többségében német
nemzetiségû település felújított fôterének átadása alkalmából rendezett ünnepségen.
Semjén Zsolt kiemelte: a Szent István-i mû lényege az, hogy úgy csatlakozott Európához, úgy vette fel a kereszténységet, hogy eközben megôrizte, egy
évezredre biztosította az országnak a szuverenitást, a függetlenséget.
A KDNP elnöke hangsúlyozta,
hogy Szent István mûve ma is él. Pél daként említette a kalocsai érsekséget, a templomépítéseket és a ma is
fennálló megyerendszert. Emlékezte tett arra, hogy a kommunista propaganda megpróbálta meghamisítani
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Szent István ünnepét és az 1949-es
Alkotmány ünnepévé változtatni, de
ez nem sikerült, mert a nagy király
mûve a mai napig is él az emberek szívében.
Szent István mûve ezer éve áll – emelte ki a miniszterelnök-helyettes, aki szerint „a jelenlegi Alkotmány nem fogja
megérni a következô év Szent István
ünnepét”.
A politikus az igazi Szent István-i gondolatnak azt nevezte, ha saját környezetünkben is követni tudjuk a szent király
gondolatát. „Itt és most legyünk Szent
Istvánok!” – mondta.
Semjén Zsolt méltatta Nemesnádudvar polgármestere, Knáb Erzsébet és a
kétezer lakosú település polgárainak
tevékenységét, amelyet „kicsiben a Szent
István-i mû folytatásának” nevezett.
Mint hangsúlyozta: az országot nem
lehet általában építeni, az ország akkor
épül, ha a városok és a települések épülnek.
Nemesnádudvaron az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 25 millió forintból újult meg a fôtér.
Azzal egyidejûleg átadták azt a tíz felújított utcát is, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával 200 millió forintos
költségvetésbôl készült el.

2010. augusztus 19. – Kampánynyitó Kalocsán
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Szent István az új jövô építését
a nemzeti egység jegyében kezdte meg
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, parlamenti frakciójának vezetôje Kosdon, Kismaroson, Nagymaroson és Pencen mondott
ünnepi beszédet.

A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: „Augusztus 20-án Szent
István király ünnepén, egyaránt emlékezünk az emberre, a szentre és az
államalapítóra. Az emberre, akiben egy-

szerre volt jelen az értelem, a szív, és az
akarat. Az értelem, amellyel úgy vezette Európába Magyarországot, hogy megôrizte függetlenségét az idegen hatalmaktól. Akarata segítette abban, hogy

keményen véghezvigye elhatározásait.
Érzô szívû ember is volt, hiszen Imre fia
halála úgy megrendítette, hogy gyászából élete során már nem került ki.
Fiához intézett intelmei is errôl a szeretetrôl, és az uralkodásra termettségrôl
szólnak.
Szentként is tekintünk rá, aki fel
tudta áldozni magát a célért, túllépett
önmagán, a nemzet, és a magyarság érdekében.
Államalapítóként lezárta a múltat a
pogányságot és a nomád életformát, még
ha olykor népszerûtlenek voltak is ezek
az intézkedések, és megteremtette az
európai keresztény Magyarországot. Az
új jövô építését a nemzeti egység jegyében kezdte meg”.
Ez üzenet a mai Magyarországnak is.
Mi is lezártuk a múltat, amely rossz útra
vitte az országot. Megvalósulóban van a
nemzeti egység, egy centrális erô vezetésével, amely idejétmúlttá teszi a bal- és
jobboldal fogalmát. Szebb jövôt ígér,
amelyben az értékeket megvalósító, a
közösségeket megerôsítô, és a normákat
betartó társadalom épülhet.
Szent István napján gondolunk az
államférfi mûvére, amely 1000 éven
keresztül megtartotta ezt az országot, és
példát mutat a ma emberének is.

„A Szent István-i mű politikai fundamentuma:
a szuverén, a független magyar állam”
Magyarország nagy lépéseket tett az elmúlt hetekben annak érdekében,
hogy az évtizedekig velünk élô igazságtalanságokkal ôszintén szembe
nézzen. Nagy lépéseket tett annak érdekében, hogy az eddigi lelkünket
mérgezô, és az ország pénzét pazarló mindennapi hamisságokat, rossz beidegzôdéseket, sôt, mondjuk ki, hétköznapi rutinná tett törvénytelenségeket
felszámolja. Az elmúlt hetekben új törvények, új rend született, amelyben a
hatalommal felruházottak mentességei nem többek, korlátaik nem
kevesebbek, mint bárki másé – mondta Lanczendorfer Erzsébet, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselôje augusztus 20-án Gönyûn,
ünnepi beszédében.
„Üdvözlégy, Szent István király, / Néped
reménye rajtad áll” – imádkozták bizalommal már a 13. századi zsolozsmában
is – kezdte ünnepi beszédét a képviselô.
„Sokszor hallottuk, hogy egy nemzet
a múltjának ismerete nélkül nem tud
jövôt építeni. A történelmi múlt ismere-

te azonban önmagában nem elég: az
csak akkor válik jövôépítô elemmé, ha a
megismert nemzet-megtartó, a nemzet
fejlôdését garantáló értékeket a gyakorlatban tetté váltjuk. Az ilyen építkezéshez adnak útmutatást az eszményképek. Ugyanis amiként az embernek, úgy

az ember legnagyobb közösségének, a
nemzetnek is szüksége van eszményképre, eszményképekre. Ôk azok, akiknek élete mintaként vállalható és vállalandó az utókor számára, legyen szó
akár az elôrelátó bölcsességrôl, az igazságosságról, az erényes életrôl, vagy a
rájuk bízott közösség önzetlen szolgálatáról.
Ilyen eszményképe nemzetünknek
Szent István király, aki képes 1010 év
után is változatlan, el nem halványuló
kötôdéssel megmaradni a magyaroknak,
megmaradni a magyarokban. Az az életforma, amely szerint élt, amely alapján
életmûvet alkotott népe számára, halhatatlanná és eszményképpé tette.
Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról

Ezt az életmûvet törvényben méltatta a
Magyar Országgyûlés Szent István halálának 900. évfordulóján, 1938-ban.
„Mélységes tisztelettel emlékezik meg a
nemzet elsô királyunknak, a szentnek, az
államalkotónak, az uralkodónak és a hadvezérnek máig ható, dicsôséges tetteirôl
és maradandó történelmi alkotásairól.
Ezek a tettek és ezek az alkotások örök
idôkre hirdetik az ô csodálatos emberi
nagyságát, kimagasló uralkodói erényeit
és mélységes államférfiúi bölcsességét. Új
szellemi és társadalmi formát adott a
magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és óvta az ôsi értékeket.(…) Megalkotta a nemzet mai alkotmányos törvényhozási, kormányzati, bírói és közigazgatási berendezkedésének elsô kereteit, s a nemzet gondolatának kifejlesztésével a magyarság egymást követô nemzedékeinek lelkébe mélyen belevéste a
magyar állam szuverenitásának, a
magyar nemzet szabadságának s a
magyarság magasabb európai küldetésének tudatát és akaratát.” Eddig az idézet.
Tömör összegzés, amihez nemigen lehet
hozzátenni. De talán nem érdemtelen
dolog, ha az életmû megalkotásához
szükséges képességek és erények szálait
kibontjuk. Ezt azért tartom fontosnak,
mert – mint említettem – a jövô építéséhez a gyakorlatban kell alkalmazni az
ezer évvel ezelôtti múltunk értékteremtô
tapasztalatait. Bármilyen hihetetlennek
hangzik ugyanis, van párhuzam Szent
István kora és jelenünk között, amennyiben akkor is, ma is a hazát kellett, kell felépíteni. Szent Istvánnak sikerült. Feltehetjük a kérdéseket: hogyan és miért?
Hogyan?
Elsô királyunknak országa jövôjérôl
kellett döntenie. És István akkor döntött:
és – mert egyszerre volt magyar és európai – templomokat épített, minden tíz
falunak legalább egyet, behívta és a nép
közé küldte kora legtanultabbjait, a
keresztény papokat és szerzeteseket. A
hittérítésben három fôpap: Szent Adalbert, Radla, és István nevelôje, Asztrik
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Így
lett történelemformáló küldetésének legjelentôsebb eredménye a magyarság csatlakozása az európai keresztény népek
családjához, de ezáltal az európai értékrend formálásának is aktív részese lehetett. Olyan utat jelölt ki a kereszténység
felvételével népe számára, ami megerôsödéséhez, felemelkedéséhez, de minde-
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nekelôtt a megmaradásához vezetett.
Alapjaiban meghatározta népének évezredekre szóló fejlôdési irányvonalát, a
gazdasági, a mûvelôdési és az egyházi
élet szervezése és támogatása terén
ugyancsak elévülhetetlen érdemeket
szerzett nem csak a magyarság, hanem
az európai népek körében is. Ez a válasz
a hogyan kérdésre. És akkor nézzük a
párhuzamot korunkkal. Mi a kereszténység felvételének üzenete számunkra,
mai magyarok számára? Hiszem, hogy
ma ugyanolyan keresztény hittel, bizakodással kell építenünk a jövôt, ahogy ô
tette. Hiszen a kereszténység egyetemes
emberi értékrend, a hívôk számára hit is,
de a nem hívôk számára is vállalható
erkölcsi és kulturális érték a maga gyakorlati társadalmi és gazdasági következményeivel. Nem jelent mást, mint az
Ószövetségi mózesi tízparancsolat és az
Újszövetségi jézusi tanítás erkölcsi alaptörvényeinek érvényesítését a társadalomban és a közéletben. Erre nemcsak
1000 évvel ezelôtt, hanem ma is égetôen
szükség van azért, hogy ne börtönöket
kelljen építeni és megnyitni. Mennyivel
boldogabb lenne ez az ország, ha a börtönök helyett a templomok lennének tele
hívô emberekkel!
És most válaszoljunk a második kérdésre, arra, hogy miért volt képes történelmi küldetésének beteljesítésére?
Mert igazi államférfi volt. akit az akkori egész keresztény világ tisztelt és elismert, mert tudott kormányozni, reformot
végrehajtani és egységet teremteni.
Tudott kormányozni! Miként az
1938-ban megalkotott törvénybôl idéztem, Szent István király megalkotta a
nemzet alkotmányos törvényhozási, kor-
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mányzati, bírói és közigazgatási berendezkedésének elsô kereteit.
A közigazgatásban páratlanul idôtállót alkotott a frank minta alapján megszervezett vármegyerendszerrel, amely
1950-ig, a szocialista diktatúra tanácsrendszerének létrehozásáig mûködött.
Az élete során alapított vármegyék száma 40-50 között volt.
A koronázást követô serény szervezômunkában a vármegyék szervezése mellett folyt az egyházmegyék szervezése is.
Szent István jogi eszközökkel is támogatta a fiatal magyar egyházat, két törvénykönyve is tanúskodik errôl. Az I. törvénykönyv 1001 körül, a II. 1030-1038
közötti években keletkezett. Korábbiakban már utaltam arra a törvényi rendelkezésre, hogy 10 falunak legyen egy
temploma. A vasárnap megszentelésével
kapcsolatban a törvény így rendelkezik:
„Ha valamely pap vagy ispán vagy
valamely más hívô személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tôle
az ökröt és adják a várnépnek fogyasztásra.”
Szent István vaskézzel vezette ezt az
országot a keresztény Európába, de amikor uralkodásának vége felé a megváltozott német-római politikai viszonyok
következtében a keresztény Konrád
német császár megpróbálta hûbéresévé
tenni Magyarországot, keményen kiverte innen, és megvédte az ország függetlenségét. A Szent István-i mû politikai
fundamentuma: a szuverén, a független
magyar állam.
És most nézzük korunkkal a párhuzamot, és tegyük fel a kérdést: A magyar
kormány követi-e vajon a Szent István-i
mintát? A válasz: egyértelmû igen.
A közigazgatásban visszatérünk a
megyerendszer visszaállításával a Szent
István-i alapokhoz, miután kiderült,
hogy a régiós alapú közigazgatás a gyakorlatban használhatatlan és rengeteg
pénzt emészt fel.
A kormányfôvel az élen a mai magyar
kormány éberen ôrködik függetlenségünk felett is. 1000 éve a német császár
akart bennünket hûbéresévé tenni, a
közelmúltban pedig az IMF-fel kellett
küzdeni. A magyar kormány Szent
István-i határozottsággal képviselte a
magyar emberek érdekeit. Köszönjük!
Felelôsséggel állíthatjuk tehát, hogy a
mai magyar kormány a helyén van, tud
kormányozni, megfeszítetten dolgozik,
amit a Parlament elé benyújtott és általa
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megszavazott emberközpontú, azaz az
emberek érdekeit szolgáló törvények
sorozata igazol.
Szent István második fontos képessége volt – mint mondtam - hogy tudott
reformot végrehajtani. A reform olyan
változtatás egy adott területen, ami azt
jobbá teszi. Az európai keresztény állam
megteremtése azért több volt, mint
reform. Kezdet és fordulat volt a magyarok életében. Mindez sikeresen. Keményen, de bölcsen. Szent István mindig
többet adott a reformjaival, mint amenynyit elvett. Pásztorkodás helyett földmûvelést, pogány életforma helyett
keresztény normákat, törzsi szervezet
helyett központosított államot. Intézkedései – ha úgy tetszik, reformjai – megoldották a jelen problémáit és elkerülték
a jövô feszültségeit. És mûve idôtálló lett.
Van-e párhuzam korunkkal? Igen,
hisz ma is új kezdet elôtt állunk, ma is
végre kell hajtani a jobbítást eredményezô reformokat. Szent István-i minta szerint: keményen és bölcsen, mert ez fog
sikerhez vezetni. Ma is olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megoldják a
jelen problémáit és elkerülik a jövô
feszültségeit. Ez pedig nem más, mint a
társadalmi igazságosság helyreállítása,
amelyre minden jószándékú magyar
ember vár, mert tudja, hogy az igazságosság szüli a társadalmi békét. A békét,
amely nélkül nem lehet építkezni.
Magyarország nagy lépéseket tett az
elmúlt hetekben annak érdekében is,
hogy az évtizedekig velünk élô igazságtalanságokkal ôszintén szembe nézzen.
Nagy lépéseket tett annak érdekében,
hogy az eddigi lelkünket mérgezô, és az
ország pénzét pazarló mindennapi hamisságokat, rossz beidegzôdéseket, sôt,
mondjuk ki, hétköznapi rutinná tett törvénytelenségeket felszámolja. Az elmúlt
hetekben új törvények, új rend született,
amelyben a hatalommal felruházottak
mentességei nem többek, korlátaik nem
kevesebbek, mint bárki másé.
Új, igazságos korszak kezdôdött, azzal
a reménnyel, hogy egyenlôk terheink,
egyenlôk korlátaink.
Azzal a reménnyel, hogy a magyar nép
nem pusztán adófizetô, kizsigerelhetô
alanya az államnak.
Azzal a reménnyel, hogy aki becsülettel dolgozik, az felemelheti fejét.
Azzal a reménnyel, hogy mindenki,
aki az erkölcsöt, vagy ne adj’ Isten a törvényt felrúgva arcátlanul élvezi a köz-

pénzek kényelmét, elôbb-utóbb el, kell,
hogy számoljon a népnek.
A harmadik karizmája Szent Istvánnak
az egységteremtés képessége volt. Fájdalmas volt, mert ehhez meg kellett válnia
Koppánytól és nagybátyjától, az erdélyi
Gyulától, késôbb Vazultól. A küzdelem
kemény volt, de István az 1000 évvel
ezelôtti kor szokásaihoz képest kíméletes
volt. Ezért írhatták róla, idézem: „Sosem
hallottam még másról, aki ennyire kímélte volna a legyôzötteket.” Nem kellett minden törzsi vezetôvel megküzdenie, volt,
akivel meg tudott egyezni békésen.
Van-e párhuzam korunkkal? Igen, az
egységteremtô Istvánnak komoly üzenete van számunkra. Akivel nem lehet
együttmûködni a jó cél érdekében, azt le
kell gyôzni – természetesen nem fizikailag, hanem elsôsorban a szavazóurnáknál, majd a törvényes igazság érvényesítésével – akivel viszont lehet, azzal meg
kell egyezni. Ez szolgálja a társadalmi
békét, ezt várja el tôlünk ma minden
hazája sorsáért aggódó magyar ember.
Reményteli az idei ünnep, mert hosszú
évek állandó megosztottsága után együtt
az ország, béke köszöntött ránk. Minden
idôk legnagyobb természeti katasztrófája
közben a reményt, a lehetôséget is megkaptuk, mert a magyar emberek soha nem
látott egységének, összefogásának lehetünk tanúi. Gyermekek és öregek, szegények és tehetôsek mozdultak meg az újjáépítésre. Ki, hogy tudott. Saját kezével,
munkájával, szeretetével, támogatásával.
Amíg ez az egység, összefogás és béke
kitart, nemcsak az árvízben megsemmisült házak, de az egész ország újjá tud
épülni, testében, lelkében, hitében.
Nem lennénk igazságosak, ha a méltatásból elhallgatnánk azokat a – Szent
István érdemeit egyébként nem kisebbítô – körülményeket, amelyek minden
kétséget kizáróan hozzájárultak a Szent
István-i életmû megalkotásához. Ezért
engedjék meg, hogy Szent István király
ünnepén – rendhagyó módon – szót ejtsek a királyi hitves szerepérôl, a mélyen
vallásos nyugati császári hercegnôrôl, a
bajor származású Gizella királynéról, aki
– a megkoronázásakor elhangzott fôpapi
ima szövege szerint – valóban az ország,
a király segítôtársa volt az uralkodásban,
és méltó példakép a mai és leendô magyar anyák számára.
Példaképpé teszi elsôsorban az embert
próbáló nehézségeken átsegítô mély Istenhite. Imádságos élete – amely nem egyszer

a veszprémi Gizella-kápolnához vezette –
nemcsak a 38 éves uralkodás nehézségeiben, nemcsak gyermekei ravatalánál
érzett fájdalmában volt segítségére, hanem képessé tette elfogadó alázattal tudomásul venni a királyi férj halála után,
hogy német szülôföldjére kelljen menekülnie. Erre kényszerítette az általa trónra segített Orseolo Péter, Szent István
nôvérének a fia, aki erôszakkal elrabolta
tôle minden birtokát, kincsét, háztartási
pénzét.
Példát adott továbbá a munka szeretetébôl és alázatosságból. Egy modern hímzô-varró mûhelyt szervezett az ország
legelsô, a veszprémvölgyi apácazárdájában, amelyet nagyon szeretett, sokat
látogatott, ahol – a hagyomány szerint –
ô maga is együtt dolgozott a varrólányokkal és hímzôasszonyokkal. Itt készült
a XI. századi Európa textilmûvészetének
egyik remekmûve, a koronázási palást,
mely aranyszállal tûzdelt és szegett, a
király és királyné arcképe látható rajta, a
királyné kezében a templom modellje látható. Ugyanitt készült a pápának ajándékozott miseruha is, amely ma a Vatikánban van.
Példaértékû volt továbbá az az áldozatos hitvesi szeretet is, amellyel a király
kötelezettségeibôl vállalt át feladatokat,
például a templomi ruhákról és a díszítô
textíliákról való gondoskodást. Tette azért,
hogy könnyítsen a királyi férj életén.
S végül Boldog Gizella királyné élete a
feltétel nélküli hûség mintája: elüldözéséig hûséges volt a választott magyar
hazájához, s mindhalálig hûséges volt az
Istenhez, és hûséges volt a királyi férjhez.
A mai ünnepen gondoljunk tisztelettel
és hálával az elsô királyi párra, akik helyes
útra vezették a magyarokat. Különösen is
köszönet és hála legyen annak az elsô
szent királyunknak, aki Esztergomban
született, Esztergomban koronázták meg,
Székesfehérváron temették el az ôsi istváni székesegyházban, akit a templomalapítónak kijáróan, a fôhajó tengelyében, az
Isten házának közepén eresztettek a padló
alá kôkoporsóban.
Szent István országának újraépítését
megkezdtük. Együtt az ország. Ez a siker
egyik fele. A másik a Szent István-i üzenetben fogalmazódik meg, így szól:
„A kereszt volt ezer évig reménységed
oszlopa, / Most is Krisztus jele lészen
jobb jövôdnek záloga.”
Úgy legyen!” – mondta beszédének
végén Lanczendorfer Erzsébet.
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A Szent István-i mû újrateremthetô
Szent István királyunk ünnepe azt üzeni, hogy a Szent István-i mû
újrateremthetô. Ami Szent Istvánnak a korabeli, egyáltalán nem könnyû
közállapotok, viszonyok és feltételek között sikerült, az minekünk is sikerülhet. Mi sem vagyunk nála eszköztelenebbek, másmilyenek az
eszközeink, de nem kevesebbek – jelentette ki Firtl Mátyás, Sopron és
környéke kereszténydemokrata országgyûlési képviselôje a város augusztus 20-i ünnepségén.
Az ünnepi szentmisét Horváth Imre
városplébános celebrálta, az ünneplôk
megtöltötték a Szent István templom
elôt ti teret. A szentmisén részt vett
Sop ron város vezetése, Fodor Tamás
polgár mester, Abdai Géza és dr. Simon
István alpolgármesterek és Firtl Má tyás, Sopron és környéke KDNP-s
országgyûlési képviselôje is. Az ünnep
alkalmával a város vezetése, országgyûlési képviselôje, töb bekkel együtt
koszorút helyezett el Szent István szobránál, amelyet követôen került sor a
hagyományos kenyér- és borszentelésre.
A szentmisét követôen Fodor Tamás
polgármester mondott ünnepi beszédet.
„Szent István nagysága abban van, hogy
örökérvényû útmutatást adott nemzetének. Olyan törvényeket, amelyeket
nemzetünk ôsi hagyományaiból és a
kereszténység erkölcsi alapelveibôl
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ötvözött! Ezen törvények szellemében
ôrizhetjük csak meg emberi és nemzeti
függetlenségünket, identitásunkat és
jövôképünket, hitünket” – mondta Fodor Tamás az ünnepségen.
Firtl Mátyást az ünnepséget követôen
az MTV-nek elmondta: Szent István
királyunk ünnepe azt üzeni, hogy a Szent
István-i mû újrateremthetô. Ami Szent
Istvánnak a korabeli, egyáltalán nem
könnyû közállapotok, viszonyok és feltételek között sikerült, az minekünk is
sikerülhet. Mi sem vagyunk nála eszköztelenebbek, másmilyenek az eszközeink,
de nem kevesebbek. A Szent István-i mû
azt az összetartozást és egységet hivatott
erôsíteni, azt az egységet, amelyrôl az
elmúlt idôszakban is tanúságot tettek a
magyarok.
A mai nap különleges az elmúlt évek
ünnepeinek sorában, mert reményteli új
korszak kezdôdött, új törvényekkel, az

Hazánk

egység azt is jelenti, hogy mindenkinek
része van a munkából és része lesz a
sikerekbôl, mindenkinek feladata van,
mindenkire szükség van, új törvények,
új rend van születôben, mint az államalapítás korában. Mindenkinek az a feladata, hogy saját munkáját, hivatását
tisztességesen végezze – szögezte le Firtl
Mátyás.
Forrás: firtl.sopron.hu
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Kalmár Ferenc beszédet mondott a Szent István-szobornál
Az adai önkormányzat, a moholi plébánia és a Csobolyó Mûvelôdési Egyesület közösen ünnepelt Moholon, a Szent István-szobornál. Az alkalmi mûsort
követôen Gruber Ferenc, az adai községi tanács tagja köszöntötte az egybegyûlteket, majd felolvasta Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
ünnepi levelét.
Kalmár Ferenc, a KDNP alelnöke, országgyûlési képviselô, a Külügyi és
Határon Túli Magyarok Bizottságának
tagja mondott ünnepi beszédet, amelyben Szent István államszervezôi tevékenységét méltatta. A politikus szólt az
augusztus 20-án életbe lépô kettôs állampolgárságról szóló törvényrôl, amelyet a

jövô év elejétôl alkalmaznak, továbbá az
új kormány nemzetpolitikai célkitûzéseirôl is. Beszédének végén az egység
megteremtésére buzdította a vajdasági
magyar politikumot, arra biztatva a
jelenlévôket, hogy minél nagyobb
számban vegyék fel a magyar állampolgárságot.

Szent Istvántól napjainkig
A Szent István-i államalapítást ünnepeltük, Magyarország
legelsô nagy történelmi eredményét. De nem csak az elsô
magyar államot ünnepeljük, hanem az elsô közösséget és
közigazgatási alakulatot, amely keresztény volt. István apja,
Géza fejedelem szervezte meg az elsô államot ebben a térségben, de a fia volt az, aki ennek a szervezetnek erôt és egységet
is teremtett. Erôt a birodalmi politikai házassággal és
egységet a kereszténység elterjesztésével.
1010 évvel az államalapítás ünnepélyes dátuma után ma
az a dolgunk, hogy számba vegyük, mennyi erônk van most
az ország elôtt álló feladatokra és, hogy ismét egységet
teremtsünk olyan 8 évi politizálás után, amely megosztotta
a magyar embereket és olyan évtizedek tekintélyelvû „uralkodói” után, akik legyengítették a magyarságot.
Erôt elsôsorban a hitünk adhat, mert az anyagi javak terén
a közelmúltban folytatott kormányzati és politikai rablógazdálkodás szinte a végelgyengülésbe juttatta az országot. Szent
István is a hitet állította királytükrének középpontjába, amikor fiához, Imre herceghez szólt. Intelmei rámutatnak, hogy
ha a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, a hit tettek híján meghal.
Szent István tudta, hogy a krisztusi hitet tartalommal kell
megtölteni a mindennapokban. Tudta, hogy az ima és az irgalom, akármilyen mély és ôszinte, csak üres forma, ha nincs
benne foglalva a könyörgés tárgya, és ha nem a valóság embere az esdeklô személy. Ezért is intette fiát arra, hogy a hitet
megôrizze és az egyházi rendet becsben tartsa.
De Szent István és intelmei egyben feladványok nemcsak
a fiának, hanem mindannyiunknak, magyar fiainak. Ezeket
az üzeneteket meg kell fejtenünk, mindenkinek magának.
Hogy tartsuk mindig eszünkben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gôg és a
gyûlölködés. Fontos értelmeznünk Szent Istvánnak azon
intelmeit, amelyek a vendégek befogadásáról és gyámolításáról szólnak, s azt különösen, hogy a fiak kövessék az elôdöket.

Mert a 21. században csakúgy, mint ezer éve, amikor különbözô tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
különbözô nyelvet és szokást, példát és fegyvert hoznak
magukkal. Ma tudástranszfernek, know-how-nak és tapasztalatcserének mondanánk mindazt, amirôl István tudta,
hogy mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli. Ennél
fogva megparancsolta fiának, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsa és becsben tartsa, hogy itt szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ezt neveznének ma
országimázsnak vagy befektetésekre csábító környezetnek, a
hazai versenyképesség javításának.
Ám a legfontosabb talán mégsem ez a türelem, amelyet
oly sokszor idéznek mostanában a napi aktuálpolitika megannyi pártérdeke szerint, hanem a hagyomány tisztelete. A
legnagyobb királyi ékesség, Szent István szerint, a királyelôdök után járni, a szülôket utánozni. Aki ugyanis megveti,
amit megszabtak atyai elôdei, az isteni törvényekre sem
ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a
fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. És az
engedetlenség a korona virágait szórja szerte, figyelmeztette
István az ô fiát, egyben minden fiát az országnak, és ma is ez
figyelmezteti a modern nemzetet.
Szent István arra int, hogy csak összefogással, egységgel
lehetünk sikeres nemzet a 21. században Európában. Az
államalapítás biztonságot adott, és ez a biztonság nekünk
Szent István óta elsôsorban földet, házat, hazát és a koronát
jelenti. A magyar szent korona, az államalapítás emléke, az
összetartozás érzése akkor is mûködött, amikor az állam már
rég szétporladt. Így voltunk képesek arra, hogy ha a nemzet
részeire is szakadt, újra és újra egységbe hívjuk az összmagyarságot. Képesek voltunk mindig újrakezdeni, a semmibôl
új világot teremteni. A jövô útja a Kárpát-medencében is az
együttmûködésen, az egyezségek megkötésén keresztül vezet.
Erôs szövetségek, erôs egyezségek, az a jövô útja. Az erôsek
egyesülnek, a gyengék széthullnak. Ez Szent István üzenete
a modern magyar nemzethez.
Pálffy István
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Befellegzett az álegyházak kavalkádjának
Az alkotmányozással párhuzamosan az idén húszéves, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény módosítását is
előkészíti a kormányzat. Szászfalvi László egyházügyi, nemzetiségi és civil
kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a cél az, hogy kiszűrjék az egyházi
státussal visszaélő, úgynevezett bizniszegyházakat. A jelenlegi szabályozás
ugyanis egész Európát tekintve is egyedülállóan liberális, az egyházalapításhoz lényegében elegendő összegyűjteni száz támogató aláírást.
A második Orbán-kormány tervei között szerepel az egyházalapítás jelenlegi
szabályozásának felülvizsgálata, s vélhetôen szigorítása. Szászfalvi László
egyházügyi államtitkár a Magyar Hírlapot úgy tájékoztatta, hogy a vonatkozó – az idén húszesztendôs – a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló törvény módosítása, esetleg új jogszabály elfogadása „természetesen csak az új alkotmány elfogadásával párhuzamosan vagy közvetlenül azt követôen történhet meg, várhatóan a következô évben”. A kereszténydemokrata politikus szerint ennek elôkészítése csak az egyházakkal történô
alapos egyeztetések révén képzelhetô el.
Rámutatott, a jelenlegi jogszabály nem
kategorizál az egyházak között, a törvény szerint valamennyi bejegyzett felekezet egyenlô. Hozzátette, ugyancsak
nem kategorizál az egyházi ingatlanrendezési, illetve az egyház-finanszírozási
törvény sem.
„A törvény felülvizsgálata során természetesen az egyházak múltjának,
intézményrendszerének, gyakorlati
tevékenységének figyelembevételével
indokolt áttekinteni az egyházakra
vonatkozó szabályozást, de ez alapvetôen az egyházi státussal visszaélô bizniszegyházak kiszûrésére irányulna. Ez
nem érintené kedvezôtlenül a tényleges
hitéleti tevékenységet végzô, jelentôs
múlttal rendelkezô és közfeladatot is
ellátó kisebb egyházakat” – fogalmazott
az államtitkár. A Magyar Hírlap információi szerint, a napokban meg is kezdôdtek az egyeztetések az állam és a
történelmi felekezetek képviselôi között, ám a találkozókon nyilvánvalóan
nem csak ez a téma kerül majd napirendre.
Az említett jogszabály az egyik utolsó
azok közül, amelyeket még a pártállami
kormány idején dolgoztak ki, igaz, ellenzéki közremûködéssel. Leginkább vitatott eleme máig az egyházalapítás Európában egyedülállóan szabadelvû sza-
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bályozása. Lényegében száz aláírás
összegyûjtése, valamint a szükséges iratok kitöltése után bárki alapíthat felekezetet, és akár az APEH-hez is fordulhat
technikai számért. Ha sikerrel jár, úgy a
közösség is az adófizetôkhöz fordulhat
az egyszázalékos szja-felajánlásokért,
emellett pedig számos kedvezményben
részesül.
Tomka Miklós vallásszociológus a
Magyar Hírlapnak korábban azzal indokolta a törvény „módfelett liberális jellegét”, hogy a rendszerváltozás kör nyékén úgy tûnt, a demokratikus rendszerben erôsek lesznek a liberális politikai erôk, ezért ezt a kérdést kizárólag
az emberi jogok, vagyis a személyes
szabadság oldaláról kezelték. Csakhogy
ennek az lett a következménye, hogy
mára az egyház fogalma – mint a szakértô fogalmazott – lényegében degradálódott. Az elmúlt két évtizedben többen
megpróbáltak szigorítani a jogszabályon, de mivel kétharmados törvényrôl
van szó, ez eleddig nem sikerült. Most
azonban a Fidesz– KDNP-nek alkotmányozó többsége van az Országgyûlésben.

Hazánk

Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelôs államtitkár még az elôzô
ciklus idején önálló képviselôi indítványt adott be a témában. Ez úgy módosítaná az szja egy százalékának felajánlásáról szóló törvényt, hogy annak
csak olyan bejegyzett egyház, vallási
közösség lehessen a kedvezményezettje, amelyet már legalább két éve jogerôsen nyilvántartásba vettek. A civilszervezetek körében például ez már jó ideje
feltétel.
Korábban az is szóba került, hogy
jelentôsen növelni kellene a minimumlétszámot. Az elôzô Fidesz-kabinet idején konkrét tervezet született a módosításra, amelynek kidolgozásában Schanda
Balázs, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi karának jelenlegi dékánja is
részt vett.
A további visszaélések elkerülése
végett a javaslat egységesítette volna az
egyházak bírósági nyilvántartásba vételének gyakorlatát.
Eszerint a joghatóság dönthetett volna
arról, hogy a bejegyzését kérô közösség
valóban vallási jellegû csoportosulás-e.
Elképzelhetô, hogy a korábbi javaslatok
is részét képezik majd a kidolgozás alatt
álló tervezetnek.
Az APEH honlapján elérhetô, a 2010es állapotot tükrözô tájékoztató alapján
jelenleg 185 olyan egyház van Magyarországon, amely technikai számmal rendelkezik. Ténylegesen ennél jóval több
bejegyzett felekezet lehet, ám ezek nem
fordulhatnak az szja-egy százalékokért.
A felsorolásban olyan elnevezésû felekezetek szerepelnek, mint Isten egyháza, A
metafizikai hagyomány egyháza, Az univerzum egyháza, Ankh, az örök élet egyháza vagy a Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza. Utóbbi honlapján
a következô szöveg olvasható: „Az eleven úton érkezô aktuális lelki tanításokat, a felsôbb hatalmak üzeneteit adjuk
közre a fejlôdô lelkek számára. A forrást
nevezhetjük a Fény Urainak, avagy
szimplán Mestereknek. Tudásuk önmagáért beszél.” A Wikipedia szerint az
Akia Egyház fô feladatának „a földlakók
rendben tartását és bolygónk egészségesebbé tételét” vallja. Célja híveinek számítása szerint a 2003. február 23-án
elkezdôdött „Új Kor kikényszerítette feladatok ellátása”.
Forrás: MHO
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Támogatni kell a szentföldi magyar zarándoklatokat
Magyarország és a Szentföld kapcsolatait tekintette át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka budapesti
találkozóján. A kormányfô-helyettes a találkozó után maximális támogatást
ígért a szentföldi magyar zarándoklatoknak, valamint, hogy az ott élô
keresztényeket segítsék. Ennek nagyszerû eszköze a Jeruzsálemi Szent Sír
Lovagrend, amelynek több tagja is jelen volt a megbeszélésen.
A miniszterelnök-helyettes felidézte,
hogy a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagenddel
való diplomáciai megállapodást 2000ben kötötték meg az elsô Orbán-kormány idején, akkor kitûnôen mûködött,
az utóbbi években azonban mintha
kiürült volna. Ezt szeretnék most ismét
élettel megtölteni, és megtalálni az egyházi és állami forrását annak, hogy a
magyar zarándokok minél nagyobb
számban látogassanak el a Szentföldre,
illetve a felszentelés elôtt álló kispapok
kapjanak egy szentföldi zarándoklatra
lehetôséget. A finanszírozásra vonatkozó
kérdésre válaszolva elmondta: ez alap-

vetôen egyházi feladat, ugyanakkor az
egyházak támogatása az állam dolga, a
kettô így összeér.
Semjén Zsolt a pátriárka augusztus
20-i meghívását szimbolikusnak nevezte, hiszen mint mondta, Magyarország a
kereszténységet végeredményben Jeruzsálemtôl kapta. Szent István fontosnak
érezte, hogy a keresztény királyság megalapítása után zarándokházat hozzon
létre Jeruzsálemben. Kiemelte: miután
mi magyarok a Szentföldrôl kaptuk a
kereszténységet, nem feledkezhetünk
meg az ott élô keresztényekrôl, fontos,
hogy ott megmaradhassanak. Elmondta

még, annak is örülnek, hogy a ferences
rend égisze alatt, a szentföldi keresztények és Magyarország között kulturális
kapcsolat alakult ki. Ennek keretében a
betlehemi kórus Magyarországra látogatott, s ezt a látogatást a ferencesek ôsszel
viszonozzák majd.
Fouad Twal a találkozó után azt
mondta, nagyon hálás a magyar kormánynak a támogatásért. Az egyházi
vezetô arra bíztatott mindenkit, látogasson el a Szentföldre, ismerje meg
gyökereit. A pátriárka a legfontosabbnak a békét nevezte a Szentföldön,
hogy Jeruzsálem betölthesse igazi szerepét. Sok-sok éve ugyanis Jeruzsálem
nem a béke, hanem az erôszak és az
ellenségeskedés városa. Kiemelte: bé két akarnak építeni, hídként szeretnének szolgálni az izraeliek és az arabok
között.
Forrás: MTI

Új összetételben dolgozik
a vatikáni-magyar vegyes bizottság

A kormány segíti
a gyermekvállalást és -nevelést

Új összetételben dolgozik a továbbiakban a vatikánimagyar vegyes bizottság egy miniszterelnöki határozat
alapján – áll a Magyar Közlönyben.

Közel hetven bölcsôde fejlesztése valósulhat meg uniós és
hazai forrásokból a következô években – jelentette be Soltész
Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelôs államtitkár. A
kereszténydemokrata politikus véleménye szerint az MSZPSZDSZ-kormány legnagyobb bûne az volt, hogy kiszámíthatatlanná tették a családtámogatási rendszert.
Soltész Miklós kiemelte: uniós és hazai forrásokból a
következô években közel hetven bölcsôde fejlesztése valósulhat meg, ami több mint ezerháromszáz új férôhelyet
jelent. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: önmagában a bölcsôdei férôhelyek bôvítése nem oldja meg a
gyermekvállalás problémáit. Ezért szerepel a gyes kapcsán a
kormány ôszi jogalkotási tervei között az, hogy vissza kívánja állítani a korábbi helyzetet, azaz a jelenlegi két évrôl újra
háromra akarja növelni a gyermekgondozási segély idôtartamát – mondta.
Az államtitkár közölte: ez a javaslat azokra is vonatkozni
fog, akiknek 2010. május elseje után született gyerekük, és
azokra is, akik most vannak „áldott állapotban”. Úgy fogalmazott: ez a javaslat csupán része az egész családtámogatási
rendszernek. A kormány célja az, hogy a gyermekvállalásban
és a gyermeknevelésben segítse a fiatalokat és a családokat –
jelentette ki.
Soltész Miklós fontosnak nevezte azt, hogy a gyermekvállalás ne legyen azonos a szegénységvállalással. Véleménye szerint a szocialista–szabad demokrata kormánynak „az volt a
legnagyobb bûne”, hogy kormányzásuk alatt kiszámíthatatlan
volt a családtámogatási rendszer.

Orbán Viktor miniszterelnök a határozatban közzétette: a
magyar kormányzatot képviselô delegációt Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes vezeti. További tagok: Rétvári
Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Szászfalvi László, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkára, Németh Zsolt,
a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Jávor András, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium közigazgatási államtitkára, Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium
oktatásért felelôs államtitkára, Soltész Miklós, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért
felelôs államtitkára, Naszvadi György, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államháztartásért felelôs államtitkára, Schanda Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja.
A testület feladata, hogy ellenôrizze az Apostoli Szentszék
és Magyarország között 1997-ben született megállapodásban
foglaltak végrehajtását. A szerzôdés meghirdetett célja a magyarországi római katolikus egyház független mûködésének
biztosítása volt. A megállapodás szerint a katolikus közoktatási és felsôoktatási intézmények az állami és önkormányzati intézményekkel azonos támogatást kapnak, és ez vonatkozik a katolikus tulajdonú mûemlékekre, múzeumokra,
könyvtárakra is.

kdnp.hu
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A kettôs állampolgárság eltörli
a lelki Trianon szégyenét

Továbbra is stabil
a Fidesz–KDNP
szövetség fölénye

A kettôs állampolgárságról szóló törvény lehetôséget ad arra, hogy a határon túli asszimilációs folyamatot megfordítsa, és megerôsítse a határon túliak magyar identitását – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a jogszabály hatályba lépése alkalmából. Úgy fogalmazott: nagy adósságot törlesztünk ezen a történelmi napon az összmagyarsággal szemben, amikor az
államalapító király ünnepén hatályba lép a kettôs állampolgárságról szóló
törvény. Az új országgyûlés lehetôséget biztosított annak, aki tud magyarul,
ôsei egykor Magyarországról származtak el, s magyarnak érzi magát, ha közjogilag is ehhez a nemzethez akar tartozni, megtehesse.

A Századvég Alapítvány augusztusi
közvélemény-kutatása szerint a pártok
erôviszonyaiban a választások óta nem
történt alapvetô változás, a Fidesz–
KDNP a nyár végén is ôrzi a választók
túlnyomó többségének támogatását.
Augusztusban az állampolgárok 46
százaléka szavazna a Fidesz–KDNP-re.
Az MSZP 13 százalékon áll, az augusztusban 7 százalékos támogatottságon
álló Jobbik 1 százalékot veszített elôzô
havi eredményébôl, miközben az LMP
szavazóinak aránya változatlanul 6
százalék.
A felmérés szerint a Fidesz–KDNP
fölénye a biztos szavazó pártválasztók
körében is jól látható, a pártszövetségre
augusztusban is a megkérdezettek 64
százaléka voksolna. Az MSZP támogatottsága ezen a bázison 17 százalék, a
Jobbik támogatottsága 8 százalék, míg
az LMP-re szavazók köre 1 százalékkal 7
százalékra csökkent.
A Századvég szerint a választók általában alacsony színvonalúnak gondolják
az ellenzéki pártok teljesítményét és
problémamegoldó képességét. A közvélekedés szerint egyértelmûen a Fidesz az
a párt, amelyik képes megoldani az
ország problémáit.

A KDNP elnöke szerint az elmúlt nyolc
év falakat emelt határon innen és túl élôk
közé, de az emberek bizalmát és felhatalmazását maguk mögött tudva lebontották ezeket az akadályokat, hogy a magyarok újra felemelt fejjel járhassanak.
Ezzel letöröljük 2004. december 5-e lelki
Trianonjának szégyenét, a magyarság
összefogásának ünnepe ez a nap.
Az országgyûlés május 26-án 344 igen,
3 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett
döntött úgy, hogy lehetôvé teszi a határon
túli magyarok egyszerûbb, kedvezményes
honosítását. A köztársasági elnök május
31-én aláírta törvényt. A fideszes és
KDNP-s képviselôk, Orbán Viktor, Semjén
Zsolt, Kövér László és Németh Zsolt által
jegyzett javaslat értelmében a jogszabály
augusztus 20-án lép hatályba, de csak
2011. január 1-jétôl kell alkalmazni.
Magyar állampolgárságot azok az egykor magyar állampolgársággal rendelkezô
emberek vagy az ô leszármazottaik kérhetnek, akik 1920 elôtt vagy 1940 és 1945
között magyar állampolgársággal rendelkeztek, beszélnek magyarul, és nincs kizáró közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági
ok, hogy megkaphassák az állampolgárságot. Az állampolgársági kérelmet a külképviseleteken, az anyakönyvvezetôknél,
illetve a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal igazgatóságainál lehet leadni. Az
ügyintézési határidô három hónap, de
ebbe nem számít bele az esetleges hiánypótlási idôszak, illetve a közbiztonsági és
nemzetbiztonsági véleményezés idôtartama, amikor nem lehet dönteni, így várhatóan a kérelem benyújtásától számított 45 hónap után várható a válasz.
Az eljárás során elsôként egy formanyomtatványt kell kitölteni, amelyben az
igénylô megadja személyes adatait, igazolja büntetlen elôéletét, valamint kifejti,
mire alapozza kérelmét. A szükséges ira-
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tokat, dokumentumokat, a felmenôk egykori magyar állampolgárságát igazoló
okiratokat is csatolni kell. Ehhez bármilyen hivatalos vagy egyházi irat, például
anyakönyvi kivonat, keresztlevél, plébánosi igazolás vagy akár volt magyar katonakönyv is elég. A procedúra része a rendôrségi és nemzetbiztonsági ellenôrzés,
vagyis a kettôs állampolgárság nem okozhat biztonsági kockázatot sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak. A
törvény az eddigitôl eltérôen a határon túli
magyaroknak nem szabja az állampolgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyarországi lakóhelyet és az alkotmányos alapismeretek vizsgát.
Az egyszerûsített honosítási eljárással
kapcsolatos feladatokra a kormány idén
830 millió forintot különített el, az elsô
évben 250-400 ezer kérelmezôre számítanak. Októbertôl tájékoztatási kampány
indul az eljárással kapcsolatos tudnivalókról, és a szükséges feladatok ellátására iroda kezdi meg mûködését.
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