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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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A multikulturális társadalom megbukott

– Mi motiválta arra, hogy a politi-
kai pályára lépjen?

– A társadalmi elköteleződés, konk-
rétan a keresztény értékrend társadal-
mi érvényesítése. És emellett talán egy 
fiatalkorba is visszanyúló szándék, a 
politikai pálya érdekessége, izgalma, 
hatékonysága.

– keresztényként nem fél a ha-
talomnak a személyiséget eltorzító 
hatásától?

– A hatalom, per absurdum még 
az egyházi is, jelenthet olyan kísér-
tést, amely a személyiséget torzítja. 
Ez mindig attól függ, hogy az ember 
mennyire erős és mennyire gondolja 
át időben ezeket a veszélyeket. Ahogy 
azt még Varga Laci bátyám mondta, a 
politikai pályának két fontos velejáró-
ja van. Az egyik az elkötelezettség a 
közösség szolgálata iránt, a másik az 
egyéni ambíció, ami ennek a szolgá-
latnak a hajtóereje lehet. A munkánk 
szépsége és nehézsége éppen abban 
áll, hogy a különböző egyéni ambíci-
ókat közös nevezőre hozzuk. Az tény-
leg komoly probléma, ha egy keresz-
ténydemokrata politikus az egyéni 
ambícióit az általa képviselt közösség 
érdeke fölé helyezi. Emellett meggyő-
ződésem, hogy a keresztény tanítás 
képviseletének helye van a közéletben. 

– sokan éppen azt olvassák a fejük-
re, hogy nem eléggé keresztények…

– Ha az ellenzék mondja ezt, az 
többnyire a politikai adok-kapok ré-
sze, nem kell nagyon komolyan ven-
ni. A közéleti kérdések iránt nyitott 

keresztényeket viszont arra bátoríta-
nám, hogy ha tehetik, személyesen 
is vegyenek részt a politikában, mert 
társadalmi kérdésekben csak így lehet 
változást elérni. Az persze kétségte-
len, hogy ehhez a műfajhoz vastag 
páncélra, egy bizonyos ütésállóságra 
van szükség: sokan az egyházi képvi-
selettel tévesztik össze a pártban való 
tevékenységet.

– Mi a véleménye a mai magyar 
közéletről?

– Ebben a kérdésben különböztetés-
re van szükségünk. A szembenállás 
természetes és elkerülhetetlen a két 
oldal között, hiszen képviselőinek az 
értékrendje, sőt életformája egészen 
különböző. A küzdelem is szükség-
szerű, hiszen elképzeléseiket csak a 
hatalom birtokában képesek megvaló-
sítani. Ezt pedig négyévente meg kell 
szerezni vagy tartani. Ami viszont 
szabadon választott és jellemző, az 
a küzdelem eszköztára. Ezzel van a 
probléma. Nem csupán személyeske-
dő, de csúsztatásoktól és hazugságok-

tól terhes, sőt gyakran 
alpári. Én mindenképp a 
KDNP előnyének tartom 
– még akkor is, ha ezt 
manapság nem mindig 
lehet politikai szavaza-
tokra váltani –, hogy vi-
lágnézetileg elkötelezett 
párt vagyunk, amihez 
világos értékrend, erköl-
csi hozzáállás is tartozik. 

– Az ellenzék ugyan-
akkor kiáltó arány-
talanságot lát a párt 
társadalmi támogatott-
sága és kormányzati 
szerepe között. 

– Nem tudom, hogy az 
ellenzék milyen felméré-
sekből indul ki. A valós 
társadalmi támogatott-
ságunkat most nem lehet 
pontosan látni, hiszen 
mi a szavazóinkat a szö-
vetség táborába vittük. 
És ne felejtsük el, hogy 

a régi MDF-es és kisgazda választók 
egy jelentős részét is mi képviseljük. 
Kormányzati szinten mondhatjuk 
azt, hogy a KDNP túlreprezentált, a 
parlamentben erejének megfelelően 
képviselteti magát (17-en vagyunk), 
az önkormányzati munkában viszont 
sokszor nem kap elég szerepet. A 
kormánynak eddig három minisztert, 
sőt elnök úr személyében miniszter-
elnök-helyettest adtunk, államtitkári 
szinten pedig többek között a leg-
nagyobb minisztérium parlamenti 
államtitkára, miniszterhelyettese is 
frakciónk tagja. Mindazonáltal nem 
annyira a mennyiségi erő, mint in-
kább a minőségi szempont az, ami 
minket meghatároz.

– nem fél attól, hogy a kisebbik 
kormánypárt teljesen beolvad a Fi-
deszbe?

– A miniszterelnök a KDNp sze-
repét a pártszövetségen belül a hor-
gonyéhoz hasonlította, ami a politi-
kai hullámverések közepette biztos 

eszmei alaphoz kapcsolja a szövetség 
hajóját. Ez a szerep is feltételezi az 
identitásunk megőrzését. Megvan 
persze a közös fellépésből adódóan 
az arculatvesztés veszélye. De ahogy 
az egyén esetében is a hatalmi pozí-
cióból fakadó hátrányokat ki lehet kü-
szöbölni (amiről az előbb beszéltünk), 
úgy a közösségnek a helyzetből adódó 
problémái is kezelhetők. A beolvadás 
veszélye tehát reális, de úgy érzem, 
hogy a párt tagjainak eddig ezt sike-
rült elhárítaniuk. 

– Eddig elsősorban a rendszervál-
táskor már aktív politikai generáció-
ról és annak „játékszabályairól” be-
szélt. Vannak fiatalok is a pártban?

– Természetesen vannak. Én úgy 
látom, hogy a keresztény értékrend, 
amely köré a pártunk alapult, egyre 
inkább kiegészül a „politikai szak-
maiság” követelményével. Lassú, de 
folyamatos az utánpótlás a KDNP-n 
belül, elsősorban az IKSZ-ben, az 
ifjúsági szervezetben tevékenykedő 
fiataloknak köszönhetően, de az ön-
kormányzati testületekből is vannak 
olyan belépőink, akiknek a közéleti 
elkötelezettsége és gyakorlata jó alap 
a politikai munkához. Aminek kife-
jezetten örülök, hogy a nemzedékek 
közti rivalizálást nem tapasztalom a 
pártban. Természetesen a politikai 
élethez hozzátartozik az önérvénye-
sítés, ami a hatékonyság záloga, de 
nálunk ez nem haladja meg az egész-
séges mértéket. Itt inkább az a jellem-
ző, hogy az idősebb korosztály segíti a 
fiatalok képességeinek kibontakozta-
tását, ők pedig nem hagynak minket 
ellustulni, folyamatosan szembesíte-
nek a változó világ kihívásaival.

– térjünk rá az aktuálpolitikára! 
A kormány visszavonta a kiskeres-
kedelmi üzletek vasárnapi zárva 
tartásáról szóló törvényt, ami a 
kDnP egyik fontos törekvése volt…

– A kormány szándékát megértjük, 
a döntést elfogadjuk, de az eredeti vé-
leményünket továbbra is fenntartjuk. 

Folytatás az 5. oldalon

Harrach Péter oktatáspolitikáról, keresztény erkölcs és politika 
viszonyáról, valamint arról, beolvad-e a KDNP a Fideszbe?

HojDák gergely

Az országgyűlési ciklus félidejéhez 
érkeztünk. Ebből az alkalomból 
Harrach Pétert, a keresztényde-
mokrata Néppárt országgyűlési 
képviselőcsoportjának vezetőjét 
kértük a mögöttünk hagyott idő-
szak értékelésére, és a jövőbeni ter-
vek felvázolására. nem „kíméltük” 
frakcióvezető urat, nem kívántuk 
megkerülni a kényes kérdéseket. 
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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Székesfehérváron
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közösségi
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Soltész Miklós: aki zsinagógát és templomot épít,  
embereket szolgál és ment meg

Soltész Miklós, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának egyházi, 
társadalmi és civil kapcsolatokért 
felelős államtitkára a felújított óbu-
dai zsinagóga átadó ünnepségén úgy 
fogalmazott: aki zsinagógát, templo-
mot újít fel vagy épít, az embereket, 
lelkeket szolgál és ment meg.

Soltész Miklós kiemelte: napja-
inkban sokszor lesz éjszakai mulató 
egy-egy templomból, Óbudán azon-
ban ellenkező irányú folyamat való-
sult meg azzal, hogy egy méltatlanul 

használt épület kezdett újra zsinagó-
gagént működni.

Köves Slomó, az Egységes Ma-
gyarországi izraelita Hitközség 
(EMIH) vezető rabbija a zsúfolásig 
telt zsinagógában arról beszélt, hogy 
a 2009-ig tévéstúdióként használt, 
az óbudai zsidó közösség által 2010-
ben használatba vett és azóta folya-
matosan megújuló épület története is 
bizonyítja, hogy nem kell megvárni 
a tökéletességet. Nem kell az utolsó 
szögnek is a helyén lennie ahhoz, 
hogy a közösség imádkozni és dol-
gozni kezdjen – fogalmazott.

Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere levélben köszöntötte 
az ünnepség résztvevőit. A minisz-
ter azt írta: az első hiteles okirat ta-
núsága szerint 1349 óta él zsidó kö-
zösség Óbudán. „Nem ismerhetjük a 
közösség minden generációjának va-
lamennyi tagját név szerint”, mégis 
– akárcsak az égbolt csillagai vagy 
a zsinagóga belső boltívére felfestett 
25 ezer csillag –, ők együtt alkotják 
a múlt ragyogását a magyar nemzet 
viharos századaiban. Ezt a ragyo-
gást sötétíti el a holokauszt, ezért 
különösen fontos az óbudai zsina-

góga megújulása, hiszen bizonyítja 
nemcsak a túlélést, az újrakezdést, 
hanem a gyarapodást is, és az ima 
erejét – hangzott el.

Az óbudai zsidó közösségnek 
1732-ben már állt a mai zsinagógá-
val közel azonos helyen imaháza, a 
mostani, Lajos utcai épületet 1769-
ben avatták fel. Az épületet 1978-
tól a Magyar Televízió használta 
díszlet- és kellékraktárként, majd 
stúdióként.

Az EMiH és a Chábád lubavics 
Mozgalom 2010-ben avatta fel és 
adta át a helyi zsidó közösségnek.

HAzánk – MtI

Az egykori lengyel elnökre emlékeztek Győrben

A KDNP-elnök úgy fogalmazott: 
a történelem viharában már több-
ször kipróbált barátság kifejezi a 
magyar-lengyel testvéri kötődést, 
egységünket közös érdekeink kép-
viseletében, „így a visegrádi négyek 
keretében való önvédelmi szolidari-
tásunkat migrációs ügyben, de azt 
is, hogy nem engedjük Brüsszel len-
gyelellenes kettős mércéjét a lengyel 
kormánnyal és lengyelországgal 
szemben”.

„A két nép közötti erős kötelék 
olyan minőség, amit nem szabad 
veszni hagyni, a kölcsönös, évszá-
zadok alatt is megszakítatlan barát-
ságot a mai körülmények között is 
ápolni kell” – hangsúlyozta.

A miniszterelnök-helyettes ün-
nepi beszédében emlékeztetett arra 
is, hogy tíz éve, 2006. március 24-
én Győrben avatta fel a két akkori 
köztársasági elnök, Lech Kaczynski 
és Sólyom László a lengyel-magyar 
barátságot kifejező mészkőszobrot, 
a két, egymásba fonódó tölgyfát a 
Bem téren. A győri kezdeményezést 
pedig egy évvel később a magyar és 
a lengyel parlament is felkarolta, és 
március 23-át a lengyel-magyar ba-
rátság napjává nyilvánította.

Semjén Zsolt beszédében felidéz-
te Lech Kaczynski életútját és 2010. 
április 10-ei tragikus halálát, amikor 
a szmolenszki repülőtéren leszállás 
közben lezuhant az a repülőgép, 
amely őt, feleségét és a lengyel poli-
tikai elit több más tagját szállította. 
Mint ismert, a delegáció az orosz-
országi Katynba tartott, hogy fejet 
hajtson a 70 évvel korábban a szov-
jetek által meggyilkolt több ezer len-
gyel katonatiszt emléke előtt. „Lech 

Kaczynski úgy halt meg, ahogy élt, 
hazáját szolgálva” – mondta Semjén 
Zsolt.

A lengyel-magyar barátság nap-
jának tizedik évfordulója alkalmá-
ból rendezett emlékkonferencián 
Piotr Naimski, a lengyel-magyar 
parlamenti csoport elnöke Jaroslaw 
Kaczynski üzenetét tolmácsolva 
elmondta, hogy az egykori államfő 
magyarokkal kapcsolatos politikája 
és tevékenysége mindig az ezeréves 
barátságot tükrözte.

A győri lengyel nemzetiségi ön-
kormányzat által szervezett ese-
mény végén a Győri Nemzeti Szín-
ház aulájában emléktáblát avattak, 
Lebó Ferenc győri szobrászművész 
fehér márványból készült alkotását. 
A táblán felül lech Kaczynski dom-
borképe, alsó részén a lengyel-ma-
gyar barátság jelképe, az össze-
fonódó két tölgyfa látható. Alatta 
magyarul és lengyelül is az olvas-
ható, hogy „Lech Kaczynski lengyel 
köztársasági elnök győri látogatásá-
nak tizedik évfordulójára”.

HAzánk – MtI

A lengyel-magyar barátságnak nem csak az elmúlt ezer évben, hanem ma 
is vannak aktualitásai – jelentette ki Semjén Zsolt április 8-ána győri vá-
rosházán, ahol a tizedszer megrendezett lengyel-magyar barátság napján 
lech kaczynski egykori lengyel köztársasági elnökre emlékeztek. 

200 milliárdba kerülne a migránsok ellátása

A kötelező kvóta által hazánkba be-
telepítendő migránsok ellátása az első 
évben kétszázmilliárd forintot húzna 
ki a magyar adófizetők zsebéből – 
mondta el a Magyar Idők című napi-
lapnak Rétvári Bence (képünkön), az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára. A ke-
reszténydemokrata politikus szerint 
a magyar adókból magyar családokat 
kell támogatni.

Valószínűleg az Európai Unió, ed-
digi gyakorlatát követve, egyetlen 
fillért sem adna ehhez támogatásként 
– mondta rétvári Bence. A politikus 
példaként említette, hogy ez az összeg 
lényegében annyi, mint amennyit a 
pedagógus-életpályamodell beveze-
tésére költöttek. „El kell döntenünk, 
hogy a jóléti kiadásokat mire fordít-
juk. A magyar adófizetők pénzéből az 
egészségügyre, a családok támogatá-
sára, a szociális ellátásra, az oktatás-
ra költünk, vagy olyan gazdasági be-
vándorlókat támogatunk, akik a jobb 
megélhetés reményében keltek útra” 
– fogalmazott a KDNP-s államtitkár. 

Mint elmondta, sok nyugat-európai 
ország úgy gondolja, munkaerőre van 
szüksége, ezért támogatja a beván-
dorlást. sok esetben bebizonyosodott 

azonban, hogy 
ez illúzió, a mig-
ránsoknak csak 
kis része képzett, 
a többiek nem 
tudnak szak-
munkát végezni. 
Pontosan jelzik ezt a skandináv mun-
kaerő-piaci statisztikák. Ezek szerint 
Dániában a bevándorló férfiak húsz 
százaléka, a nőknek pedig csupán öt 
százaléka helyezkedett el négy év dá-
niai tartózkodás után. svédországban 
a migráns nők kétharmada öt év alatt 
sem talált magának állást – ismertette 
rétvári Bence.

Az államtitkár külföldi lapok mig-
rációról szóló írásairól is beszélt. Az 
osztrákok például a helyi sajtó sze-
rint azért dühösek, mert a bevándor-
lóknak elsőbbséget akarnak adni az 
egészségügyi ellátásban. A külföldi 
statisztikai adatok szerint a német 
börtönökben minden harmadik em-
ber migráns, miközben az ország la-
kosságának csupán tíz százaléka be-
vándorló. Svájcban minden negyedik 
ember migráns, a börtönökben pedig 
az elítéltek 73 százaléka bevándorló. 
Ez azért is veszélyes, mert az Iszlám 
Állam leendő terroristáit a külföldi 
börtönökben toborozzák, ahol szak-
értők szerint „divat lett a csatlakozás”.

HAZÁNK – MAGYAR IDŐK

A terrorizmus kihasználja a népvándorlást
A párizsi és a brüsszeli terrorcselekmények egyértelműen igazolták, hogy 

a terrorizmus kihasználta a kontinenst megcélzó népvándorlást – jelentet-
te ki Simicskó István honvédelmi miniszter a közelmúltban Pozsonyban,  
Közép-Európa legjelentősebb kül- és biztonságpolitikai fórumán, a Globsec 
2016 konferencián.

A miniszter erről Ursula von der Leyen német és Peter Gajdos szlovák 
védelmi miniszterekkel folytatott találkozó után beszélt. simicskó istván a 
német védelmi miniszterrel tartott találkozóján elhangzottakat összefoglalva 
úgy értékelte: a korábbiakhoz képest a német politikusoknál is érzékelhető 
némi „hangsúlyeltolódás” a migrációval összefüggő biztonságpolitika terén.

„Későn ébredt fel Európa és ezt most már láthatóan elismerik német ve-
zető politikusok is” – mutatott rá Simicskó István, hozzátéve: a párizsi és 
a brüsszeli terrorcselekmények egyértelműen igazolták, hogy a terrorizmus 
kihasználta a kontinenst megcélzó népvándorlást.

Az emléktáblát Pápai Lajos győri 
megyés püspök szentelte meg.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Szabad vasárnap: A kereszténydemokraták álláspontja 
nem változott, de elfogadják a kormány döntését

Harrach péter a kormány dön-
tésére reagálva kiemelte: továbbra 
is fenntartják eredeti álláspont-
jukat, miszerint a szabad vasár-
nap a munkavállalók szempont-
jából külön értéket képvisel. A  
KDNP-frakció vezetője hozzátet-
te: azok a vélemények és riogatá-
sok a „boltzárral” összefüggésben, 
amelyek arra hivatkoztak, hogy 
csökken a forgalom és elbocsátá-
sok lesznek, nem váltak valóra. A 
forgalom nőtt, és nemhogy nem 
voltak elbocsátások, munkaerőhi-
ány van a kereskedelemben.

A kereszténydemokrata politikus 
azt mondta, hogy a döntés a KDNP 
szempontjából azért nem kudarc, 
mert az ötlet ugyan a párté volt, 
de a megvalósítás módja nem. A 
KDNp egy elfogadóbb változatot 
szeretett volna, de végül nem emel-
lett döntött a kormányoldali több-
ség – emlékeztetett.

A kereszténydemokraták úgy 
gondolták, hogy a szolidaritás 
szempontja erősebb a kényelem 
szempontjánál és igyekeztek biz-
tosítani – legalábbis bizonyos 
mértékig – a vásárlás szabadságát 
azzal, hogy a kisboltok nyitva tart-
hattak. Megjegyezte: több milliárd 
forintot sikerült így a hazai vállal-
kozások számára átcsoportosítani, 
és ezzel nem a multinacionális 
cégek vitték külföldre a nyeresé-
güket, hanem itthon maradt ez a 
tétel. Harrach péter felhívta rá a 
figyelmet, hogy a szabad vasárnap 
ügyében kezdeményezett népsza-
vazás ezáltal okafogyottá vált.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke 
közölte: a Kereszténydemokrata 
Néppárt (KDNP) frakciója nem 
szavazza meg, tartózkodni fog a 
vasárnapi munkavégzés tilalmá-
ról szóló törvény visszavonásáról 
tartandó parlamenti szavazáson. 
A kereszténydemokraták elnöke 
úgy fogalmazott: nem adják fel 
a harcot, társadalmi kampányt 
indítanak, amelynek célja, hogy 
megszerezzék a társadalmi több-
séget a szabad vasárnap mellett 
Tény, hogy nem tudták meggyőzni 
a társadalmat a vasárnapi munka-
végzés tilalmáról, holott meggyő-
ződésük szerint igazuk van ebben 
a kérdésben – közölte a pártelnök, 

aki szerint ugyanakkor tudomásul 
kell venni az emberek többségé-
nek véleményét.

Semjén Zsolt szerint mindenki-
nek joga van vasárnap vásárolni, 
de senkinek nincs joga arra, hogy 
másokat vasárnapi munkavégzés-
re kényszerítsen. A több százezer 
kereskedelmi dolgozónak is joga 
van ahhoz, hogy vasárnap a csa-
ládjával legyen, és a vasárnap az 
vasárnap legyen – fejtette ki.

Emlékeztetett rá, hogy a nem 
szükségszerű vasárnapi munka-
végzés logikája messzire vezet, 
hiszen ha a kereskedelmi dolgo-
zók kényszeríthetők arra, hogy 
vasárnap dolgozniuk kelljen, ak-
kor ennyi erővel fel lehetne vetni a 
fodrászok, a suszterek vagy az ál-
lamigazgatásban dolgozók vasár-
napi munkavégzését, sőt akár az 
iskolai ügyeletet is. Semjén Zsolt 
szerint ebben a kérdésben a KDNp 
képviseli az egyetlen konzekvens 
baloldali álláspontot. 

Utalt arra is, hogy Németország-
ban és Ausztriában is zárva vannak 
vasárnap a boltok, majd megjegyez-
te: a németek, az osztrákok nem 
hülyék, és Franciaországban is van 
szabad vasárnap. Megjegyezte: a 
riogatások sem váltak valóra, a kis-
kereskedelmi forgalom 5,6 száza-
lékkal nőtt, az ott foglalkoztatottak 
száma 3300-zal emelkedett. A nagy 
multiktól a közepes kereskedelmi 
egységek felé mozdult el a bevásár-
lás, tehát a társadalmi cél is tökélete-
sen megvalósult – fejtette ki.

Semjén Zsolt azt mondta: a Fi-
desz elnökségi ülésén és a hétfői 
kormányülésen is „markáns vé-

lemények” fogalmazódtak meg 
a kérdésben; a Fideszen belül is 
„színes volt a véleményskála”. Kér-
désre azt mondta, a szavazáson a 
tartózkodásuk „egy udvarias nem”. 

A KDNp elnöke kritikát fogal-
mazott meg a saját kommunikáci-
ójukat illetően, mondván, míg az 
ellenoldal véleménye dübörgött 
a médiában, a szabad vasárnap 
eredményei csak nagyon nehézke-
sen jelentek meg.

Harrach Péter, a KDNP frakci-
óvezetője felidézte a szabad va-
sárnap chartát, amelyet a párt hol-
dudvara munkált ki. Kifejtette: ezt 
többek között aláírta az MSZOSZ 
is, és az a szakszervezet, amely 
elvileg a kereskedelmi dolgozók 
érdekeit képviselte, melléjük állt, 
ők hozták a szakszervezeti adato-
kat. Miután azonban a szocialisták 
nyomást gyakoroltak rájuk, kihát-
ráltak – emlékeztetett, hozzátéve: 
ez egy politikai árulás volt.

A törvényt jelentős társadalmi 
és politikai megalapozottsággal 
terjesztették be, de azután az el-
lenérdekeltek jelentős kampányba 
kezdtek – közölte. Az ellenérde-
keltek között nemcsak ideológiai, 
hanem gazdasági társaságot is 
értenek, nagyvállalkozókat, a 
nemzetközi áruházláncok kép-
viselőit. Utóbbiak ma már azt is 
mondják, hogy a szabad vasárnap 
betiltásával akár árváltozás is tör-
ténhet, mert nagyobb lesz a költ-
ségük, amit majd az árakban kell 
érvényesíteniük – fogalmazott. 
Megerősítette, hogy a jövőben is 
a munkavállalók és nem a munka-
adók oldalán fognak állni.

HAzánk – MtI

A kereszténydemokrata néppárt (kDnP) megérti a kormány szempontjait és elfogadja a kabinet dön-
tését a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény visszavonásáról – fogalmazott Harrach Péter, a 
KDNP frakcióvezetője azt követően, hogy Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
bejelentette a kormány javaslatát a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényi szabályozás vissza-
vonásáról. A nagy kiskereskedelmi üzletek újranyitását eredményező parlamenti szavazás alkalmával a 
kDnP-frakció tartózkodott, vagyis „udvarias nem” vokssal fejezte ki, hogy álláspontja nem változott a 
szabad vasárnap ügyében.

A Munka 
törvénykönyvének 
módosítását kéri 

a KDNp

Az egyeztetésen első helyen az önkén-
tes munkavállalás kérdése merült fel a va-
sárnapi munkavégzés ügyében – közölte a 
frakcióvezető, aki szerint ez különösen a 
nagycsaládosoknál, kisgyermekeseknél, 
gyermeküket egyedül nevelőknél fontos. 
Közülük azokat kellene beosztani, akik ezt 
önként vállalják – tette hozzá.

Az is felmerült, hogy egy hónapban hány 
vasárnap lehet beosztani a dolgozókat, a 
KDNp szerint egy vasárnap is elég len-
ne, ha már muszáj dolgozni. Ez lehetne az 
egyik módosítás – jelezte. Felvetették az 
egy- vagy kétműszakos nyitvatartás gon-
dolatát is a szakszervezetek, ezt szintén 
megfontolandónak tartják – tette hozzá a 
KDNP-s politikus.

Kitért arra is: a bérpótlék kérdésének meg-
felelő munkabér mellett kisebb a jelentősé-
ge; a többség azonban ma minimálbért kap, 
amit mindenképpen növelni kell. problémát 
jelent a túlóráztatás is – folytatta Harrach 
Péter, aki szerint ennek a következménye, 
hogy sok esetben akár tíz napon keresztül 
is folyamatosan dolgoztatják a munkaválla-
lókat. Említette még a szabadság kiadását, 
illetve a próbaidő kiterjesztését: ma lehető-
ség van arra, hogy hat hónapos próbaidőre 
vegyenek fel dolgozókat és ezután nem kell 
végkielégítést adni, indoklás nélkül el lehet 
bocsátani a munkavállalókat. A fluktuáció 
jelenleg 40 százalékos a kereskedelemben – 
mutatott rá a KDNP-s politikus.

Harrach péter összegzése szerint a szak-
szervezetek és a munkaadók közötti egyez-
ségre, a munka törvénykönyvének módo-
sítására van szükség, és a változtatások 
valószínűleg érintenék a kereskedelemről 
szóló törvényt is. Közölte: a további egyez-
tetések során a még felmerülő módosítási 
lehetőségekről tárgyalnak. Úgy látta, most 
nincs más lehetőségük, mint „a kármentés”, 
annak meghatározása, hogy miben tudnak 
a munkavállalók helyzetén segíteni.

Kijelentette: az a helyzet, ami a szabad 
vasárnap megszüntetéséből adódott, nem jó 
a munkavállalóknak és nem jó a kis üzletek 
tulajdonosainak. A legnagyobb ellenállás a 
Balaton környéki kis üzleteknél tapasztal-
ható – jegyezte meg.

A kereszténydemokrata néppárt szerint 
a szakszervezetek és a munkaadók közöt-
ti egyezségre és a munka törvénykönyve 
módosítására van szükség a szabad vasár-
nap megszüntetése miatt kialakult helyzet 
kezelése érdekében – mondta Harrach 
Péter, a KDNP frakcióvezetője április 18-
ai budapesti sajtótájékoztatón, miután 
egyeztetett a kereskedelmi Alkalmazottak 
szövetségével, a kereskedelmi Dolgozók 
Független szakszervezetével és a Magyar 
nemzeti kereskedelmi szövetséggel.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Szolidaritás az erőszak által sújtott pakisztáni keresztényekkel

Az Európai parlament határozatban 
ítélte el a pakisztáni keresztények ellen 
irányuló sorozatos erőszakcselekmé-
nyeket, köztük az iszlám szélsőségesek 
által Lahorban elkövetett húsvéti táma-
dást. Hölvényi György (képünkön), az 
Európai Néppárt vallásközi párbeszé-
dért felelős munkacsoportjának tár-
selnöke felszólalásában együttérzését 
fejezte ki az erőszakot elszenvedett 
családok felé. A képviselő a plenáris 
ülésen hangsúlyozta: „amíg nincs val-
lásszabadság Pakisztánban, nem be-
szélhetünk az emberi jogok érvényesü-
léséről sem”.

A kereszténydemokrata képviselő 
egyik kezdeményezője volt annak a 

határozatnak, amelyben az Európai Par-
lament érdemi együttműködést szorgal-
maz a pakisztáni kormány és az uniós 
külügyi szervek között a tálib terror 
visszaszorítására, és a támadásoknak 
leginkább kitett keresztények védelmé-
re. A képviselők állásfoglalása rámutat, 
hogy a kormányzat sok esetben eltűri 
az iszlám vallás és szokások erőszakos 

terjesztését: a kényszerházasságokat, a 
családokban kikényszerített áttérítést, 
vagy az érvényben lévő ún. istenkárom-
lási törvénnyel kapcsolatos sorozatos 
visszaéléseket.

Hölvényi György emlékeztetett: „A 
radikális tálib mozgalmak évek óta erő-
södnek, és az országban nem beszélhe-
tünk az emberi jogok érvényesüléséről, 
amíg a vallásszabadságot nem garan-
tálja a kormány.” A néppárti képvise-
lő szerint azonban reményt adhatnak 
olyan helyi kezdeményezések, mint a 
keresztények és muszlimok által elindí-
tott „Rwadari Tehreek”, azaz Tolerancia 
Mozgalom. A vallásközi kezdeménye-
zés célja, hogy a pakisztáni politikusok 
végre valóban védjék és oltalmazzák a 
vallási kisebbségeket.

kDnP.Hu

Az Európai Parlament határozatban ítélte el a pakisztáni keresztények ellen irányuló sorozatos erőszakcselekmé-
nyeket, köztük az iszlám szélsőségesek által Lahorban elkövetett húsvéti támadást. Hölvényi György, az Európai 
Néppárt vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke felszólalásában együttérzését fejezte ki az 
erőszakot elszenvedett családok felé.

Az IKSZ feljelentése 
a gyomorforgató 

demonstráció miatt

Hoffmann Rózsa: Erősíteni kell az Országgyűlés 
nemzetközi szerepvállalását

Hoffmann Rózsa, a Keresztényde-
mokrata Néppárt képviselője napi-
rend előtti parlamenti felszólalásában 
arra hívta fel a figyelmet, mennyire 
fontos, hogy az Országgyűlésben 
több szó essék külpolitikai témákról, 
nemzetközi kérdésekről. Rámutatott: 
a külföldi politikusokkal kiépített 
személyes kapcsolatok, konferenci-
ákon és hivatalos találkozókon ápolt  
kapcsolatok célja, hogy a nagyvilág 
értse és értékelje Magyarország tö-
rekvéseit.

„A világtörténelem egyebek mel-
lett arra tanít, hogy a külpolitika, a 
diplomáciai kapcsolatok, és a kül-
ügyek általában véve meghatározó-
ak lehetnek egy-egy nemzet vagy 
régió sorskérdéseinek alakulásában” 
– mondta a kereszténydemokrata 
képviselő. „Békeidőben kisebb hazai 
figyelem övezi a nemzetközi törté-
néseket, és ez így van mindenütt a 

világban. ám változó korokban és 
háborús időkben nemcsak a politiku-
sok érdeklődése és aktivitása nő meg, 
hanem a polgárok magánbeszélgeté-
seit is uralják a médiában sűrűn tár-
gyalt külpolitikai témák. Ez a jelen-
ség megfigyelhető Magyarországon 
is a tömeges népvándorlás kapcsán. 
Szükségszerű tehát, hogy az Or-
szággyűlésben mind több szó essék 
nemzetközi vonatkozású témákról.
Ebbe a sorba illesztem a Külképvi-
seletekről szóló törvénytervezetet” 
– fogalmazott. Hozzátette: „A dip-
lomáciának számos dimenziója van, 
közülük talán a legkevesebb szó a 
parlamenti diplomáciáról esik.” 

Mint fogalmazott, a magyar par-
lamenti diplomácia rendkívül aktív. 
„Csak 2015-ben 192 külföldi kül-
döttséget fogadtunk, amelyből 11-et 
nemzetközi konferenciák alkalmá-
ból.” Kiemelt figyelmet kapnak a 
nemzetpolitikai és az EU-s témák. 
Az előbbit a tizennegyedik alka-

lommal megtartott Kárpát-medencei 
Képviselők Fóruma példázza, de jól 
működnek a kétoldalú parlamenti ba-
ráti tagozatok is.

A kétoldalú kapcsolatok mellett 
meghatározó a nemzetközi parla-
menti szervezetekben történő szerep-
vállalásunk is. Hét ilyen szervezetbe 
delegál az Országgyűlés állandó kül-
döttséget, köztük több KDNP-kép-
viselőt. E hét szervezet a következő: 
Interparlamentáris Unió, Európa 
Tanács, NATO, EBESZ, Közép-Eu-
rópai Kezdeményezés, Frankofón és 
Euro-Mediterrán Parlamenti Köz-
gyűlés.

„A parlamenti diplomácia csak 
botladozhatna, ha nem volna kiváló 
segítője, az Országgyűlés Külügyi 
igazgatósága. Az igazgatóság veze-
tőinek és munkatársainak professzi-
onális, nemzetközi körökben is ma-
gasra értékelt munkájáért e fórumon 
is köszönetet mondok” – zárta felszó-
lalását Hoffmann rózsa.

HAzánk

Uniós szabadalmi egyezmény: toljuk ki a ratifikálást jövő év végéig!

A Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) és az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ) arra kéri 
a kormányt, halassza el az egységes 
uniós szabadalmi egyezmény ratifi-
kálását legalább 2017 végéig.

Hollik István KDNP-s országgyű-
lési képviselő elmondta: az unió 25 
tagállama egységes uniós szabadalmi 
rendszert hozott létre. Ehhez csatla-
kozott Magyarország is, de még nem 

ratifikálta a szerződést. Ugyanakkor 
szerinte a változtatás gyors ratifi-
kálása jelentős veszélyeket rejtene a 
fiatal magyar vállalkozások, startu-
pok és a magyar technológiai szektor 
számára, mivel ezek a vállalkozások 
még nem eléggé „szabadalomtuda-
tosak”, a magyar innovációvédelem 
még nem mondható erősnek, és így 
az érintett vállalkozások könnyen 
versenyhátrányba kerülhetnek.

Azt is szeretnék kérni a kormány-
tól, hogy tegyen meg mindent a fiatal 

magyar vállalkozások megerősítése 
érdekében, hogy megfelelően felké-
szülhessenek az egységes szabada-
lomra és az új piaci környezetre.

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke 
hozzátette: a szabadalom a védelem 
mellett korlátozó jog is lehet, hiszen 
a szabadalom jogosultja kizárólagos 
jelleggel mondhatja meg, hogy talál-
mányát, tulajdonát ki hasznosíthatja. 
Így az előnyök elsősorban a gazda-
gabb, fejlettebb államoknál, cégeknél 
jelentkeznének, míg a hátrányokkal a 

kevésbé fejlett tagországok – köztük 
Magyarország – találkoznának.

A kereszténydemokrata politiku-
sok szerint a magyar vállalkozások 
az eddigi háromezer helyett közel 60-
70 ezer korlátozó joggal szembesül-
hetnek a jövőben az egységes uniós 
szabadalommal.

Az ugyanakkor egy adott ország 
hatásköre, mikor ratifikálja az egyez-
ményt, erre határidő nincs és szank-
ciót sem von maga után a halasztás 
– jegyezte meg Hollik István.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) garázdaság miatt fel-
jelentést tesz az abortusz lengyelországi 
betiltása ellen meghirdetett, fővárosban 
megtartott demonstráció miatt. Nacsa 
Lőrinc, az IKSZ elnöke elmondta: a 
lengyel nagykövetség előtt magukat 
liberálisnak, jogvédőnek mondó szer-
vezetek képviselői, „Soros György 
álciviljei vallásgyalázó demonstrációt 
tartottak” a tervezett lengyel abortusz-
szabályozás ellen.

Az egyik tüntető püspöki ruhában 
cukorkát osztogatott, amire abortusz-
tabletta volt írva, és úgy tett, mintha 
a misén használatos ostyát, az Oltári-
szentséget osztogatná – tette hozzá.

Nacsa Lőrinc kiemelte: a keresz-
ténydemokraták mindenki véleményét 
tiszteletben tartják, ám elvárják, hogy 
az ő álláspontjukat is tiszteljék, s a véle-
ménynyilvánítás szabadsága nem men-
jen el a vallásgyalázásig.

Az IKSZ elnöke szomorúnak és fel-
háborítónak nevezte, hogy magukat 
jogvédőnek mondó szervezetek nem 
tartják tiszteletben a másik embert, an-
nak vallását. „A liberális tolerancia baj-
nokai sajnos csak a saját véleményüket 
tolerálják” – értékelte.

Hozzátette: ha egyik másik vallást, 
például az iszlámot gyalázták volna 
így, annak akár súlyos következményei 
is lehettek volna. Attól még, hogy a 
kereszténység toleránsabb, semmilyen 
módon nem megengedhető meg ez a 
fajta gyűlölködés. Közölte: a szerve-
zőket és a „vallásgyalázó fiatalembert” 
feljelentik garázdaság miatt.

Nacsa Lőrinc kitért arra, hogy Lend-
vai Ildikó, a szocialista párt korábbi 
elnöke is megjelent a demonstráción, 
amivel az IKSZ-elnök szerint az MSZP 
is a vallásgyalázás részese lett. A fiatal 
kereszténydemokraták vezetője meg 
is kérdezte a szocialista párttól, vajon 
lendvai ildikó az egész párt álláspont-
ját képviselte-e a tüntetésen. Nacsa 
Lőrinc felszólította a szocialista pártot, 
hogy kérjen bocsánatot azoktól az em-
berektől, akiket vallásukban, érzelmük-
ben, elveikben megbántottak.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Nem engedjük párhuzamos társadalmak kialakulását!
Válaszol Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője

Folytatás az 1. oldalról
A mi javaslatunk egyrészt rugalma-

sabb szabályozást tett volna lehetővé, 
ugyanakkor más ágazatok dolgozói 
számára is biztosítani szerettük vol-
na a vasárnapi pihenőnapot. Dolgozni 
fogunk azért, hogy a magyar társada-
lomban erősebb legyen a szolidarítás, 
mint a kényelemszeretet. 

Úgy tűnik, ma sokan közömbö-
sen nézik, hogy emberek százezreit 
dolgoztatják vasárnap. Számukra ez 
a nap olyan, mint a többi. Nemcsak, 
hogy nem ünnep, de nem is közös pi-
henőnap, amikor munka helyett csa-
ládi együttlétre van szükségünk. A 
fogyasztói társadalmat, mint tényt el-
fogadjuk számtalan előnyével együtt, 
de küzdünk annak olyan embertelen-
ségeivel szemben, mint például a mul-
tik visszaélése dolgozóik kiszolgálta-
tott helyzetével.

– A sokak által kritizált, jelentős 
utcai tüntetéseket kiváltó oktatási 
reformot is egy kDnP-s politikus, 
Hoffmann rózsa nevéhez kötik.

– Az oktatásügyet meg kellett refor-
málni, hiszen mind fenntartói szem-
pontból, mind pedig tartalmilag ko-
moly problémák voltak. A megoldás 
iránya helyes. A reformok legnagyobb 
eredményének a nemzeti alaptanterv 
megerősítését, a tankönyvbiznisz 
megszüntetését és a tanárok munkájá-
nak – régen tanfelügyelői rendszernek 
nevezett – ellenőrzését tartom, ami 
visszajelzéseivel hozzásegít az oktatás 
minőségének javításához. Probléma 
a központosításnak az az eleme, ami 
a KLIK létrehozását és működését 
jelentette: távol kerültek az intézmé-
nyektől a döntéshozás helyszínei, lassú 
volt az ügyintézés, ezen mindenképp 
változtatni kell. Azt, hogy a tanárok 
vagy a diákok túlterheltek-e, én nem 
tudom eldönteni, ezt nyilván a szülők-
nek és az intézményvezetőknek kell 
látni. Ami a konkrét kérdését illeti, az 
új rendszer kialakításában a munka 
oroszlánrészét valóban a KDNp által 
delegált államtitkár, Hoffmann Rózsa 
végezte el. Az ellenzéki média szereti 
azt a képet festeni, hogy ezek a refor-
mok légből kapottak voltak. A való-
ság az, hogy nagyon komoly szakmai 
és politikai egyeztetések előzték meg. 
Azokról a hibákról, amiket itt felso-
roltam, államtitkár asszony nem tehet. 
Egyrészt, mert nem egyedül döntött, 
másrészt ezek egy nagy rendszer át-
alakításának természetes velejárói. 
Minden esetben felülvizsgálatra és 
javításra van szükség. A KDNP-nek 
nagy gyakorlata van abban, hogy elvi-
gye a balhét, és most is ez történt.

– Azt mondja, mindenképpen 
szükség volt az oktatás átszervezé-
sére. ezt mivel indokolja?

– A liberális oktatáspolitika, mint 
minden területet, ezt is fellazította. A 
tanárok arról panaszkodtak, hogy nin-
csenek eszközeik a rendbontó diákok 
megfékezésére, ami nemcsak a haté-
kony tanítást teszi lehetetlenné, hanem 
esetenként már a fizikai biztonságuk is 
veszélybe került. Én nem azt mondom, 
hogy egy iskolának poroszos szigort 
kell bevezetnie, de azt igenis mondom, 
hogy a rendezettségnek jelen kell len-
nie az iskolában. Másik példa a tan-
könyvbiznisz megszüntetése, ami szin-
tén nagy felháborodást keltett. Nézzük 
meg, mi volt eddig! Piaci cégek fizetett 
ügynökei versengtek a tanárok kegye-
iért, méregdrága tankönyvekre be-
szélték rá őket, ami aránytalanul nagy 
terheket rótt az osztály szegényebb 
tanulóinak családjaira. Ha valóban 
szociális esélyegyenlőséget akarunk 
(ami éppen a liberális oktatáspoliti-
ka jelszava volt), akkor ezt nem sza-
badna megengedni. Megjegyzem, ez 
szintén a tanárokkal való egyeztetés 
tanulsága volt.

– nyilván ön is jár egészségügyi 
intézményekben. Mit tapasztalt ott?

– Az egészségügy egy nagy ellá-
tórendszer, ami évtizedes terheket és 
eredményeket hordoz. Ma inkább a 
problémákat szoktuk emlegetni. Két-
ségtelen, hogy sok megoldandó kér-
dés van az egészségügyben. De azért 
első mondatként szögezzük le, hogy 
a magyar egészségügy komoly ered-
ményeket tud felmutatni mind a kuta-
tás-képzés, mind pedig a társadalmi 
szolidaritás területén. legnagyobb 
problémának az ápoló személyzet 
rendkívül alacsony fizetését tartom, 
ezt minél hamarabb meg kell oldani. 
Az orvosok esetében már egy kicsit 
árnyaltabb a kérdés. Nemrég egy bot-
rányos eset után – amikor az egyik 
fővárosi kórház szakorvosai egyszerre 
mondtak fel – körüljártuk a kérdést. 
Azt találtuk, hogy itt vannak kiugróan 
magas fizetések is. Amelyik orvosnak 
van magánpraxisa, ha több munkával 
is, de meg tudja keresni akár a nyu-
gati béreket is. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy itt ne lennének megol-
dandó problémák: elég csak a kezdő 
szakorvosok jelentős támogatása által 
okozott bérfeszültségre, bizonyos hi-
ányszakmák paraszolvencia által sem 
támogatott jövedelmére vagy a magyar 
szülészeteken rutinszerűen végzett 
indokolatlan császármetszésekre gon-
dolnunk. A problémát ott látom, ha a 
konkrét finanszírozási és szakmai kér-
dések megvitatása helyett politikai zsa-
rolással akarják megoldani az ügyet. 
Nyilvánvaló, hogy az egészségügynek 
több forrást kell biztosítani, de ennek 
strukturális változásokkal is együtt 
kell járnia, különben egy feneketlen 

zsákba tömjük az adófizetők pénzét. 
Az előbbit a kormány első lépcsőben 
egy 100 milliárdos forrásbevonással 
kívánja elősegíteni, amit béremelésre 
és kórházkonszolidációra lehetne fordí-
tani. A strukturális reform államtitkár 
úr javaslataival veheti kezdetét, ami 
most kerül a kormány asztalára.

– Sokan tartanak tőle, hogy a re-
formok nyomán itt is klIk-hez ha-
sonló mamutszervezet jön létre.

– Az oktatás- és az egészségügy na-
gyon különböző területek, így ezzel 
kapcsolatban minden analógia sántít. 
De ha mindenáron ilyesmit szeretne 
kihúzni belőlem, akkor azt mondanám, 
hogy az egészségügyi reform inkább 
az egyetemi kancelláriarendszerhez 
hasonló szervezeti struktúra kialakítá-
sát célozza meg, ami egyrészt regioná-
lis szinten biztosítani tudja a kórházak 
hatékony gazdálkodását, másrészt nem 
akadályozza a mindennapi működés 
biztonságát. szintén a megoldás irá-
nyába mutathat a betegekkel való „sak-
kozásra” lehetőséget adó ágy alapú fi-
nanszírozási rendszer megváltoztatása, 
az egészségügyi személyzet érdekeltté 
tétele az ellátás minőségének javítá-
sában, a krónikus ágyak lassú átcso-
portosítása az erre előzetesen alkal-
massá tett szociális ellátórendszerbe, 
az egészségügyön belülről érkező ma-
gánkezdeményezések felkarolása. sok 
vidéki kórházat sikerült EU-s források-
ból bővíteni, új diagnosztikai eszközö-
ket működésbe állítani. Sajnos ebből a 
fővárosi kórházak az uniós szabályozás 
miatt többnyire kimaradtak, ezért lát-
ványosabb itt egyes épületek állagának 
romlása, a beruházások, fejlesztések 
elmaradása. Nyilván ez is egy olyan 
helyzet, amit meg kell oldani.

– A migráció kérdésében hogyan 
látja összeegyeztethetőnek az egyre 
növekvő nemzetbiztonsági kockáza-
tok kivédését és a keresztény taní-
tást, ami egyértelműen az üldözöt-
tek befogadására buzdít?

– Úgy, hogy nem engedjük meg pár-
huzamos társadalmak kialakulását itt 
Európában, hanem a szülőföldjükön, 
vagy annak közelében segítjük ezeket 
az embereket. Én ezzel kapcsolatban 
kezdettől fogva a kettős felelősség el-
vét hangsúlyozom: felelősség elsősor-
ban a saját nemzetünk biztonságáért, 
másodsorban a kihasznált migránso-
kért, akiket a hivatásos bűnözők és a 
nemzetállamok lebontásán munkál-
kodó baloldali aktivisták illúziókkal 
kecsegtetnek, életveszélyes vállalko-
zásba hajszolnak. A probléma, hogy 
eközben ellenőrizhetetlenül összeke-
verednek a politikai és gazdasági be-
vándorlók, a zöldhatáron átlépő, rend-
őrség elől bujkáló illegális migránsok 
és a terroristák. A németek, ha beván-

dorlókra van szükségük, szűrjék meg a 
tömeget Európa határain túl, és telepít-
senek be embereket önkéntes alapon. 
Ugyanakkor nekünk is hagyják meg a 
jogot, hogy megvédjük a nemzeti kul-
túránkat, ami fontos nekünk, és amiért 
annyi áldozatot hoztunk már. Vagy a 
liberalizmus egyirányú utca, ahol csak 
annak vannak jogai, aki a nemzetközi 
nagytőke nótáját fújja?

– Az eu és törökország között 
megkötött egyezség mintha a meg-
oldás irányába mutatna. egyrészt 
figyelembe veszi a biztonságpoli-
tikai megfontolásokat, másrészt 
pénzügyileg támogatja a menekül-
tek ellátását a legnagyobb szomszé-
dos ország területén.

– Igen, mintha lassan Európában is 
a józan ész kerekedne felül, de azért 
ez még ez nagyon törékeny egyez-
ség, és bármikor újabb migránsára-
dat indulhat el. szeretném felhívni rá 
a figyelmet, hogy a Közel-Keleten a 
legkiszolgáltatottabb helyzetben épp 
a keresztények vannak, mint ahogy a 
világon a vallásukért üldözöttek 70%-
a is keresztény. A nyugat-európai 
nagyvárosokban ugyanakkor minden-
hol látjuk a párhuzamos társadalmak 
kialakulását (elég csak Brüsszelre 
gondolni), és mára egész Európa ter-
rorkészültségben áll. A multikulturá-
lis társadalom megbukott. 

– Melyik kormányzati, illetve  
kDnP-s eredményre a legbüszkébb, 
és milyen tervei vannak pártjának a 
jövőre nézve? 

– A kormány fontos eredményének 
tartom a gazdaság konszolidációját: 
elég csak az IMF-nek visszafizetett 
hitelekre és a velünk gyakran kritikus 
nemzetközi hitelminősítők által is 3% 
körül prognosztizált gazdasági növe-
kedésre gondolnunk. Ez közös sike-
rünk, ennek hatásait számos területen 
érezni fogjuk. A KDNP programjának 
kiemelt célja a magyar családok támo-
gatása. A mi javaslatunkra történt a 
családi adókedvezmény bevezetése, 
ami az egyik legnagyobb segítséget je-
lenti a magyar családoknak, sokat dol-
goztunk az adósságcsapdába kerültek 
megsegítésén, de lelkesen támogat-
tuk a rezsicsökkentést, az ingyenes 
közétkeztetést és a családok otthon 
teremtési kedvezményét is. A családi 
csődvédelemmel a bajba jutott csalá-
doknak szeretnénk segítséget nyújta-
ni, az ingyenes termékbemutatók tör-
vényi szigorítása pedig a társadalom 
legkiszolgáltatottabbjait, az időseket 
védi. Jelenleg az életkezdést segítő, 
komplex családi csomag kidolgozásán 
dolgozunk civil mozgalmak bevoná-
sával, de ennek részleteiről egyelőre 
nem árulhatok el többet, mivel még 
egyeztetés alatt áll.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A KDNP erős végvára: Vas megye

sIkerek és 
neHézségek 

szoMBAtHelyen és 
vIDéken 

A KDNP elődpártja, a Demokrata 
Néppárt (DNP) Vas vármegyében az 
1947-es országgyűlési választáson – 
a kékcédulás kommunista választási 
csalás ellenére – az első helyen vég-
zett 56,6 százalékos eredményével 
(a DNP országosan hivatalosan 16,6 
százalékot ért el). A történelmi előz-
mények alapján nem meglepő, hogy 
a Kereszténydemokrata Néppárt szá-
mára Vas megye az 1989-es rendszer-
váltás idején is erős bázisnak számí-
tott. Az 1990-es választáson, amikor 
a KDNP országosan a szavazatok 6,5 
százalékát kapta, a megyében közel 
12 százalékot szerzett. Napjainkban 
is azt láthatjuk, hogy Vas megyében a 
hét helyi alapszervezettel rendelkező 
KDNP erős és megbízható szövetsé-
gese a Fidesznek.

A szombathelyi alapszervezet Vas 
megye legnagyobb KDNP-szerveze-
te. Tagjai között van Harangozó Ber-
talan megyei elnök, kormánymegbí-
zott és puskás Tivadar szombathelyi 
polgármester is (lásd interjúinkat). A 
szervezetet Tálas József vezeti, aki a 
megyei szervezet titkára, valamint az 
országos elnökségben is képviseli Vas 
megyét. 

A KDNP-nek sajnos a Vas megyei 
közgyűlésben nincs saját képviselője. 
Ugyanakkor fontos tény, hogy a vá-
lasztók bizalmából a megyeszékhelyet 
2010 óta puskás Tivadar keresztény-
demokrata polgármester vezeti. Érde-
mes ugyanakkor megjegyezni, hogy 
a 21 fős szombathelyi közgyűlésben 
sajnos ő az egyetlen, akit a Fidesz–
KDNP-szövetség tagjaként a keresz-
ténydemokraták jelölhettek a 2014-es 
választáson…

A KDNP kőszegszerdahelyi szer-
vezetét Kern István vezeti, ő tagja 
a párt Vas megyei elnökségének is. 
„Szervezetünket szívesebben hívjuk 
kőszeghegyaljainak, hiszen tagjaink 
a tájegység négy községében élnek és 
végeznek társadalmi tevékenységet” – 
fogalmazott a Hazánk megkeresésére 
Kern István. A 3-400 fős települése-
ken a közélet szorosan összekapcsoló-
dik a vallási, egyházi tevékenységgel, 
ezért a KDNP tagjai e vidéken is fon-
tos szervező munkát látnak el a helyi 
egyházközségek életében.  Kern ist-

HAzánk

A Hazánk sorozata egy-egy megye KDNP-szervezetének működését, 
mindennapjait, sikereit és nehézségeit mutatja be. Mindez segíthet kö-
zelebb hozni egymáshoz a különböző tájegységek kereszténydemokra-
ta alapszervezeteit, s a tapasztalatcsere tanulságul is szolgálhat egy-egy 
helyi ügy képviselete során. Előző számunkban a Csongrád megyei  

kDnP-szervezetet mutattuk be, ezúttal a vas megyei szervezet kerül 
sorra. Betekintést nyerhetünk a kormánymegbízott és a megyeszékhely 
polgármesterének munkájába, de ellátogatunk egy olyan faluba is, ahol 
a képviselő-testületben 80 százalékos többséggel rendelkezik a Keresz-
ténydemokrata néppárt.

– Bár nem vas megyében szüle-
tett, de helyi elismertségét mutat-
ja, hogy 2005-ben az év emberé-
nek választották a megyében, és a 
szombathelyiek bizalmát is több-
ször elnyerte az elmúlt évtized-
ben országgyűlési képviselőként, 
majd polgármesterként is. Minek 
tulajdonítja személyes népszerű-
ségét?

– Szüleim Vas megyéből, Pin-
kamindszentről származnak. Tehát 
én is pinkamindszentinek tekintem 
magamat. Annak idején az édes-
apám a Veszprémi Egyetemen taní-
tott, ezért születési helyem Veszp-
rém. Később Tatabányára került, én 
ott érettségiztem, aztán egyetemre 
Budapestre jártam. A fővárosban öt 
éven át dolgoztam mentőorvosként, 
utána kerültem Szombathelyre, a 
mentőkhöz.  A „polgármesterséget” 
leszámítva egy munkahelyem volt, 
ez az Országos Mentőszolgálat. Nem 
vagyok „politikus alkat”. Nem is vol-
tam semmilyen pártnak sem a tagja, 
csak később a Kereszténydemokrata 
Néppártnak, amely az egyetlen vi-
lágnézeti párt, ahol olyan közösségre 
találhattam, amely az én világszem-

léletemnek megfelelt. Ezúton is kö-
szönöm szépen mindazoknak, akik 
akkor segítettek és mellém álltak, 
hogy a politikusi pályán elindulhat-
tam! 

A 2006-os országgyűlési képvi-
selőválasztáson listáról kerültem a 
parlamentbe, a későbbi, a 2010-es 
választáson egyéni képviselőként 
nyertem mandátumot. A 2010-es és 
a 2014-es önkormányzati választá-
sokon azzal bíztak meg a polgárok, 
hogy polgármesterként szolgáljam 
szombathelyt. Egész életemben 
mentőorvosként dolgoztam, tehát 
segítettem. Később a szombathelyi-
ek életén igyekeztem segíteni. Kö-
szönöm szépen a választóknak, kö-
szönöm a szombathelyieknek, hogy 
ezt értékelték és értékelik! Ennek a 
bizalomnak szeretnénk megfelelni.  

– Milyen egy kDnP-s szemléle-
tű városvezetés, miben más, mint 
amilyen korábban volt szombat-
helyen?

– Korábban nyilvánvalóan más 
szemléletű volt Szombathely veze-
tése. sok mindent másként csinál-
tak. A mostani vezetést a segítés, 
az összefogás vezérli. Az is nagyon 

fontos dolog, hogy a kormányzattal 
kitűnő a kapcsolatunk. Ez annak 
is köszönhető, hogy Szombathely 
országgyűlési képviselője, Hende 
Csaba miniszterként öt és fél éven 
át a kormány tagjaként segítette a 
munkánkat. Azóta is nagy szerepet 
vállal a kormányzati segítség elő-
mozdításában. 

2010-ben megkérdeztük a szom-
bathelyi vállalatok vezetőit, hogy 
miben tudunk segíteni. Egyértelmű 
volt, hogy Szombathely fejlett gaz-
daság nélkül nem lehet fejlődő vá-
ros. Az összefogás eredménye lett 
az, hogy létrejött a Nyugat-Pannon 
Járműipari és Mechatronikai Köz-
pont, hazánk harmadik járműipari 
centruma. Szintén jelentős ered-
mény, hogy a helyi nagy cégekkel, 
az egyetemmel és kormányhivatal-
lal összefogva sikerült a gépész-
mérnök képzést elindítani szom-
bathelyen. 

Az egyházak támogatása az 
önkormányzatnak nem kötelező, 
de mégis nagyon fontos feladata. 
igyekszünk mindenkinek segíteni. 
Felavattuk a több mint kétmilliárd 
forintból megépült, Brenner János 

Keresztény politizálás szent Márton városában
Válaszol Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere

ván Velemben 2014 márciusában idő-
közi választással lett önkormányzati 
képviselő, kifejezetten (és kizárólag) a 
KDNP színeiben indulva, majd 2014 
őszén az önkormányzati választáson 
újra bizalmat kapott munkája folyta-
tására. „Tevékenységem során kiemelt 
feladatnak tekintem a helyi kulturá-
lis és természeti örökség megőrzését 
és bemutatását, az önkormányzati 
ünnepségek méltó megrendezését, 
a falusi turizmus újbóli fellendítését 
és településünk hivatalos klimati-
kus gyógyüdülőhellyé nyilvánítását. 
Munkám során évente komoly kihí-
vást jelent az országos hírű Velemi 
Gesztenyenapok megrendezése” –  
sorolja a tennivalókat.

Fontos FelADAtok 
A BAttHyányAk 

városáBAn

Körmend a Batthyányiak városa, ahol 
a magyar arisztokrata család sokat tett 

a város fejlődésének érdekében. Nem 
véletlen, hogy a KDNP helyi szerve-
zete kiemelten foglalkozik a Batthyá-

ny család emlékének ápolásával. A ke-
reszténydemokrata programok között 
érdemes megemlíteni szabó Ferenc 

A Batthyány-kastély Körmenden.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

nevét viselő katolikus általános is-
kolát és gimnáziumot. 39 év után 
pedig elkészült a református egy-
ház templomának a tornya. Tavaly 
megszépült az evangélikus templom 
és a gyülekezet közösségi háza is. 
Megoldottuk a zsidó temető régóta 
húzódó problémáját, s a közelmúlt-
ban megnyitottuk szombathelyen a 
Zsidó Kultúra Házát. 

– A segítés, az összefogás mel-
lett a kormányzati támogatás is 
az új szombathelyi városvezetés 
erőssége…

– Kezdettől fogva az a jelmon-
datunk, hogy „Előttünk a feladat, 
mögöttünk a Kormány”. 2010-ben 
18 milliárd forintnyi tartozást örö-
költünk a baloldali városvezetéstől. 
Az első nagy állami segítség az volt, 
hogy a magyar kormány, a többi 
önkormányzatéhoz hasonlóan, át-
vállalta ezt az adósságot. Ez nagyon 
nagy segítség volt, hiszen nem az 
adósságkonszolidációra, hanem a 
fejlesztésekre fordíthattuk ezután a 
pénzünket. Azt a pénzt, amit a helyi 
gazdaság termelt meg és a helyi adó-

bevételünkből származik.  Szombat-
hely gazdasága fejlődik. Az iparűzé-
si adóbevételünk öt év alatt 75%-kal 
nőtt. Ez azt jelenti, hogy ilyen hatalmas 
a helyi gazdasági teljesítménye: a helyi 
GDP 75%-ot emelkedett. Az elmúlt öt 
évben több mint 2000 új munkahelyet 
teremtettünk. A munkanélküliség 3 
százalék alatt van. A további fejlődé-
sünk záloga az, hogy sikerül-e jelentős 
számú további munkaerőt telepíteni a 
városba. A kormányzat térségi, szom-
bathelyi fejlesztései tovább folytatód-
nak a következő években is. Az idén 
befejeződik a négysávos 86-os építése. 
Az út „négysávúsítása” dél felé is foly-
tatódik. Kőszeg irányába is megépül a 
gyorsforgalmi út. Ausztria felé is lesz 
így közvetlen gyorsforgalmi kapcso-
latunk. Szombathelyen új sportkomp-
lexum épül, teljesen megújul a fedett 
uszoda. A kormány támogatásával va-
lósul meg a Szent Márton Terv, amely 
három ütemben mintegy 15 milliárd 
forintos város-rehabilitációt jelent. A 
2016-os évet a magyar kormány – az 
egyházzal közös kérésünkre – szent 
Márton Emlékévvé nyilvánította. Az 
emlékév programjait a kormány 800 
millió forinttal támogatja. 

– rengeteg rendezvénnyel ké-
szülnek, mely programok állnak 
önhöz legközelebb?

– Egyházi és világi programok 
egyaránt lesznek. Több mint 200 

eseménnyel tisztelgünk szent Már-
ton emléke előtt. Szent Márton pél-
dakép. A segítés, a szolidaritás, az 
egyszerűség példaképe. Évezrede-
ken átívelő szellemi örökségét mi, 
szombathelyiek is őrizzük. 2016-ban 
Szombathelyen minden héten, majd 
minden nap Európa legismertebb 
szentjének emléke előtt tisztelgünk. 
igyekszem minden eseményen meg-
jelenni, mert a város vezetése azt 
szeretné elérni, hogy ha elhangzik 
Szent Márton neve, akkor minden-
kinek Szombathely jusson eszébe, s 
ha említik Szombathelyt, akkor tudja 
mindenki: ez az a város, ahol 1700 
évvel ezelőtt Szent Márton született!

– orvosként már megszokhatta, 
hogy adott esetben se éjjele, se hét-
végéje. ez, gondolom, politikus-
ként sincs másként. Mi ad erőt a 
nehéz hétköznapokban, mivel tud 
feltöltődni?

– Szerencsés ember vagyok, mert 
mindig azt csinálhattam, amit szere-
tek.  segíthetek az embereknek. Men-
tőorvosként is, polgármesterként is. 
A családom pedig mindenben engem 
segít. Feleségem, aki az egyetemi évek 
óta a társam, több mint négy évtizede 
áll mellettem. Két gyermekünk, négy 
unokánk van. Gyermekeink, unoká-
ink jelentik számunkra a legnagyobb 
boldogságot az életben.

helyi KDNP-elnök kulturális kaszi-
nói beszélgetéseit, melyet kiemelkedő 
közéleti szereplőkkel folytat, a közel-
múltban például Rubovszky György 
kereszténydemokrata pártügyésszel 
vagy Soós Viktorral, a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottság tagjával. De vendégük 
volt Erdélyből Okos Márton is, aki a 
rendszerváltás idején Párizsig gya-
logolt a romániai falurombolás elleni 
tiltakozásul.

A KDNP-szervezet helyi taggyű-
lései rendszeresek, amelyben Szabó 
Ferenc elnök mellett fontos szerep jut 
Wirth Iván tiszteletbeli elnöknek, az 
alapszervezet korábbi vezetőjének.

A Bebes István Fidesz–KDNP-s 
polgármester vezette körmendi önkor-
mányzat munkájában a Szövetség tag-
jaként Szabó Ferenc alpolgármester és 
Geosics lászló önkormányzati képvise-
lő is a KDNP delegáltjaiként vesz részt.

BŐ töBBSéGBEN  
BŐ KöZSéGBEN

A sárvári járáshoz tartozó Bő község  
politikai viszonyai nem tekinthetők 
tipikusnak. A település két járás ha-
tárán, a megyeszékhelytől 30 kilomé-
terre, Bükfürdő mellett helyezkedik 
el. Bő a térség „mikroközpontja”, 10 
település hivatala, óvoda, iskola, or-
vos, fogorvos, takarékszövetkezeti ki-
rendeltség is működik itt.

A KDNP-alapszervezet 2010-ben 
alakult 11 fővel. A kereszténydemok-
rata pártszervezet megalakításának 
indokoltságát mutatta, hogy a 2010-es 
önkormányzati választáson kizárólag 
a KDNP támogatásával induló Hajós 
Attila megnyerte a polgármester-vá-
lasztást. Rajta kívül további három 
KDNP-s és egy független képvi-
selő szerzett mandátumot. A helyi  
KDNP-sek célja kezdettől fogva az 

volt, hogy a 700 lelkes település irá-
nyítását kereszténydemokrata elvek 
alapján próbálják szervezni, ami a 
választók támogatásával találkozik, 
hiszen a KDNP-s településvezetés –  
„Fidesz-logó” nélkül, önállóan indulva 
– ismételt bizalmat kapott 2014-ben. 
Így a polgármester és három képviselő 
révén a KDNp immáron hatodik éve 
80 százalékos többséggel rendelkezik 
a helyi képviselő-testületben.

A helyi kereszténydemokrata alap-
szervezet aktív közéleti tevékenységet 
folytat. legnagyobb rendezvényünk a 
Barankovics Alapítvány irodalmi pá-
lyázatának díjátadója volt, ahol vendé-
gül láthatták többek között a megye és 
az egyházmegye vezetését, országgyű- 
lési képviselőket, Mészáros Józsefet, 
az alapítvány elnökét, Pápai Lajos me-
gyés püspököt és Halász Zsuzsanna 
újságírót is.

A szombathelyi vasútállomáson kialakított új típusú kormányablakot Harangozó Bertalan kormánymegbízott nyitja 
meg (középen Puskás Tivadar polgármester). Vas megyében tizenkettő, a megyeszékhelyen három kormányablak 
működik, ahol több mint 1000 ügykörben segítenek az állampolgárok hivatalos ügyeit intézni.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Puskás Tivadar, 
Szombathely polgármestere a városháza előtt. A kormányzati támogatás 
is a városvezetés erőssége

Hazank.indd   7 2016.04.25.   17:00:24



HAZÁNKországjáró8 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

– 1990-ben csatlakozott a  
kDnP-hez, tizedik éve a vas me-
gyei szervezet elnöki tisztét is ellát-
ja. Miért ezt a pártot választotta, 
és hogyan értékeli a kDnP szere-
pét a megyei közélet alakításában?

– Vas megye – mint ahogyan egész 
Nyugat-Magyarország – a Baranko-
vics-féle Demokrata Néppárt egyik 
fellegvára volt. Ez a hagyomány, a 
keresztény-konzervatív értékrend 
mindmáig érezhetően jelen van a 
megyében. A rendszerváltoztatás 
után, az 1990-es években a KDNP, 
majd a Magyar Kereszténydemokra-
ta szövetség a megyében és a megye-
székhely Szombathelyen egyaránt jól 
szerepelt, különösen az önkormány-
zati választásokon. Izgalmas időszak 
volt az életemben az a négy esztendő, 
melynek során 1990 és 1994 között 
szombathelyi alpolgármesterként te-
vékenyen részt vehettem a demokra-
tikus önkormányzati rendszer helyi 
szintű kiépítésében.

A Giczy-féle törvénytelen pártveze-
tés rombolása sajnos a jobb sorsra ér-
demes, komoly választói bázissal ren-
delkező Vas megyei KDNP-t is elérte. 
Sőt mi több: a törvénytelenül megvá-
lasztott országos vezetéshez húzó, po-
zíciójába szintén nem legálisan kerülő 
megyei elnök 1998-ban – országos vi-
szonylatban egyedülálló módon – fel-
oszlatta a megyei szervezetet; ennek 
mindmáig érezzük a hatását… 

2002-ben, a törvényes állapotok 
visszaállításakor elkezdtük Vas 
megyében is a párt újjászervezését. 
Talpra álltunk, igaz, korábbi bázi-
sunkat, befolyásunkat mindmáig 
nem tudtuk visszaszerezni. Az egy-
kori nagyszámú helyi szervezetből 
csak néhány maradt, s két helyen ala-
kult új szervezet. A megyei közgyű-
lésben a Fidesszel közös jelöltjeink 
2006 óta (ekkor jelenhettünk meg 
az újjászervezés után első alkalom-
mal önálló pártként a választásokon) 
folyamatosan a legnagyobb frakciót 
alkotják, ugyanakkor hozzá kell ten-
nem azt is, hogy saját, közvetlenül 
általunk delegált képviselőnk az el-
telt 10 évben nem volt. Ennek nem 
örülünk. A szombathelyi közgyű-
lésben már jobb a helyzet: 2006-tól 
2010 végéig személyemben legalább 
egy képviselővel jelen voltunk a tes-
tületben, illetve 2010-től mindmáig 
KDNP-s polgármester áll a város 
élén puskás Tivadar személyében. 
A megye néhány más településén is 
dolgoznak kereszténydemokrata ön-
kormányzati képviselők, Bő község-
ben például mi adjuk a polgármestert 
és egy kivétellel az összes képviselőt: 

valamennyien az önállóan induló 
KDNp színeiben szereztek mandá-
tumot.

Jómagam miniszterelnök úr bi-
zalmából immáron a második kor-
mánymegbízotti mandátumomat 
töltöm. Így alkalmam nyílt arra, 
hogy a kereszténydemokrata ér-
tékrend jegyében érdemi módon 
vegyek részt a megye életének ala-
kításában. Ezt a lehetőséget szolgá-
latnak tekintem, igyekszem legjobb 
tudomásom szerint munkálkodni 
a megye és lakói szellemi, lelki és 
anyagi gyarapodásán.

Összességében azt mondhatom, 
hogy ha szerény mértékben is, de 
a KDNP jelen van Vas megye és 
szombathely életében; a Fidesszel 
szövetségben, a magunk helyén és 
lehetőségei szerint elkötelezetten 
dolgozunk szűkebb pátriánkért.

Ami a személyes indíttatásokat 
illeti: olyan családból származom, 
melyben mindig meghatározó, életet 
formáló erőként volt jelen a keresz-
tény, katolikus hit. Az emberi mél-
tóság tisztelete, a haza, a közösség 
és a szolidaritás (vagyis a felebaráti 
szeretet) – ezek azok a hitben gyöke-
rező értékek, amelyek az egyéni és 
közösségi szabadság iránti vágy mel-
lett természetessé tették számomra, 
hogy a kereszténydemokráciát, köze-
lebbről a Kereszténydemokrata Nép-
pártot válasszam: 1989/90 fordulóján 
léptem be a KDNP-be.

Büszke vagyok arra, hogy szülőfa-
lum, Szentpéterfa népe 1923-ban ki-
állt Magyarország mellett, és ennek 
következtében a község rövid osztrák 
fennhatóság után visszatérhetett ha-
zánkhoz, kiérdemelve a Communi-
tas Fidelissima – a Leghűségesebb 
Falu – címet. Ez is ösztönző erő szá-
momra mindmáig.

– 2010-ben kormánymegbízott 
lett. Mit tart a vas Megyei kor-
mányhivatal legfontosabb eredmé-
nyeinek?

– 2010-ben megkezdődött a ma-
gyar államigazgatás átfogó meg-
újítása. A korábbi bürokratikus, a 
fejlődést gyakran akadályozó köz-
igazgatás a szolgáltató-szolgáló, 
ügyfélközpontú, hatékony és költ-
ségtakarékos szemlélet jegyében lé-
pett a megújulás útjára. A folyamat-
nak mindmáig nincsen vége, de már 
fontos mérföldköveket tudhatunk 
magunk mögött, szilárd alapokon 
építkezhetünk tovább. Az első nagy 
és látványos állomás a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok felállí-
tása volt 2011. január elsejével. Az 
egykori megyei közigazgatási hi-
vatalok bázisán nyugodva számos, 
korábban dekoncentráltan működő 
államigazgatási szerv megyei kép-
viselete tagozódott be szakigazgatá-
si szervként a kormányhivatalokba. 
Eredményes volt a változás, biztosí-
tani tudtuk a hatékonyabb, költségta-
karékosabb működést országszerte, 
így megyénkben is, és megtettük a 
döntő lépéseket az ügyfélközpon-
túság irányában. Az átalakulást az 
állampolgárok leginkább, leglátvá-
nyosabban a kormányablakok meg-
jelenése révén tapasztalhatták meg, 
amelyek mintegy találkozási pont-
ként működnek az állampolgár és a 
magyar állam között; jól felkészült 
munkatársak várják itt az ügyfeleket, 
jelenleg már több mint ezer ügyben. 
Vas megyében 2011-től 2015-ig 12 
kormányablakot adtunk át; minden 
járási székhelyen, illetve három járá-
si hivatali kirendeltséggel rendelke-
ző városban várják ügyfélszolgálati 
központjaink az ügyes-bajos dolga-
ikkal hozzánk fordulókat.

2013. január elsejével visszaállt a 
járási rendszer. Megyénkben a tria-
noni változásoktól eltekintve vala-
mennyi történelmi járást visszaállí-
tottuk, összesen hetet, még ha nem is 
a régi határokkal. Olyan történelmi 
városok lettek újra járási székhelyek, 
mint Kőszeg, Szentgotthárd vagy az 
egykori megyeszékhely, Vasvár. Ez 
a változás tovább növelte az ügyin-
tézés hatékonyságát, egy lépéssel 
ismét közelebb kerültünk az ügyfe-
lekhez, állampolgárokhoz.

Az elmúlt év tavaszán megint 
szerkezeti változtatást hajtottunk 
végre a kormányhivatalokban. A 
szakigazgatási szerveket főosztá-
lyokba vontuk össze; a Vas Megyei 
Kormányhivatalhoz 12 főosztály és 
három önálló osztály tartozik. Ez a 
lépés is az egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb működést szolgálta.

Összefoglalva azt mondhatom: 
munkatársaimmal a jelek szerint 
sikerült eredményesen megvalósí-
tanunk megyénkben a közigazgatás 
megújításának eddigi szakaszait; 
Vas megye lakói, polgárai üdvözlik 
a történteket, kedvezően ítélik meg 
a változásokat, érzik, tudják, hogy 
azokkal elsősorban ők nyertek.

– Milyen feladatokkal, kihívá-
sokkal kell a jövőben szembenéz-
niük?

– Az átalakítás hosszú, sok mun-
kával járó folyamat. Így aztán a jövő-
ben is bőven lesz feladatunk. A leg-
időszerűbb kérdésekből most kettőt 
említenék meg.

A bürokráciacsökkentés jegyében 
bizonyos átalakuló, megszűnő or-
szágos intézmények hatáskörei 2016 
júliusától átkerülhetnek a kormány-
hivatalokhoz és járási hivatalaikhoz. 

Megtörténtek az előkészületek az 
állami tisztviselői kar létrehozására 
és az állami tisztviselői életpálya-
modell bevezetésére. Az életpálya-
modell tervezetét a 32 ezer fős te-
rületi közigazgatásra vonatkozóan 
készítették el, a törvényjavaslatot 
ezután tárgyalja az Országgyűlés. 
Elfogadása esetén az életpálya-
modell július 1-jétől első lépésben  
a járási hivatali munkatársakat  
érinti majd.

– Ha van szabadideje, mivel töl-
ti, hogyan tud leginkább kikap-
csolódni?

– Kevés szabadidőmben igyek-
szem minél többet lenni a családom-
mal, feleségemmel és három gyerme-
kemmel. Nagyon szeretek olvasni, 
főleg történelmi tárgyú könyveket. 
Emellett a családommal együtt ker-
tészkedem és borászkodom is.

Hittel és elszántsággal Vas megyéért
Harangozó Bertalan 2011 óta vezeti a kormányhivatalt

Harangozó Bertalan (balra) kormánymegbízott meghívására a Vas Megyei 
Kormányhivatalba látogatott Schöpflin György európai parlamenti 
képviselő, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának Fidesz–KDNP-s tagja
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Jelentés Belső-Somogyból

A Dráva-mente és Belső-Somogy 
délnyugati részén terül el somogy 
megye 2-es számú választókerüle-
te. A térség földrajzi elhelyezkedése 
kedvező, természeti szépségekben és 
erőforrásokban gazdag térségről be-
szélhetünk. A több mint 82 ezer lel-
kes választókerületben összesen 77 
település található, melyek többsége – 
határmenti elhelyezkedése okán – hát-
rányos helyzetű kistérséghez tartozik.

A térség településeinek felzár-
kóztatására nagy lehetőséget te-
remt a 2014-2020 európai uniós 
fejlesztési ciklus, éppen ezért az el-
múlt hetekben, hónapokban Szász-
falvi László, a választókerület  
KDNP-s országgyűlési képviselője  
folyamatosan egyeztetett a városok 
(Barcs, Csurgó, Kadarkút, Nagyatád) 
és a kistelepülések polgármestereivel, 
valamint a megyei vezetőkkel a pá-
lyázati lehetőségek minél célszerűbb 
és hatékonyabb kiaknázásáról. Bel-
ső-Somogy térsége óriási lehetőség 
előtt áll, hiszen sok támogatási forrás 
nyílik meg. Ehhez együttműködésre, 
jó pályázatokra és kitartó munkára 
lesz szükség minden szereplő részé-
ről (önkormányzatok, vállalkozások, 
gazdálkodók, egyházak, civil szerve-
zetek). A térség vidéki jellege okán 
március elején vidékfejlesztési fóru-
mot szerveztek Barcson, ahol Pong-
rácz Máté, a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat somogy megyei területi fele-
lőse kiváló és tartalmas előadásában 
részletesen ismertette a pályázati jog-
címek feltételeit és lehetőségeit. 

„Természetesen egyéb területeken 
sem állt meg az élet. Az önkormány-
zatok, egyházak, valamint a civil 
szerveztek több kulturális és gaszt-
ronómiai rendezvényt szerveztek az 
elmúlt hónapokban. Felemelő, szép, 
lelki és kulturális programokon ve-
hettem részt, mint a nagyatádi polgári 
és a vízvári egyházközségi bál, a há-
romfai nőnapi rendezvény, valamint 
a roma fiatalok kaposfői Ki mit tud? 
versenye. A Gasztronómiai rendez-
vények közül kiemelkedik a mindig 
jó hangulatú darányi Böllérverseny, 
illetve a magas színvonalon megren-
dezett bolhói, valamint porrogi bor- 
és pálinkaverseny” – sorolta a kiváló 
közösségi élet bizonyítékául szolgáló 
rendezvényeket a Hazánknak szász-
falvi László, akinek választókerületét 
– bizonyítékául a sikeres munkának – 
a különböző átadó- és avatóünnepsé-
gek sem kerülték el. A múlt év végén 
átadásra került a kadarkúti és a barcsi 
mentőállomás. Idén januárban pedig 
Nagyatádon és Csurgón sikerült átad-
ni a felújított mentőállomásokat közel 
100 millió forint értékben. Ennek kö-
szönhetően megszűnt végre a „fehér 

folt” a térségi ellátás térképén. A má-
sik nagy siker a térség számára a se-
gesdi és kőkúti szociális otthonok fej-
lesztése. A két otthon összesen több 
mint félmilliárd forintos beruházása-
inak köszönhetően korszerű, európai 
körülményeket sikerült biztosítani az 
otthonok lakóinak és dolgozóinak. 

Március idusa újabb apropót jelen-
tett, hogy a képviselő több helyszínen 
is együtt ünnepeljen a választóke-
rület polgáraival, több településen 
mondott ünnepi beszédet. „Zákány-
ban a 48-as hősök mellett a települést 
veszélyeztető migránsáradat elleni 
lakossági összefogására is emlékez-
tünk, Kiskorpádon fáklyás felvonu-
lással ünnepeltünk.  somogyszobon a 
KDNp helyi szervezete hagyomány-
teremtő Nemzeti Vacsorát szervezett 
az 1848-49-es magyar szabadságharc 
hőseinek és áldozatainak tiszteleté-
re. Nagyatádon, Lábodon és Csurgón 
színvonalas műsorokkal emlékeztek 
a Hősökről. Ünnepi beszédeimben 
kiemeltem, hogy csak akkor tudjuk 
megvédeni ma a szabadságunkat, a 
biztonságunkat, magyarságunkat, ha 
megerősítjük hitünket, önazonosságun-
kat és ha képesek leszünk összefogni a 
„48-as hőseink példájára” – mondta a 
kereszténydemokrata politikus.

névjegy
Szászfalvi László 1961-ben szüle-

tett, 1986-tól református segédlel-
kész, majd lelkész Csurgó-Alsokon. 
Felesége segédlelkész, három gyer-
mekük született.

A rendszerváltás idején az MDF 
alapító tagja, 1990-től 2002-ig Csurgó 
polgármestere, 1998 óta országgyűlési 
képviselő, 2006 óta a KDNP-frakció 
tagja. Helyi elismertségét mutatja, 
hogy valahányszor elindult a polgár-
mesteri vagy országgyűlési mandátu-
mért, mindannyiszor megválasztották.

2010-től egyházügyi, nemzetiségi 
és civil kapcsolatokért felelős állam-
titkár volt, majd 2012-től az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma támogatás-
kezelő szervezetét felügyelő miniszte-
ri biztosként is dolgozik.

HAzánk 

Megalakult a KDNp Önkormányzati Tanácsa

Hétvégén közel kétszáz keresz-
ténydemokrata helyi önkormányzati 
képviselő, alpolgármester, polgár-
mester, illetve megyei önkormány-
zati tisztségviselő tartott eszme-
cserét Harrach Péter frakcióvezető, 
Hargitai János, a KDNP ügyvezető 
alelnöke, Aradszki András energia-
ügyi államtitkár és Gaal Gergely 
adminisztratív vezető részvételével 
Budapesten. Ezt követően megala-
kult a KDNp Önkormányzati Ta-
nácsa (ÖT). A testület egyebek mel-
lett javaslataival segítséget nyújthat 
a párt parlamenti frakciójának és 
a kormány KDNP-s tagjainak az 
önkormányzatokkal kapcsolatos 

d ö n t é s e k 
előkészítése 
és megalko-
tása során. 
A KDNp 
ÖT elnöké-
nek seszták 
Oszkárt (ké-
pünkön), a 
Szabolcs-Szat-
má r-Be reg 
Megyei Köz-
gyűlés elnökét, titkárának Farkas 
Andrást, Piliscsaba polgármesterét 
javasolták, a végső döntést a párt el-
nöksége hozza meg. Az ÖT seszták 
Oszkárt delegálta a párt országos 
elnökségébe.

HAzánk 

Vejkey Imre: Magyarország jelzőtűz Európa éjszakáján

Vejkey Imre, a KDNP frakcióve-
zető-helyettese, az Országos Választ-
mány titkára volt a közelmúltban 
KDNp szegedi szervezetének ven-
dége. „Európa jövője a családokban, 
a gyermekekben, a keresztény ha-
gyományokban és gyökerekben rej-
lik, nem pedig a bevándorlókban. A 
magyar kormány elkötelezte magát 
ezen értékek mellett” – fogalmazott. 
„Kontinensünk biztonságát, kultú-
ráját, hitét a világtörténelem legin-
tenzívebb népvándorlása fenyegeti; 
nem lehet nem észrevenni, hogy a 
szemünk előtt Európa szervezett 
megszállása zajlik, ráadásul vezető 

európai politikusok közreműködésé-
vel. Az ide érkező százezrek, milliók 
tengerében a valódi menekültek mel-
lett bizony ott vannak a bűnözők, a 
katonák, a terroristák is, akik pusz-
títani akarnak” – mondta, hozzátéve, 
hogy Európa jövője a családokban, a 
gyermekekben, a keresztény hagyo-
mányokban és gyökerekben rejlik, 
nem pedig a bevándorlókban. 

A rendezvényen Gaal Gergely, a 
KDNp országos adminisztratív veze-
tője Vejkey Imre gondolatát tovább-
fűzve párhuzamot vont a magyar sza-
badságharcosok hagyománya és az 
európai határok védelmével az európai 
szabadságot is védelmező jelenlegi ma-
gyar kormány tevékenysége között.

HAzánk 

A felvidéki magyarság esélyeiről – Köröstoroknál

Berényi József, a felvidéki Ma-
gyar Közösség Pártjának leköszönt 
elnöke és Kalmár Ferenc, a külügyi 
tárca szomszédságpolitikáért felelős 
miniszteri biztosa volt a vendége a 
Csongrád városi KDNP-szervezet fó-
rumának, melyen elsősorban a szlo-
vákiai politika helyzetről és a felvidé-
ki magyarság esélyeiről beszélgettek.

Berényi József elmondta: a fel-
vidéki magyarság asszimilációját 
sajnálatos módon elősegíti, hogy az 
tulajdonképpen „csak” nyelvváltást 
jelent – a kulturális közeg ugyanis 
jelenleg hasonló a két nép esetében, 
és vallást sem kell váltania a magyar 
nemzeti közösséget elhagyónak.

Az asszimilációt persze igyekszik 
elősegíteni a szlovák politika is. Még 
a leginkább elfogadó szlovák értel-
miségiek sem értik, mi a problémá-
juk a felvidéki magyaroknak a beol-
vadással: ha megtanulják a szlovák 
nyelvet, minden jogot és lehetőséget 
megkapnak, ami a többségi nemzet-

nek jár, nem éri őket több kellemet-
lenség – érvelnek ördögi logikával.

A felvidéki magyar érdekérvé-
nyesítést nehezíti, hogy az MKP 
most sem tudott bejutni a szlovák 
törvényhozásba, miközben a Híd–
Most magyar-szlovák vegyespárt – 
megosztva a magyar szavazatokat, 
és némi szlovák voksot is begyűjt-
ve – átlépte a parlamentbe jutáshoz 
szükséges küszöböt. „A magyarok 
politikai megosztottsága a Felvidé-
ken ugyanakkor nem hasonlítható 
az erdélyi magyar pártok rivalizá-
lásához. A Hídban ugyanis szlovák 
közéleti személyek is politizálnak, a 
tárgyalás nyelve pedig már a párton 
belül is a szlovák, hiszen a szlovák 
tagok többsége nem beszél magya-
rul” – világította meg egy példán 
keresztül a felvidéki magyar politika 
válságát Berényi József.

A Csongrád városi keresztényde-
mokraták vezetői, Hajdú Gergely és 
Fekete János által szervezett fóru-
mon több mint száz helyi érdeklődő 
vett részt.

HAzánk 

Szászfalvi László országgyűlési 
képviselő
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Nacsa Lőrinc:
A közösség az értékteremtő politika alapja

Fiatal, keresztény, a közélet iránt érdeklődő, a 
politikába beleszólni akaró emberként mindig 
is a közösségeket, a kisközösségeket tartot-
tam és tartom az egyik legfontosabb dolog-
nak és egyértelműen az értékteremtő politika 
alapjának. Ugyanakkor fontos leszögezni, 
hogy a kereszténydemokrata politika lényege: 
az életpélda, a dolgokhoz való hozzáállás, a 
felvállalt témák, nem pedig a vallás, a liturgia 
összekeverése a közéleti szerepvállalással. A 
fő prioritás az értékrendemből, neveltetésem-
ből, hitemből fakadó motiváció „aprópénzre” 
váltása, vagyis a közjóért való elvszerű, de 
pragmatikus, életszerű munkálkodás.

A mostani értékvesztett vagy identitásvál-
ságban szenvedő Európa talpra állítása, meg-
újítása csak életközeli, tényleges, jelenlévő 
megoldásokkal lehetséges. Konrad Adenauer 
mondta, hogy „Isten tízparancsolata azért 
olyan egyértelmű, mert nem konferencián 
döntöttek róla”.

Ez tehát a feladat. Nem csak a mienk, fi-
ataloké, hanem közösségünké. Legyünk sza-
badok arra, hogy jöhessenek viták, nézetelté-
rések, akár generációs, akár meggyőződéses 
alapon. A közösségben összeadódik az idő-
sebbek bölcsessége, tapasztalata, de a rugal-
matlansága is, míg a fiatalok lelkesedése, len-
dülete, de a tapasztalatlansága, forrófejűsége 
is. A közösség ereje éppen abban áll, ha el-
hisszük, hogy a másik motivációja is hasonló 
helyről táplálkozik, mint az enyém. A közös 
értékek alapján, ami egy szilárd alap, ami 
megfog, ha leesünk, ami nem engedi, hogy 
lejjebb essünk.

Mi tudjuk azt, amit liberális barátaink nem, 
hogy az emberi élet fontosabb az emberi jo-
goknál, a többség biztonsága a kisebbség 
vágyainál, a nemzeti szuverenitás a nemzet-
köziségnél és a multikultinál.

sokan választás elé próbálnak állítani ben-
nünket: magadért teszel inkább vagy a kö-
zösségért? Elfelejtik, hogy mi mindannyian 
valamilyen közösség tagjaként is definiáljuk 
magunkat, számunkra ez fontos. Így tehát 
ha a közösségért teszünk, és a közösségnek 
jó lesz (lásd: közjó), akkor nekünk is jobb 
lesz. Politikai szempontból fontos lehet a saját 
magunk pozícionálása, de nem mások kárá-
ra, hanem őket is segítve. Így tehát cseleke-
deteink, témáink, megszólalásunk előtt ezt a 
hármasságot kell nézni és megvizsgálni: amit 
tenni szeretnék, jó-e az „ügynek”, a közös-
ségnek és végül magamnak? Mindhárom fon-
tos, figyelni kell, hogy egyik se maradjon ki, 
de nem véletlenül ez a sorrend.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség-
ben, ami politikai ifjúsági szervezet, a jövőnkért 
és generációnk jövőjéért szeretnénk dolgozni. 
Ezt a közös jövőt a szilárd értékeken álló, ke-
resztény Európában tudjuk elképzelni, így en-
nek megőrzése és továbbvitele a mi feladatunk 
is. Készen állunk arra, hogy alakítói is legyünk.

A Hazánk előző számában jelent meg a fia-
talok és a kereszténydemokrácia viszonyával 
foglalkozó írás egy fiatal, Hojdák Gergely 
tollából. Jelen cikk ennek apropóján született, 
szerzője az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) elnöke

Miklós péter:
A kereszténydemokrata Európa
Amint arról a Hazánk márciusi száma beszámolt, a 
Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványa gon-
dozásában jelent meg nemrégiben Pascal Fontaine 
politológus Út Európa szívébe című könyve, amely az 
Európai Parlament (és elődszervei) kereszténydemok-
rata képviselőcsoportjainak, illetve az Európai Nép-
pártnak az 1953 és 2009 közötti történetét foglalja ösz-
sze. A kötet szerzője 1974 és 1979 között Jean Monnet 
– az unió egyik „alapító atyja” – titkára volt, később az 
Európai Parlament 1984 és 1987 közti elnöke, Pierre 
Pfimlin egykori francia miniszterelnök kabinetfőnö-
keként tevékenykedett, majd 1995-től tizenhárom éven 
keresztül az Európai Néppárt frakciójának főtitkárhe-
lyettese volt.

Pascal Fontaine impozáns filológiai háttérrel készült 
könyve nem pusztán az európai kereszténydemokrata 
frakció és a páneurópai szintű döntéshozatali mecha-
nizmusok elmúlt hatvan éve eseményeinek, de a husza-
dik századi európai politikatörténetnek is fontos forrás-
munkája lehet. A kötet elsődleges történeti kútfői – a 
szerző személyes élményein és tapasztalatain kívül – az 
európai parlament üléseinek, valamint a keresztényde-
mokrata frakció értekezleteinek jegyzőkönyvei és az 
azokhoz kapcsolódó följegyzések voltak. A könyv füg-
gelékében fontos adatsorok – mint például kronológia, 
képviselői névjegyzék, vagy a parlamenti arányokat be-
mutató ábrák – kerültek elhelyezésre.

A Kereszténydemokrata Néppárt pártalapítványa, a 
Barankovics istván Alapítvány gondozásában magyar 
nyelven Nyuli Kinga és Miklós Katalin fordításában 
megjelent kötet szerzője három részen és negyvenhá-
rom fejezeten keresztül nagy részletességgel és adatgaz-
dagsággal mutatja be az összeurópai politikai színtéren 
fölbukkanó kereszténydemokrata politikai formációk 
történetét. Ezen folyamatok történeti íve az Európai 
Szén- és Acélközösség Közgyűlésében 1953. június 
16-án tizenkét taggal – francia, német, olasz, holland, 
belgiumi és luxemburgi képviselőkből – megalakult ke-
reszténydemokrata frakció létrejöttétől a 2009. évi eu-
rópai parlamenti választásokon elért néppárti sikerekig 
és azok következményeinek bemutatásáig és értékelé-
séig terjed.

A könyv hazai kiadójának érdeme, hogy kifejezet-
ten a magyar kereszténydemokrácia múltját bemuta-
tó kiegészítés is helyet kapott benne (ami a több mint 
nyolcszáz oldalas kötetben mintegy száznegyven lapot 
tesz ki). A négy tanulmányt, valamint egy időrendi át-
tekintést magában foglaló egységet Kiss Mária Rita, a 
szegedi egyetem oktatója gondozta, s az ő dolgozatán 
kívül petrás Éva és szabó róbert tanulmányai kerültek 
a kötet utolsó oldalaira. A kereszténydemokrata moz-
galmak magyarországi eszmetörténeti elhelyezése mel-
lett a Barankovics istván vezette Demokrata Néppárt 
(1944–1949) és a rendszerváltozás idején szervezett 
– és napjainkban kisebbik kormánypártként működő – 
Kereszténydemokrata Néppárt története is kirajzolódik 
ezekből az írásokból.

Pascal Fontaine immár magyarul is hozzáférhető 
könyve – örvendetes módon kiegészülve a Kiss Mária 
Rita által szerkesztett magyar vonatkozású fejezetekkel 
– a jelenkori európai történet- és politikatudomány iránt 
érdeklődők számára megkerülhetetlen szakkönyv.

Pascal Fontaine: Út Európa szívébe. A Keresztény-
demokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt 
története az Európai Parlamentben. 1953–2009. Ba-
rankovics István Alapítvány, Budapest, 2015. 838 oldal. 
Ármegjelölés nélkül. 

A recenzió szerzője teológus, történész, a KDNP 
Csongrád megyei önkormányzati képviselője

Ezt írta a Hazánk – 1947 szeptemberében

Kötelező marxizmus az egyetemen
A Hazánk 1947. szeptember 19-i száma be-

számol egy – neve elhallgatását kérő – böl-
csészhallgató panaszáról, akinek kötelező volt 
materialista világszemléletű kurzust teljesíte-
nie, s ebből vizsgáznia. „Az elmúlt esztendőben 
beiratkoztam az egyetemre, s azzal a látszattal 
találtam magam szemben, mintha mindazok 
az elvek és tanítások, melyeket fiatalabb éveim 
hosszú során féltő gonddal csepegtettek belém 
szerzetes tanáraim, egyszerre elveszítették vol-
na értéküket és értelmüket. Mert az egyetemi 
katedráról a tudomány mezébe öltöztetve az 
istentagadás szelleme szólt hozzánk. (…) De 
mit tehetünk mi, egyetemi hallgatók, akiknek 
a számára egyszerűen előírták vizsgaanyag-
ként a világnézetünkkel semmiképpen össze 
nem egyeztethető dialektikus materializmus 
tanait?” – kérdezte a Hazánk hasábjain kétség-
beesve, majd így folytatta: „Ez pedig nem jelent 
egyebet, mint azt, hogy a jövő tanárjelöltjének 
– ha diplomát akar szerezni – kötelessége lesz 
felfogásával esetleg homlokegyenest ellenkező 
materialista világnézetet belélegezni, s ha tilta-
kozni merészel, joga lesz visszanyújtani diplo-
máját, beszüntetni tanulmányait. (…) Miért tet-
ték lehetetlenné, hogy a keresztény világnézeti 
alapon álló társadalomtudomány is szóhoz jut-

hasson az egyetemi oktatásban? (…) Hát csak 
marxista társadalomtudomány létezik? Vajon 
eltűrhető-e szó nélkül, hogy egy csoport kisa-
játítsa saját céljai érdekében az ország egyik 
legfontosabb szellemi fellegvárát, mely a jövő 
vezető generáció világnézeti beállítottságát irá-
nyítja? Nem szabad itt figyelmen kívül hagyni, 
hogy azok a korosztályok, melyek marxi tanok-
tól telítetten most és a következő években fog-
nak kikerülni a bölcsészeti karról, a jövő tanárai 
lesznek, akik majd egész nemzedékeket fognak 
oktatni és tanítani (…) Örömmel láttuk, hogy 
egyik legutóbbi vezércikkében rámutatott Ba-
rankovics István a Hazánkban arra, hogy igenis 
van a kereszténységnek olyan szociális és de-
mokratikus népeszméket hiánytalanul érvénye-
sítő kultúrszemlélete és társadalomtudománya, 
melynek sem a tudomány, és sem a haladás szí-
ne előtt nem kell szégyenkeznie. Csakhogy ez 
a társadalomtudomány nem jut ám szóhoz ott, 
ahol a jövendő nemzedék szellemi irányításá-
nak szálait majdan kezükben tartó pedagógus 
gárdát nevelik. A keresztény világnézetet valló 
egyetemi ifjúság nevében, kik ezidáig hallga-
tásra volta kárhoztatva, lelkesedéssel üdvözöl-
jük a Demokrata Néppártot” – zárta bizakodás-
sal gondolatait az egyetemi hallgató.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Az ember antropológiai természeté-
ből következik az, hogy a közösségek 
nemzeti alapon szerveződnek. Sőt, 
ha valamilyen más alapon van közös-
ségszervezés, általában annak is van 
nemzeti tagozódása. A nemzeti lét, 
ahogy Szabó Dezső mondta, az em-
beriségnek a létformája, az emberi-
ség termőformája. És ebből követke-
zik, hogy minden nemzet és minden 
nemzetrész létezni akar. A többségi 
nemzet és a kisebbségi nemzetrészek 
is. Minden nemzetnek és minden 
nemzetrésznek joga van a létezéshez. 

 Annak pedig, hogy a kisebbségi 
nemzetek, nemzetrészek létezhesse-
nek, az autonómia a közjogi kerete. 
Minden jó, ami az autonómia felé 
vezet és minden rossz, ami az auto-
nómia feladását jelenti. Ahhoz, hogy 
az autonómia ügyében előre tudjunk 
lépni, három területen kell a dolgokat 
előremozdítani, három fundamentá-
lis pontja van az autonómia megva-
lósításának. Az egyik Magyarország, 
a másik a nemzetközi jog, a mi ese-
tünkben különösen az Európai Unió, 
a harmadik pedig a külhoni magyar 
nemzetrészek. 

 Magyarországon azt gondolom, 
hogy megtettük, amit meg kellett 
tennünk, hiszen Magyarország Alap-
törvénye azzal a lendülettel, amivel 
kimondja azt, hogy a magyar állam 
felelősséget visel a külhoni magyar-
ságért, ebben azt is kinyilvánítja, 
hogy támogatja a külhoni magyar 
közösségek önkormányzatiságát, 
más szóval az autonómiáját. Tehát a 
magyar Alaptörvény tesz hitet és ez 
által kötelez minket az autonómiának 
a támogatására. 

 A politikai konszenzussal elfoga-
dott Nemzetpolitikai stratégia Ke-
rete című dolgozat szintén tételesen 
kimondja a külhoni magyarság auto-
nómiatörekvéseinek a támogatását. A 
legfontosabb nemzetpolitikai kérdé-
sekben, így az autonómia kérdésében 
is teljes konszenzus van a magyar 
parlamenti politikai pártok között, és 
ami még fontosabb, a magyar társa-
dalomban is. A külhoni magyarság-
nak jár az állampolgárság, ettől elvá-
laszthatatlanul jár a szavazati jog és 
a külhoni magyarságot megilleti az 
autonómia. 

Az európai vonatkozásban fontos 
megint tudatosítani magunkban azt 
az egyébként nagyon szép megfogal-
mazást, hogy az autonómia a közös-
ségi jogoknak a királynője. Ebből kö-
vetkezik az, hogy az autonómia mint 
a kisebbségi nemzeti létnek a formá-
ja nemcsak, hogy elfogadott,  hanem 
evidenciaszerű az Európai Unióban. 
És ezzel kapcsolatban nagyon fontos 
annak a tudatosítása és újból való 

leszögezése, hogy a magyar nem-
zetrészek legyenek azok Erdélyben, 
a Vajdaságban, a Felvidéken, vagy 
Kárpátalján, soha nem kértek, soha 
nem követeltek olyat, ami ne lenne 
általánosan elfogadott nemzetközi 
jogi szempontból, vagy ami ne illesz-
kedne az Európai Unió ajánlásaihoz, 
vagy amire ne tudnánk számos meg-
valósult példát mondani az Európai 
Unióban. 

Ha mi elfogadnánk azt, hogy léte-
zik olyan jog, olyan közösségi jog, 
olyan autonómia, ami az Európai 
Unión belül más nemzeteknek, más 
nemzetrészeknek jár, de nekünk 
magyaroknak nem, akkor ezzel azt 
fogadnánk el, hogy alábbvalóak va-
gyunk a többi nemzetnél. Márpedig 
ez nyilvánvalóan nem igaz és ezt 
soha nem fogadhatjuk el. Ezért kel-
lő határozottsággal ki kell mondani, 
hogy ami másnak jár, az nekünk is 
jár. Ami másnak szabad, azt nekünk 
is szabad. Ami másnak lehet, az ne-
künk is lehet. 

A szomszédos országok számbe-
li többséget alkotó társadalmaiban 
pedig nagyon fontos tudatosítanunk 
azt, hogy a mi autonómiatörekvé-
seink nem irányulnak senki ellen. 
senkinek az érdekét nem sértik. Ha 
végignézzük az Európai Unióban 
megvalósult autonómiák történetét,  
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 Tehát tapasztalati alapon kijelent-
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azért, mert hogyha egy kisebbség 
otthon érzi magát a saját szülőföld-
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nemzetközi jog és az Európai Unió 
ajánlásai ugyanezt erősítik meg. 
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más a partiumban szükséges kulturá-
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vagy a csángóság speciális helyzete. 
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autonómia valósítható meg a Vajda-
ságban, és más Kárpátalján. 

 Tehát kijelenthetjük, hogy noha 
jogi értelemben és tapasztalati érte-
lemben az autonómia gondolatköré-
ben vannak egyetemes meglátások és 
megfogalmazások, de minden egyes 
nemzetrésznek ki kell dolgoznia a sa-
ját testreszabott autonómiakoncepci-
óját, ami nyilván függ a létszámától, 
élethelyzetétől és függ annak az or-
szágnak a kultúrkörétől, amelyben él. 

 Nem Budapestről kell megmonda-
ni, hogy egy adott nemzetrész milyen 
autonómiakoncepciót képviseljen. 
Minden nemzetrésznek saját magá-
nak kell ezt kidolgozni, a magyar 
állam pedig ehhez minden segítséget 
megad. Ha a külhoni nemzetrész ki-
dolgozza a saját testreszabott auto-
nómiakoncepcióját, a magyar állam 
ennek az autonómiakoncepciónak 
mind a kidolgozásához, mindpedig 
a megvalósításához minden segítsé-
get megad, teljes erejével, beleértve a 
külpolitikát, az anyagi forrásokat és a 
szellemi segítséget. 

Magyarország miniszterelnök-he-
lyettesének fenti írása a Joggal Eu-
rópában – a Kárpát-medencei ma-
gyar autonómiatörekvések 25 éve 
című könyv előszavaként jelent meg 
(Nemzetpolitika Államtitkárság – 
L’Harmattan kiadó, Budapest, 2016. 
március)

Semjén Zsolt:

Ami másnak jár, az nekünk is jár
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HAZÁNKAZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Időutazás a Kállay-rezidencián

A kereszténydemokrata politikus 
beszédében emlékeztetett arra, hogy 
a Kállayak és a család ősi fészkéül 
szolgáló korábbi szabolcs vármegye 
története évszázadokon át összefonó-
dott, együtt küzdöttek a török ellen és 
kivették részüket a szabadságharcok-
ból úgy Rákóczi mellett, mint 1848-
ban. A Kállay család és a magyar 
érdekek képviselete összetartozik, 
amelyet Kállay Miklós miniszterel-
nöksége bizonyít – tette hozzá sem-
jén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes törté-
nelmi visszatekintésében felidézte, 
Kállay Miklós Magyarország 20. 
századi történelmének legválsá-
gosabb éveiben állt az ország élén, 
miniszterelnöksége idején az ország 
már hadban állt a Szovjetunióval és 
hadüzenetet kapott a nyugati szövet-
séges hatalmaktól. Kállayra jutott 
az a szerep, hogy Bárdossy László 
miniszterelnöksége után megpró-
bálja a lehetetlent, azaz a magyar 
érdekek képviseletét – fogalmazott 

a kormányfő-helyettes. Elmondta, 
hogy a két nagyhatalom, Németor-
szág és Szovjetunió között „vergődő” 
Magyarország miniszterelnökeként 
az volt a feladata, hogy a legkisebb 
veszteséggel kormányozza ki orszá-
gát a háborúból, ezt pedig a nyugati 
szövetségesek irányába történő dip-
lomáciai nyitással kívánta elérni.

A komplex fejlesztés során a két 
épület külső és belső rekonstrukción 
esett át, a kúria termeiben kutatószo-
bát és a Kállay család tárgyi emlékeit 
bemutató történelmi kiállítást rendez-
tek be, rendezvényterme kulturális, 

közösségi és családi rendezvények 
megtartására alkalmas. A projekt a 
Kállay-örökség bemutatása mellett az 
1920-30-as évek hangulatát idézi ko-
rabeli autók, motorok és kerékpárok 
kiállításával. Az ide látogatókat emel-
lett játszóház, illetve korhű bútorokkal 
berendezett nosztalgiakávézó várja.

A hathektáros területen található a 
szintén felújított, a család több tagjá-
nak és Kállay Miklósnak a hamvait 
őrző Kállay-kápolna, a különleges 
növényekkel díszített kastélyparkba 
pedig zenepavilont, a régi időket idé-
ző futball- és teniszpályát létesítettek 

és gyermekjátékokat telepítettek. A 
műemlék volt urasági kiszolgáló épü-
letében korabeli cselédszobát és ke-
rékpárkölcsönzőt alakítottak ki, egy 
eredeti, működőképes 1928-as Ford 
A-modell révén pedig autóval is kör-
bejárható a kúria és a kastélypark. Az 
ünnepségen a Kállay család leszár-
mazottai mellett a kormányzat kép-
viselői és tisztségviselői, valamint a 
megyei politika szereplői is részt vet-
tek, köztük Seszták Oszkár, a megyei 
közgyűlés KDNP-s elnöke és Belicza 
László, Kállósemjén Fidesz-KDNP-s 
polgármestere.

kDnP.Hu – MtI

Befejeződött Kállay Miklós (1887-1967), Magyarország 1942 és ’44 közötti miniszterelnöke családi kastélyának, valamint a mellette álló Wolkenstein-kas-
télynak a rekonstrukciója Kállósemjénben. A csaknem 1,2 milliárd forintba kerülő beruházást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át április 18-án 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nagyközségben. A KDNP elnöke kiemelte: Kállay Miklós igazi államférfi volt.

Folytatódik a Hungaroring fejlesztése

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport 
Zrt. elnök-vezérigazgatója közölte: a 
mostani felújításhoz több mint 500 
millió forint saját forrást használt 
fel a cég, s 5500 tonna aszfalt került 
lefektetésre 57 ezer négyzetméteres 
területen.

„A munkálatokon százan dol-
goztak, lekerült 7500 darab vízel-
vezető szegély, 2500 rázókődarab, 
a szegélykövet pedig 3962 méteren 
cserélték le” – részletezte az elvég-

zett munkát Gyulay. Az elnök-ve-
zérigazgató azt is elmondta, hogy az 
újraaszfaltozás csak egy része volt a 
felújításnak, a továbbiakat már álla-
mi segítséggel valósítják meg.

A kereszténydemokrata seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
hangsúlyozta: a Forma-1 megren-
dezésére immár 2026-ig érvényes 
szerződés van, de ennek a pénzügyi 
feltételei a korábbiaknál sokkal job-
bak, s várhatóan a 2017-es költség-
vetésből további forrás jut majd a 
Hungaroring fejlesztésére.

korMány.Hu – kDnP.Hu

Befejeződött a Hungaroring újraaszfaltozása, az új pályacsíkot április 
közepén hivatalosan is felavatták. seszták Miklós (kDnP) nemzeti fej-
lesztési miniszter elmondta: a 2017-es költségvetés tervezetében jelentős 
forrás szerepel a Hungaroring további fejlesztésére.

71 éve tagja a Kereszténydemokrata Néppártnak

Nika Miklós 1922-ben született 
Ikerváron, sokgyermekes családban. 
iskoláit székesfehérvárott és Buda-
pesten végezte. Nyomdászként kez-
dett dolgozni. A második világháború 
idején behívták, s mint híradós katona 
teljesített szolgálatot. A (Keresztény) 
Demokrata Néppárthoz 1945-ben csat-
lakozott, a 79. számú tagkönyv lett az 
övé. Nem sokáig vehetett részt a csak 
látszólag demokratikus közéletben: 
1947 novemberében már a hírhedt 
ÁVO fogságában, az Andrássy út 60-
ban találta magát, majd tíz nap vallatás 
után internálótáborba került rendkívül 
sanyarú körülmények közé. Innen 1948 
áprilisában szabadult. Újra nyomdász-
ként helyezkedett el, majd 1953-ban 
befejezhette műszaki egyetemi tanul-
mányait, melyet sok évvel korábban 
kezdett meg, de többször megszakítani 
volt kénytelen.

1949-ben nősült meg, négy gyer-
mekük született. 1953-ban költözött a 
család Tatabányára, s Nika Miklós a 
nyomdászatot az építőipari munkára 
„cserélte”. A hatvanas években már 

közel 3500 ember munkáját szervezte, 
s mindeközben óraadóként az Építési 
Technikumon oktatott.

A rendszerváltás is Tatabányán érte, 
ahol szirtai Viktorral együtt alapították 
meg a Kereszténydemokrata Néppárt 
helyi szervezetét. A megalakulás után 
a KDNP a legerősebb pártnak számí-
tott Tatabányán. 2013-ban választották 
a helyi szervezet tiszteletbeli elnökévé.

Miklós bácsi tavaly decemberben 
ünnepelte 93. születésnapját. A Hazánk 
szerkesztősége ezúton is jó egészséget 
kíván neki!

HAzánk

Bemutatjuk nika Miklóst, a tatabányai alapszervezet tiszteletbeli elnökét

Nika Miklós kitüntetést vesz át 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
minisztertől.
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