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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
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Parkoló volt, 
közösségi
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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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szABAD vAsárnAP és 
kvótAreferenDuM

A Magyar Idők napilapban augusz-
tus végén megjelent interjúban Semjén 
zsolt elmondta: önmagában az is ered-
mény, hogy meg tudták valósítani a 
szabad vasárnapról szóló javaslatukat. 
Az elmúlt évben beigazolódott: a sza-
bad vasárnap ellen felhozott gazdasági 
érvek alaptalanok voltak, a munkavál-
lalók kifejezetten jól jártak vele – tette 
hozzá.

Ugyanakkor „taktikai visszavonu-
lás” mellett döntöttek, mert mérlegelni 
kellett, hogy mi a következménye, ha 
a két népszavazást (a szabad vasárnap-
ról és a migrációról szólót) egy időben 
kell megtartani. A kvótareferendum 
„élet-halál kérdés a nemzet számára”, 
ennek eredményét nem lehetett kockára 
tenni, így nem volt más lehetőség, mint 
visszavonni a szabad vasárnappal kap-
csolatos szabályozást – jelentette ki.

A KDNP elnöke szíve szerint „bele-
állt” volna a szabad vasárnapos népsza-
vazásba is, mert a kormányzati kommu-
nikáció felemás és bizonytalan volt, a 
gazdasági tárca fél vagy inkább negyed 
szívvel állt csak az ügy mellé, azaz 
„voltaképpen sose támogatták” – fogal-
mazott. A kampány viszont lehetőséget 
adott volna az eredmények bemutatásá-
ra – fejtette ki.

semjén zsolt szerint el kell érni, 
hogy a szakszervezetek is foglalkozza-
nak a kérdéssel, pozitív példákat kell 
bemutatni, hogy meggyőzzék az em-
bereket.

ferenc PáPA és A MIgrácIó
A migrációs válsággal kapcsolatban 

a miniszterelnök-helyettes a lapnak azt 
mondta, „Szent István országa soha 
nem lehet kalifátus”. Mint fogalma-
zott, az iszlám hódító vallás. Ő tiszteli 
az iszlámot, mint világvallást és kultú-
rát, de „látom azt is, hogy a saría beve-
zetésének kísérlete és a dzsihadizmus 
előbb-utóbb a valóság része lesz”.

Megjegyezte: a személyükben po-
litikai, etnikai, vallási üldözést szen-
vedett embereknek természetesen vé-
delmet kell adni addig, amíg az életük 
veszélyben van.

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e 
Ferenc pápa migrációval kapcsolatos 
szavaival, Semjén Zsolt azt válaszolta: 
próbálja értelmezni az egyházfő szava-
it, de vannak nehézségei. Kifejtette: ér-
teni véli Ferenc pápa egyetemes szem-
pontját, hogy a szegények pápájaként 
értelmezi a küldetését, a szegényeket 
pedig azonosítja a harmadik világból 
érkezett migránsokkal. „Ugyanakkor 
mi van a középosztálybeli európai-
akkal és a családjaik biztonságával?” 
– tette fel a kérdést a KDNP elnöke, 
hozzátéve: azok a keresztény püspö-
kök, akik „az iszlám szorításában mű-
ködnek”, árnyaltabban látják a kérdést.

csAláDtáMogAtás és 
keDvezMényes honosítás

A kormány családtámogatási rend-
szerével kapcsolatban kifejtette: a de-
mográfia az egyik legfontosabb kérdés 
a nemzet megmaradása szempontjá-
ból. A kormány olyan családtámogatá-
si rendszert hozott létre, amely anya-
gilag is ösztönzi a gyermekvállalást. 
Például a háromgyerekeseknél havi 
százezer forint marad, tehát lényegé-

ben nem fizetnek személyi jövedelem-
adót, és a családok igénybe vehetik a 
családi otthonteremtési kedvezményt. 
„Fontos az is, hogy azokat támogatjuk, 
akik a gyermekeikért élnek, és nem 
azokat, akik a gyerekeikből akarnak 
megélni” – tette hozzá.

A kedvezményes honosítással – „a 
nemzet közjogi egyesítésével” – kap-
csolatban jelezte: reális célnak tekinti 
a ciklus végére az egymillió új magyar 
állampolgárt.

seMjén zsolt Is sokAt tett 
Azért, hogy szent István 
ortoDox szent Is legyen
Kérdésre válaszolva a miniszterel-

nök-helyettes megerősítette, ő is köz-
benjárt azért, hogy ortodox szentté 
avassák István királyt. „Ezt tartom 
életem egyik legnagyobb sikerének, 
amit együtt vittünk végbe Miha-
il sztaikosszal, a Konstantinápolyi 
Patriarchátus azóta sajnos elhunyt 
magyarországi exarchájával. A szent-
té avatási bullát 2000-ben a bazilika 
előtt Bartolomaiosz konstantinápolyi 
pátriárka jelenlétében olvashattam 
fel. Ez szó szerint történelmi ese-
mény, hiszen az 1054-es egyházsza-
kadás óta Kelet és Nyugat első közös 
szentje a mi Szent István királyunk” 
– tette hozzá Semjén Zsolt.

semjén zsolt miniszterelnök-helyettes, a kDnP elnöke a közelmúltban szabad vasárnapról, kvótareferendumról, szent Istvánról és ferenc pápa  
migrációval kapcsolatos álláspontjáról is nyilatkozott a Magyar Idők napilapnak.

Surján László: Juncker falova
Timeo danaos et dona ferentes. Ver-

gilius megfogalmazásában így reagált 
Laokoón a híres falót látván: félek a gö-
rögöktől, még ha ajándékot hoznak is.

Ajándék-e Juncker évértékelő be-
széde vagy kapituláció? Feleslegessé 
vált az októberi népszavazás? Hiszen 
kimondatott: szolidaritás kell, de azt 
nem lehet kényszerrel rátukmálni az 
államokra. sok részletet lehetne még 
idézni a beszédből, ami tetszik a ma-
gyar kormányoldalon.

Mégis, mint aki tíz évet töltöttem az 
Európai Parlamentben, részben parla-
menti alelnökként, kételkedem. szá-

mos beszédet hallgattam ott, többnyire 
tetszetőseket, pontosan tudom, hogy 
még akkor sem lehetünk biztosak az 
elhangzottak teljesülésében, ha Junc-
ker mindent komolyan gondolt. Ami 
egyáltalán nem biztos.

Ez a mai beszéd viszont éles cáfolata 
annak a szocialista állításnak, hogy a 
népszavazásnak nem lesz hatása sem-
mire. Az Európai Bizottság elnökének 
az Unió helyzetéről szóló beszéde azt 
bizonyítja, hogy már a népszavazás 
hírének is van, mégpedig hatásos, 
következménye. Ha azonban elkövet-
nénk a trójaiak hibáját és a Juncker be-

széd kedvező kijelentéseit azok meg-
valósulása előtt készpénznek vennénk, 
nagyot csalódnánk.

Nem akarok csalódni. Túl nagy a 
kockázat. Lehet, hogy Juncker már 
sejti, hogy az európai polgárok tö-
megével nem mehet szembe, de ezt 
az egyébként helyes sejtést nekünk 
október 2-án bizonyossággá kell ér-
lelnünk.

Régóta, a vasfüggöny lebontása óta, 
nem tudtunk beleszólni az európai tör-
ténésekbe. most ismét az a helyzet, 
hogy Európa jövője rajtunk múlik. 
Rajtunk és a visegrádiakon, meg a töb-

bi közép-európai államon. Juncker egy 
évet adott, hogy egységet hozzon létre 
Európa keleti és nyugati része között. 
Nem kell ehhez egy év, csak egy nagy 
levegőt kellene venni, és abbahagyni 
a tagállamok gyengítését, a multina-
cionális vállalatok érdekeinek kiszol-
gálását, a keresztények üldözését, a 
politikailag korrektnek vélt lopakodó 
diktatúra kiépítését. A mai beszéd jel-
zi, hogy ezt elérhetjük október 2-án, a 
nemek győzelmével.

A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke, 
az Európai Parlament volt alelnöke

Szent István országa nem lehet kalifátus 

Hazank.indd   1 2016.09.20.   7:24:53



HAZÁNKkormány2 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

Nem engedjük el üldözött magyarjaink kezét!

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 
alkalmából átadott kitüntetésnek há-
rom üzenete is van, egyrészt jelenti a 
nagyszerű emberek értékelését, más-
részt az adott nemzetrész elismerése, 
jelzése annak, hogy a magyar állam 
figyel rájuk, szereti, az egyetemes ma-
gyar nemzet meghatározó részének te-
kinti őket – jelentette ki Semjén Zsolt. 
A Kereszténydemokrata Néppárt elnö-
ke hangsúlyozta: a díjnak van egy har-
madik, politikai üzenete is, mégpedig 
az, hogy üldözött magyarjaink kezét 
nem engedjük el.

A mostani kitüntetések politikai 
üzenete szándékolt és tudatos, ugyanis 
azok az „erdélyi barátaink” kapják az 
elismeréseket, „akiket koncepciós mó-
don hurcoltak meg”.

Ezek az emberek magyarságukért 
üldöztetést szenvednek, és ezt azért 
csinálják velük, hogy megfélemlítsék 
őket: ne vállaljanak közéleti szerepet – 
fejtette ki Semjén Zsolt.

A kereszténydemokrata politikus 
kijelentette: világos jelzést küldünk 
barátainknak és ellenfeleinknek, hogy 
nem engedjük el az üldözött magya-
rok kezét. semjén zsolt kiemelte azt 
is, hogy akkor van megmaradás, ha a 
magyarság minden egyes nemzetrésze 
megmarad. Ha valamelyik elvész, „az 
egyetemes magyarság csonkul”. 

Az ünnepségen tíz Külhoni Magyar-
ság Díjat adtak át, amelyet a nemzetpo-
litikáért felelős miniszterelnök-helyet-
tes javaslatára a kormányfő adományoz 
a külhoni magyar közösségek érdeké-
ben végzett közéleti, oktatási, kultu-
rális, egyházi, tudományos, valamint 
a gazdasági önszerveződés területén 
végzett kiemelkedő munkáért.

Idén kitüntetést kapott négy erdé-
lyi politikus: Antal Árpád András, 
sepsiszentgyörgy polgármestere; 

mezei János, Gyergyószentmiklós 
volt polgármestere; Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármestere 
és Szőke Domokos, Csíkszereda al-
polgármestere.

Tevékenységük méltatása mellett az 
is elhangzott, hogy Antal Árpád And-
rás ellen egy 2014 decemberi politikai 
nyilatkozata miatt a romániai szervezett 
bűnözés és terrorizmus elleni igazgató-
ság bűnügyi eljárást kezdeményezet. 
Ezt 2016 májusában vádemelés nélkül 
zártak le a román hatóságok. mezei 
János ellen 2015 januárban indult kor-
rupcióellenes ügyészségi vizsgálat, 
vádat emeltek ellene a román ügyészi 
szervek, de a vádakat azóta sem tudták 
bizonyítani. Ráduly Róbert Kálmán és 
Szőke Domokos ellen 2015 áprilisában 
indítottak vizsgálatot a román nyomo-
zóhatóságok. A négy kitüntetett nem 
tudott jelen lenni az ünnepségen, a dí-
jakat később veszik majd át.

Elismerést vehetett át a Felvidéken élő 
egyetlen jezsuita szerzetes, Puss Sándor, 
aki a Nagyszombati Jezsuita Rendház 
tagja. Az atya egész életét a nehéz sorsú 
emberek megsegítésének és a fiatalság 
nevelésének, tanításának szenteli. Puss 

Sándor a kárpátaljai, ezerötszáz lakosú – 
felerészben magyarajkú – közösségben, 
Ráton gyermekotthont alapított jezsuita 
rendtársaival.

Kitüntették Zelei Miklós írót, aki 
1994-ben kezdte kutatni a második 
világháború végén a szovjet-csehszlo-
vák vasfüggönnyel kettévágott Kisz-
szelmenc és Nagyszelmenc történetét. 
A kettézárt falu dokumentumainak 
gyűjtése során jelentős emberi jogi 
küzdelem bontakozott ki, hogy a rend-
szerváltás után is fennálló vasfüggönyt 
bontsák le, s a faluban nyissanak hatá-
rátkelőt. Ebben Zelei Miklós oroszlán-
részt vállalt. Szelmencen 2005. decem-
ber 23-án végre meg is nyílt az átkelő.

Díjat kapott a felvidéki Szőttes Ka-
mara Néptáncegyüttes, a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet, a Horvát-
országi Magyar Pedagógusok Fóruma, 
valamint a Nyugat-Európai Orszá-
gos Magyar Szervezetek Szövetsége 
(Svédország) is.

A díjakat semjén zsolt nemzetpoli-
tikáért felelős miniszterelnök-helyettes 
és Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára adta át.

hAzánk – MtI

Keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárság alakul

A miniszter kiemelte: a legüldö-
zöttebb vallási csoport a világ la-
kosságának egyharmadát alkotó 
keresztény közösség. A vallás elleni 
üldözésekkel összefüggő cselekmé-
nyek 78 százaléka keresztények ellen 
irányul: minden öt atrocitásból né-
gyet keresztények ellen követnek el. 
Különösen veszélyes terület ebből a 
szempontból a Közel-Kelet és a mig-
ránsválsággal érintett területek. Fon-
tos, hogy legyen egy központ, amely 

felhívja a figyelmet erre a problémá-
ra, hogy „ezt a dolgot komolyan kell 
venni” – szögezte le a tárcavezető.

Balog Zoltán felidézte, hogy a 
migrációval összefüggésben egy-
részt meg akarják védeni Európát, s 
a kulturális erózió elkerülése érde-
kében elutasítják a migrációt. Ezzel 
együtt viszont az elesetteken segít a 
kormány, a humanitárius segítség-
nyújtásra is kiemelt figyelmet fordít. 
A miniszter elmondta: többek között 
a helyettes államtitkárság feladata 
lesz a már megkezdett humanitárius 

munka folytatása, koordinálása. Pél-
daként említette, hogy az iraki er-
bílben keresztény gyerekek számára 
építenek iskolát.

A helyettes államtitkárság létre-
hozása Orbán Viktor kormányfő 
vatikáni látogatásán merült fel. A 
helyettes államtitkárság Rétvári Ben-
ce kereszténydemokrata parlamenti 
államtitkár felügyelete alá fog tar-
tozni, és Török Tamás vezeti majd. 
Ő évtizedek óta ezzel a területtel fog-
lalkozik, korábban vatikáni munkát 
is végzett – fejtette ki Balog Zoltán.

A külhoni Magyarságért Díj egyik üzenete, a politikai azt fejezi ki, hogy nem engedjük el üldözött magyarjaink 
kezét – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az elismerések átadásán.

hAzánk

A figyelemfelhívás és a humanitárius akciók koordinálására lesz az elsődleges feladata a kormány által újon-
nan létrehozott Keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárságnak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumán 
(eMMI) belül létrehozott helyettes államtitkárság rétvári Bence parlamenti államtitkár felügyelete alá fog tar-
tozni. Erről Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter beszélt a közmédiában.

Újabb 
rezsicsökkentés jöhet
Újabb rezsicsökkentésre készül a 
kormány – nyilatkozta seszták Mik-
lós nemzeti fejlesztési miniszter, a 
KDNP alelnöke a Figyelő című gaz-
dasági hetilapnak. Az interjúból az 
is kiderül, hogy megmarad a Déli 
pályaudvar, de fejlesztik kelenföldet 
és felújítják a Nyugatit és a Keletit is.

EgySZErűBB rEZSISZáMlA 
és AlAcsonyABB rezsI

A kereszténydemokrata miniszter 
a gazdasági hetilapnak adott nyilat-
kozata szerint lát lehetőséget újabb 
rezsicsökkentésre is, de annak mérté-
kéről egyelőre nem kívánt nyilatkozni. 
Elmondása szerint ez az uniós kötele-
zettségszegési eljárás kimenetelétől, 
a várható gázáraktól függ, valamint 
attól, hogy az állami energiaportfóli-
óval elérhető jobb szinergiák mekkora 
javulást eredményeznek a költségha-
tékonyságban.

A stratégia egyik kulcskérdése, 
hogy hol lesz az Első Nemzeti Köz-
műszolgáltató Zrt. (ENKSZ) helye, 
szerepe – árulta el. A nagy cél az, 
hogy 2018-tól közel ötmillió fogyasztó 
egyetlen közüzemi számláról értesül-
jön a rezsivel kapcsolatos kiadásairól.

MegMArAD A DélI 
PályAuDvAr

A miniszter elmondta: a kormánynak 
fontos az M7-es kiszélesítése, és nem 
került le a napirendről a gyorsforgalmi 
utak fejlesztése sem. Most az a kérdés, 
mikor és milyen forrásból kezdődhet 
el a munka. Egy korábbi határozatban 
a fejlesztési elképzeléseket szedték 
össze, a legutóbbi kormányhatározat 
pedig azt rögzítette, mely projekteknél 
áll rendelkezésre jelenleg anyagi 
forrás.

A Déli pályaudvart egyelőre nem 
fogják bezárni, de a MÁV működésével 
közvetlenül nem összefüggő vagy 
feleslegessé vált tevékenységeket 
(például a raktározást) elviszik onnan. 
Bővítik ugyanakkor a Kelenföldi 
pályaudvart, és elindul a Nyugati és a 
Keleti pályaudvarok rekonstrukciója. 
Kelenföld esetében a 4-es metróval 
kapcsolatos kötelezettségvállalás miatt 
van szükség a fejlesztésre, valamint 
„részben a várhatóan épülő nagykórház 
miatt” – fogalmazott Seszták Miklós.

KDNP.hu

Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke, 
Puss Sándor felvidéki jezsuita szerzetes, Zelei Miklós Kárpátalján élő író, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János államtitkár, Varga 
Tamás, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója, Reicher 
Gellért, a felvidéki Szőttes Kamara Néptáncegyüttes szervezőtitkára és Deák 
Ernő, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 
(Svédország) elnöke
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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

Párt és frakció

A lelkipásztor és a politikus hangsúlyai különbözőek. Egyik a szenvedő emberrel azonosul, a másik a hazáját védi – nyilatkozta harrach Péter, a KDNP 
frakcióvezetője (képünkön) a gONDOlA.hu hírportálnak, amikor a katolikus egyházfő migrációval kapcsolatos megnyilvánulásairól faggatták.

„A migránscsalogatók szétosztási szándékát  
egy határozott nemmel utasítsuk el!”

Harrach Péter bevándorlásról, népszavazásról és Ferenc pápa álláspontjáról

– Mi az oka annak, hogy mást 
mondanak önök, keresztényde-
mokraták a migránsügyről, mint a 
legfőbb erkölcsi tekintélynek tartott 
Ferenc pápa a menekültkérdésről?

– Leegyszerűsíteném a választ, 
ha azt mondanám, hogy a megoldás 
abban a két különböző fogalomban 
van, amit Ön is használt. Ez igaz, de 
válasznak kevés, bár a lényeg benne 
van. Ő elsősorban a segítségre szo-
ruló, üldözött emberről beszél. Mi 
elsősorban az otthonainkat fenyegető 
migránsáradatról. Ugyan egyik véle-
mény sem kizárólagos, de mindegyik 
hangsúlyos.

– Melyik a jó válasz?
– Ugyanannak a kihívásnak két ve-

szélyéről van szó. Önmagában minde-
gyik indokolt, de a másik teljes kizárá-
sával nem lehet hiteles. Ezt neveztük 
mi kezdettől kettős felelősségnek.

– Kifejtené, hol találkozhat a kettő?
– Kezdjük a mi válaszunkkal. Hun-

tington óta közismert, hogy a civilizá-
ciók harcában a nyugati kultúra vesz-
tésre áll a versenytársakkal szemben. 
Ennek jelei, hogy eltávolodott hagyo-
mányos értékeitől, hogy közösségei 
meggyengültek, hogy társadalmai 
nem képesek reprodukálni önmagu-
kat... Az emberi jogok torz értelmezé-
se és az önvédelmi reflexek gyengülé-
se miatt nem érzékeli a veszélyt sem.

– Milyen veszélyre gondol?
– A migránsáradat veszélyére, a 

migránsok túlnyomó többsége ugyan-
is nem üldözött, hanem a jobb élet 
reményében útnak indult, a felbujtók 
által átvert emberek. Többségük hódí-
tó ideológiát követ, a toleranciát nem 
ismeri, ezért alig-alig integrálható, 
nem is akarja megtartani a befogadó 
ország törvényeit és életformáját. Pár-
huzamos társadalmak alakulnak ki, a 
beilleszkedési nehézségek frusztrációt 
szülnek, ami könnyen radikalizálha-
tóvá teszi őket. Világos, hogy ez ellen 
védekezni kell. Európa határainál kell 
megállítani az áradatot. Látjuk, hogy 
a veszélyérzet leginkább a közép-eu-
rópaiakban működik. Ma ez a viseg-
rádi együttműködés legfontosabb te-
rülete. Döntő jelentősége van annak, 
hogy a migránscsalogatók szétosztási 
szándékát egy határozott nemmel uta-
sítsuk el a közelgő népszavazáson.

– Mindez logikus, de hol van itt az 
üldözöttekkel való együttérzés?

– Rögtön mondom, de előbb vilá-
gossá szeretném tenni felelősségünk 

természetét. Ez koncentrikus kö-
rökben írható le. Elsősorban a ránk 
bízottakért, gyermekeinkért, család-
tagjainkért vagyunk felelősek, majd a 
környezetünkben élőkért, és csak az-
után a távoliakért. Ebből következik, 
hogy első helyen saját honfitársaink 
és azok otthonainak védelme kötelez 
minket. Természetesen nem lehetünk 
közömbösek – különösen az egysége-
sülő világban és a lehetőségek birto-
kában – a távoli, ténylegesen üldözöt-
tek iránt sem.

– Ez konkrétan mit jelent?
– Az üldözötteknek saját hazájuk-

ban, de legalább saját kultúrkörükben 
kell segítséget nyújtani az emberhez 
méltó élet feltételeinek biztosításával. 
ez komoly áldozatokkal jár, de részt 
kell vennünk ebben a munkában. En-
nek részleteiről többször beszélt Höl-
vényi György magyar keresztényde-
mokrata uniós képviselő is.

– térjünk rá a pápa megnyilatko-
zásaira.

– Mindenekelőtt egy tényt tisztáz-
zunk. A pápa menekültügyről vallott 
gondolatai nem képezik a hivatalos 
egyházi tanítás részét, vagyis nem je-
lentenek a hívő katolikusok számára 
lelkiismeretben kötelező azonosulást. 
Az intézménybe vetett bizalmukat 
sem ingatja ez meg, viszont joggal 
bántja őket a kívülről jövő durva mi-
nősítés. Ő ugyanis elsősorban spiri-
tuális és nem politikai vezető. Amit 
az üldözött és menekülő emberről 
mond, az összhangban van a Szent-
írás tanításával. Mást nem is mond-
hat. mindezt az általa sokat hangoz-
tatott irgalmasság szellemében teszi. 
A szenvedő emberrel való erős azo-
nosulás kétségtelenül elnyomja ben-
ne a másik, számunkra elsődleges 
felelősséget, a migránsáradat elleni 
védekezést. Természetesen ennek mi 
sem tudunk örülni.

– ez a fajta érzékenység a szemé-
lyiségéből fakad?

– Inkább az előéletéből. Dél-Ame-
rikában élte hosszú papi életét. Ott a 
nagy társadalmi különbségek és nyo-
mor miatt minden tisztességes lelki-
pásztor a kisemmizettek oldalán áll. 
Másrészt jezsuita, annak a rendnek a 
tagja, amelyik feladatának ma nem a 
küzdelmet, hanem a párbeszédet, az 
együttműködést tartja.

– Mivel magyarázza, hogy a libe-
rális világ nagy ovációval fogadja 
szavait?

– Ő az embert megértő, gyengesé-
geit elnéző lelkipásztor. A liberálisok 
ezt a normák mellőzésének tartják. 
Ha szavait politikai mezőben értel-
mezzük, félreérthetők, sőt könnyen 
félremagyarázhatók. Amikor a mele-
gekről azt mondta, ki vagyok én, hogy 
megítéljem őket, hozzátette, a me-
leg lobbyt viszont nem kedvelem. A 
mondatnak csak az első felét idézték, 

és azt érzékeltették, mintha változott 
volna az egyház tanítása az egynemű-
ek kapcsolatáról. A menekült üggyel 
foglalkozó megjegyzései sem olyan 
egyoldalúak, mint azt a liberális mé-
dia érzékelteti. Idéznem kell egy mon-
datot az elvándorlók és menekültek 
102. világnapja alkalmából írt üzene-
téből. „…ha felelős kötelezettséget is 
vállalnak befogadóik iránt, elismerik 
és tiszteletben tartják a befogadó or-
szág anyagi és szellemi örökségét, mi-
közben megtartják annak törvényeit 
és együtt viselik terheit.” Lengyelor-
szági megnyilatkozásaiból sem emlí-
tették azt, hogy a befogadó országok 
lehetőségeiről és a kultúráról is szólt.

– ha jól értem, arról akar megy-
győzni, hogy nincs feloldhatatlan 
feszültség a pápa és az önök véle-
ménye között.

– A lelkipásztor és a politikus 
hangsúlyai különbözőek. Egyik a 
szenvedő emberrel azonosul, a má-
sik a hazáját védi. Mindkettő jogos 
és indokolt. Van persze egy találko-
zási pont is, a szülőföldön megadott 
segítség. Ezt a pápa így fogalmazza 
említett üzenetében: „szükség van 
arra, hogy lehetőség szerint már kez-
detben feltartóztassák a menekültek 
elindulását és megszüntessék a tö-
meges kivándorlást előidéző okokat: 
a szegénységet, az erőszakot, az ül-
dözést.” Az önvédelmet hangsúlyozó 
politikusok sem akarják véglegesen 
Európa határán táboroztatni a mig-
ránstömegeket. Saját hazájukban kell 
a rendet és a békét elősegíteni az ott 
működő keretek között. Ennek meg-
vannak a humanitárius, gazdasági és 
végső esetben katonai eszközei. Így 
nem válik sem a migráns, sem az eu-
rópai polgár egy sikertelen kísérlet, 
a multikulturális társadalom nyugati 
modelljének áldozatává.

gonDolA

évADnyItó frAkcIóülés
A Fidesz-KDNP-frakciószövetség évadnyitó balaton-

füredi ülése mellett a KDNP képviselőcsoportja külön 
is tanácskozott szeptember elején. Harrach péter a KD-
NP-frakció álláspontját ismertetve arról számolt be, hogy 
a kormány nemcsak biztosan védi a határokat, hanem 
közben emberséges is: szerződést kötött ugyanis karita-
tív szervezetekkel, amelyek segítséget nyújtanak a rászo-
rulóknak. Emellett a magyar kabinet közel-keleti iskola- 
és kórházépítést is támogat.

A családpolitikáról szólva a kereszténydemokrata 
frakcióvezető elmondta, hogy a demográfiai helyzet az 
első számú nemzeti sorskérdés. Jelezte: emelkedik a ter-
mékenységi arányszám, nő a házasságkötések száma, a 

családtámogatások mértékében pedig magyarország a 
negyedik helyen áll az Európai Unióban. A kormányzat 
családpolitikai intézkedései közül kiemelte a munkahely-
védelmi akciót, a gyed extrát, a bölcsődei fejlesztéseket és 
a gyermekétkeztetésre szánt források jelentős emelését.

A KDNP őszi tervei közül megemlítette: a frakció ja-
vaslatot fog tenni a családi csődvédelemmel kapcsolatos 
jogszabály-módosítására, hogy gördülékenyebb legyen ez 
az intézmény. De szeretnének törvénymódosító indítványt 
benyújtani a parlamentnek a munkavállalók érdekeinek 
védelméért is. Így kezdeményeznék, hogy a jelenlegi egy 
szabad vasárnap helyett kettőt legyen kötelező biztosítani 
a kereskedelemben dolgozóknak, és hogy vasárnaponként 
senkit se lehessen nyolc óránál többet dolgoztatni.
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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 is szervezetten vesz részt a népszavazási kampányban
Nacsa Lőrinc lett a KDNP kampányfelelőse

semjén zsolt, a KDNp elnöke 
felkérésére 2016. szeptember 1-től 
Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség (IKSZ) 
elnöke lett a párt kampányfelelő-
se. Az új kampányfelelős feladata 
a kampánnyal összefüggésben a 
szövetségesekkel való kapcsolattar-
tás, a népszavazási kampány kom-
munikációja kereszténydemokrata 
vonatkozásainak koordinálása és 
a KDNP, valamint az IKSZ helyi 
szervezeteinek politikai és kam-
pányvonatkozású tevékenységének 
segítése.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
kvótareferendum-kampányában 
való részvételéről egyeztettek a párt 
megyei vezetői a közelmúltban a 
párt országos központjában. Gaal 
Gergely adminisztratív vezető sze-
rint a népszavazása valódi tétje az 
európai keresztény civilizációnk 
fennmaradása, értékeinek megőr-
zése, ezért keresztény világnézeti 
pártként a KDNP-nek is jól felké-
szülten, szervezetten kell kivennie 
a részét a kampányfeladatokból.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
megyei szervezői szeptember elején 

tartották szokásos operatív meg-
beszélésüket, melynek fő témája a 
betelepítési kvótáról szóló népsza-
vazás kampányával kapcsolatos fel-
adatok tisztázása volt.

Gaal Gergely adminisztratív ve-
zető a találkozó alkalmával elmond-
ta, hogy az október 2-i népszavazás 
a kereszténydemokrata politikai kö-
zösség számára különösen fontos, 

hiszen valójában európai keresztény 
civilizációnk fennmaradása, értéke-
inek megőrzése a tét, a kérdés jelen-
tősége tehát túlmutat a napi párt-
politikán. Keresztény világnézeti 
pártként a KDNP-nek is jól felké-
szülten, szervezetten kell kivennie 
a részét a kampányfeladatokból. A 
párt irányvonala Semjén Zsolt elnök 
megfogalmazása alapján karitáció 

a migránsok felé és önvédelem a 
migrációval szemben. Ismertette a 
kampány során várható feladatokat 
és azok ütemezését is, amelyek a 
helyi és megyei szervezetekre, va-
lamint a tagságra, a választókerü-
leti szövetségesi tanácsba nemrég 
újonnan kinevezett küldöttekre és 
a külsős segítőkre várnak a követ-
kező hetekben. Hangsúlyt kapott 
az is, hogy a kereszténydemokrata 
aktivistáknak a szövetségesi vá-
lasztókerületi rendszerrel szorosan 
együttműködve végezzék munkáju-
kat a kampány során.

Nacsa Lőrinc kampányfelelős a 
találkozón ismertette a keresztény-
demokrata megközelítésből fon-
tos kommunikációs irányokat. A 
jó hangulatú munkamegbeszélésen 
szó esett a KDNP által elvégzett 
kampánymunka dokumentálásának 
fontosságáról is, különös tekintettel 
– a majdani önkormányzati válasz-
tásokra felkészülendő – pártunk he-
lyi szervezeteinek és személyeinek 
pozícionálására. A népszavazási 
kampány és egyéb aktuális kérdések 
mellett a találkozó témája volt még 
a KDNP eredményes, elsősorban a 
nyugdíjasok védelmében tett fellé-
pése a csaló árubemutatók ellen.

hAzánk

Komoly egészségügyi kockázatot 
jelent a migráció

A magyar egészségügyi ellá-
tórendszer ura a migráció okoz-
ta helyzetnek, kockázatot jelent 
azonban, hogy az érkezők nem 
együttműködőek, nem várják meg 
a szűrővizsgálatok eredményét 
– jelentette ki az egészségügyért 
felelős államtitkár. Ónodi-Szűcs 
zoltán a röszkei tranzitzónánál 
tartott sajtótájékoztatón úgy fo-
galmazott, a jelenlegi szabályok 
alapján a magyar hatóságok „el-
mentek a falig”. Magyarországot 
az a vád szokta érni, hogy nem 
nyújt kellő védelmet a migránsok 
számára, nagyon nehéz azonban 
ezt megtenni, ha az érintettek 
nem hajlandóak igénybe venni a 
segítséget – tette hozzá.

Az orvosi alapellátás a tran-
zitzónákban biztosított, egy-egy 
orvosi rendelő működik gyer-
mekeknek és felnőtteknek, ezek 
személyzetét a honvédség bizto-
sítja. A gyermekorvosok a kerítés 
vajdasági oldalára, de még ma-
gyar területre is kimennek, és aki 
igényli, azt ellátják – mondta az 
államtitkár.

Ha egy migráns esetében vala-
milyen fertőző betegség gyanúja 
merül föl, szűrővizsgálatra utal-
ják be. Tavaly év végétől augusz-
tus elejéig több mint 4100 ilyen 
szűrővizsgálatot rendeltek el, 
ezek közül azonban csak 350-400 
történt meg, a többiek korábban 
továbbutaztak Magyarország te-
rületéről – közölte a főorvos.

A járványügyi kockázatot mu-
tatja azonban, hogy ezek során is 
találtak HIV-, szifilisz-, valamint 
hepatitis A- és C-fertőzöttet. Az 
elhanyagolt higiénés állapotok 
miatt nagyon sokan rühesen, tet-
vesen érkeznek – tudatta a szak-
ember.

A politikus kitért arra, hogy 
tavaly áprilistól több mint 350 
millió forintba került az érkező 
migránsok egészségügyi ellátása, 
az orvosi kezelés, a gyógyszerek, 
vakcinák, szűrővizsgálatok, a 
mentős szállítás költsége.

Kovács Attila helyettes or-
szágos tisztifőorvos hozzátette: 
Magyarország teljes körű – gya-
korlatilag saját állampolgáraival 
megegyező – egészségügyi szol-
gáltatást nyújt a migránsoknak.

MtI

Szervezett embercsempészek „vadásznak” 
kiskorú bevándorlókra

„Magyarországon is működik az 
a tökéletesen felépített embercsem-
pész-hálózat, amelynek a fóti gyer-
mekotthonba kerülő, kísérő nélküli 
kiskorúak is áldozatai” – mondta a 
Magyar Időknek Rétvári Bence, aki 
szerint mindez jelentősen táplálja az 
elmúlt években indult népvándorlási 
hullámot. Az EMMI keresztényde-
mokrata parlamenti államtitkára szá-
mos olyan összefüggésre hívta fel a 
figyelmet, amely alátámasztja a kis-
korúak szervezett csempészését.

A politikus, aki már többször is 
járt Fóton, elsőként azt hangsúlyozta, 
hogy egyes, a határnál osztogatott, 
urdu nyelvű tájékoztatókon már a fóti 
otthon neve is fel van tüntetve mint 
egyfajta tábor, tranzitállomás.

„Feltehetően így tájékoztatják a 
migránsokat, hogy ha kiskorúnak 
vallják magukat, Fótra kerülnek, ahol 
teljes ellátást kapnak” – fejtette ki az 
államtitkár, aki emlékeztetett arra, 
hogy ezeknél a fiataloknál mobiltele-
fonon kívül nincs semmi, vagyis sem 
külföldi, sem magyar valuta nincs 
náluk jelentős mennyiségben. „Mégis 
rövid időn belül, jobbára egy-két nap 
után továbbállnak. Az eddigi tapasz-
talatok szerint értesítik az otthon ma-

radt szülőket arról, hogy meddig jutot-
tak el, éppen hol tartózkodnak, így a 
családtagok tudják, mekkora összeget 
kell fizetni az embercsempészeknek, 
hogy a következő állomásig, esetleg 
az előre megbeszélt végcélig elvigyék 
őket. Amint a pénzt átutalják, a fiata-
lok folytatják útjukat a képzelt Kána-
án felé” – fogalmazott Rétvári Bence.

Mint mondta: az elmúlt évben 3500, 
kísérő nélküli kiskorú fordult meg Fó-
ton, és mindössze húszan maradtak 
tartósan az otthonban.

„Fontos leszögezni, hogy egyikük-
nek sem volt okmánya, leszámítva 
egyet, amely hamis volt. Ezért a mig-
ráns fiatalok bármilyen adatot mond-
hatnak, ellenőrizhetetlenek” – hang-
súlyozta.

„Az is látható, hogy a ramadán alatt 
kevesebben érkeznek Fótra, és az in-
tézményt elhagyók száma is csökken” 
– tette hozzá. Kifejtette: az ember-
csempészek olyan képet festenek le 
a nyugati országokról, amely messze 
áll a valóságtól. „Az itteni migráns fi-
atalok azt hiszik, hogy Németország-
ban ingyen kapnak lakást, amelyhez 
házvezetőnő is jár. Ez csak az ember-
csempészek által kitalált marketing” – 
mondta a KDNp alelnöke.

Nacsa Lőrinc Gaal Gergely
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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

Orbán Viktor (Fidesz–KDNP) miniszterelnök szerint az október 2-i népszavazás nem pártügy, hanem nemzeti ügy. A kormányfő szeptember 12-én az Or-
szággyűlésben arra szólított fel:„ne kockáztassuk Magyarország jövőjét”. A kormányfő az őszi ülésszakot megnyitó napirendi előtti felszólalásában jórészt a 
migrációról és az október 2-i referendumról beszélt, és arra hívta fel a figyelmet, hogy „amit eddig láttunk a népvándorlásból, csak a bemelegítő körök voltak, 
az igazi mérkőzés még előttünk áll”. harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hozzászólásában úgy fogalmazott: az integrálódni képtelen tömeg jelenti a bajt, 
mellyel szemben önvédelemre van szükségünk. 

Orbán Viktor: Az október 2-i népszavazás nemzeti ügy
A migránsinvázió veszélyezteti a foglalkoztatás, a bérnövekedés és 
 a biztonság területén elért eredményeinket – reagált Harrach Péter

A népszavazás céljának Magyaror-
szág megvédését nevezte a miniszter-
elnök, rögzítve: Magyarország büszke 
lehet arra, hogy az egyetlen európai ál-
lam, ahol az emberek népszavazáson el-
mondhatják a véleményüket. A referen-
dum a kormányfő szerint nemzeti ügy, 
ebben a kérdésben nincs jobb- vagy bal-
oldal, csak magyar emberek és magyar 
jövő van, „nincs pártügy, csak pártok 
felett álló nemzeti ügy”.

hAZáNK jöVőjE A tét
Hangsúlyozta azt is: sokat dolgoztak 

és küzdöttek, hogy végre megint legyen 
jövője hazánknak, ezért azt kérte, „ne 
kockáztassuk Magyarország jövőjét”.

„A kvótanépszavazással meg akar-
juk változtatni a brüsszeli bizottság 
által már meghozott döntéseket”, ame-
lyek közül kiemelte: felső határ nélkü-
li, automatikus bevándorló-szétosztási 
mechanizmust akarnak megvalósítani, 
és könnyítenék a „családegyesítés” fo-
lyamatát. Brüsszelnek azonban ez sem 
elég – folytatta –, „cselre készülnek”, 
mert ha nem tudnának megegyezésre 
jutni a nemzetállamokkal, akkor majd 
a baloldali városokkal próbálkoznak, 
hogy azok fogadják be a migránsokat. 
„Ha nem boldogulnak Magyarország-
gal és Budapesttel, akkor majd leboltol-
ják Zuglóval, Salgótarjánnal vagy Sze-
geddel, (...) most fog eldőlni, lesznek-e, 
és ha igen, hol lesznek migránstelepek” 
– mondta Orbán Viktor, aki ezért a bal-
oldali vezetésű településeken élőknek 
is azt tanácsolta, menjenek el szavazni 
október 2-án. A kvótareferendum nem-
csak egy országos népszavazás, hanem 
3200 helyi népszavazás is, mert Brüsz-
szel terve nemcsak az országot fenyege-
ti, hanem a településeket is – tette hozzá 
a miniszterelnök.

terror euróPáBAn
Orbán Viktor arról is beszélt: a terror 

beköltözött Európába. Példaként emlí-
tette a nizzai és a németországi kisvá-
rosokban történt terrorcselekményeket. 
Ami Belgiumban, Franciaországban, 
Németországban megtörténhetett, az 
bárhol megtörténhet az Európai Unió-
ban – hangsúlyozta.

Szerinte nem véletlenül recseg Eu-
rópa hagyományos politikai ácsola-
ta, a bajt azok a pártok és kormányok 
okozták, amelyek naivitással válaszol-
tak a bevándorlás okozta kihívásokra. 

Hozzátette: a brüsszeli bürokraták azt 
hiszik, a dolgok maguktól visszazökk-
enek a korábbi jómódú és biztonságos 
állapotukba. Azt gondolják – folytatta –, 
hogy a 440 milliós Európának meg sem 
kottyan néhány milliónyi muszlim mig-
ráns. „Tévednek. Ez a remény hiú áb-
ránd, délibáb és naiv önáltatás, a dolgok 
maguktól nem javulnak meg, hanem 
súlyosbodnak” – hangoztatta. Orbán 
Viktor úgy összegzett: az Európai Uni-
ónak fel kell végre ébrednie.

A miniszterelnök ezért – mint mond-
ta – a pozsonyi EU-csúcson is fel fog 
lépni „a naiv és veszélyes” bevándor-
lás-politika ellen, amely helyett reális, 
valóságismereten alapuló, erőt felmuta-
tó önvédelmi migránspolitikát javasol. 
A brüsszeli politika ugyanis civilizáci-
ós katasztrófához vezet – indokolta –, 
amely lassan, de feltartóztathatatlanul 
halad, és „úgy veszíthetjük el európai 
értékeinket, mivoltunkat, ahogyan a 
békát főzik meg a lassan felforrósodó 
vízben”. Egyre több lesz a muszlim, és 
Európára többé nem lehet ráismerni – 
vetítette előre, jelezve, „ha most nem 
leszünk képesek változtatni, akkor (...) 
matematikai pontossággal meg tudjuk 
mondani, milyenek lesznek Európa 
nagyvárosai két-három évtized múlva”.

„Amit eddig láttunk a népvándorlás-
ból, csak a bemelegítő körök voltak, az 
igazi mérkőzés még előttünk áll” – hív-
ta fel a figyelmet, utalva a várható jelen-
tős afrikai népességnövekedésre.

Azt is hangoztatta ugyanakkor, hogy 
a migránsok maguk is áldozatok, a he-
lyi konfliktusok és a hamis ígéretekkel 
kecsegtető politika áldozatai. Szerinte 
azonban a magyar migrációs politika 
az észszerűsége mellett erkölcsileg is 
megalapozott, hiszen „nincs kő a szí-
vünk helyén”. A segítséget kell odavin-
ni, ahonnan a bevándorlók jönnek, nem 
pedig a bajt idehozni – fogalmazta meg 
a magyar álláspontot.

A neMzetek euróPájáért
Orbán Viktor álláspontja szerint a 

tagállamok szintjén kell megerősíteni az 
Európai Uniót, annak alapját ugyanis a 
tagállamok és nem a brüsszeli intézmé-
nyek adják. „Térjünk vissza a nemzetek 
Európája koncepcióhoz”.

A kormányfő hangsúlyozta: gaz-
daságilag is meg kell erősíteni a kö-
zösséget, amelynek versenyképessége 
globális szinten hatalmasat csökkent 
az elmúlt évtizedben. Nem kilépni 
akarunk, hanem meg akarjuk javítani 

– mondta az unióról, hozzátéve: ma a 
magyarok és a lengyelek hisznek leg-
inkább az eU-ban.

Orbán Viktor jelezte azt is, hogy Ma-
gyarország egy európai hadsereg felállí-
tásának gondolatát is támogatja.

A miniszterelnök kitért a brexitre is, 
úgy fogalmazva: nem az uniós kilépés 
mellett szavazó Nagy-Britanniáért kell 
aggódni, mert a világ hatodik legna-
gyobb gazdaságával rendelkező ország 
biztos lábakon áll, és tudja, mit akar.

„Nekünk nem London okozza a fej-
törést, hanem Brüsszel” – fogalmazott, 
emlékeztetve arra, hogy az EU önvizs-
gálat helyett a sértődöttet játssza, holott 
az uniós vezetőknek minden eszközük 
megvolt ahhoz, hogy együtt tartsák az 
európai közösséget.

hArrAch PétEr: AZ 
önvéDeleM legyen 

hAtékony és eMBerséges
Harrach péter, a Kereszténydemok-

rata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője 
a miniszterelnök napirend előtti fel-
szólalására reagálva kitért arra, hogy 
az európai keresztény és zsidó vallás 
értékei nem csupán a vallásos embe-
rek tulajdona. Ezt minden európai a 
gyökerek miatt „akarva-akaratlanul” 
vallja, még ha szekularizált világban él 
is – mutatott rá a kereszténydemokrata 
politikus, aki kiemelte a saját és a má-
sik ember életének tiszteletét, védel-
mét, annak sérthetetlen voltát. Ha ez a 
gondolat jelen van, nem lehet elfogadni 
egy olyan kultúrát, amelyik az életet 
nem tiszteli – rögzítette Harrach Péter. 

Hozzátette: ha egy idegen kultúrából 
érkezett ember elfogadja a törvényein-
ket, szokásainkat, azzal nincs gond. A 
tömeggel, amely képtelen integrálódni, 
azzal van baj – mondta.

A keresz ténydemokrata politikus 
szerint a migránsinvázió veszélyezteti 
mindazt, amit elértek a foglalkoztatás, 
a bérnövekedés és általában a biztonság 
területén.

Önvédelemre van szükség, és a határ-
védelem ezt jelenti – húzta alá.

hAzánk – MtI

KDNP: MEg KEll 
állítAnI A BrüsszelI 
DIktAtÚrA éPítését!

Vejkey Imre (KDNP) országy-
gyűlési képviselő szeptember 12-
én napirend előtti felszólalásában 
kijelentette: a brüsszeli diktatúra 
építését meg kell állítani. sze-
rinte az uniós kvótacsomaghoz 
akkor sem lehet asszisztálni, ha 
tudható, hogy a bevándorlók je-
lentős része áldozat, akiknek 
betarthatatlan ígéreteket tettek 
„Európa koronás betyárjai”. Az 
unió nem építheti a jövőjét a csa-
ládok helyett a bevándorlásra. 
Hangsúlyozta: az EU-ra egyik 
tagállam sem ruházott át olyan 
hatáskört, amely alapján kötele-
zően telepíthetne migránsokat 
egy tagállamba. Arról is beszélt: 
az uniós javaslat jelentős terhet 
róna a hazai településekre is.

Hazank.indd   5 2016.09.20.   7:24:55
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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

XI. Ince pápának múlhatatlan érdemei vannak az iszlám hódítás megállításában

Ince pápának magyarország török 
megszállás alóli felszabadításában és 
az iszlám hódítás megállításában volt 
kiemelkedő szerepe. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes a főváros I. ke-
rületében beszélt erről, amikor Buda 
1686-os visszavételének alkalmából 
megemlékezést tartottak és megko-
szorúzták a pápa egész alakos szobrát.

Semjén Zsolt felidézte a történel-
mi előzményeket és kitért az 1456-
os nándorfehérvári diadalra, amely 
– emelte ki – azért következhetett be, 

mert a nemzet egységes volt, le tud-
ták verni a törököt, meg tudták védeni 
Európát, meg tudták állítani az iszlám 
hódítást.

Ez a nemzeti egység már nem volt 
elmondható 1526-ban, a mohácsi 
vésznél, amikor a kiállítható keresz-
tény sereg harmada ment csupán a ki-
rállyal a mohácsi síkra. Nem volt egy-
séges az ország és gyenge kezű volt a 
király is – idézte fel.

„1541-ben Buda elvesztése követ-
kezett, aminek örökre szóló tanulsága 
van” – emelte ki Semjén Zsolt, aki ki-
tért arra, hogy a nép felét a török hódí-
tás alatt kiirtották, az országot romba 

döntötték, és magyarország a mohács 
előtti nagyságát, erejét már nem tudta 
visszaszerezni.

„Megmaradásunk annak köszön-
hető, hogy sikerült visszafoglalni a 
török hódítóktól Budát” – hangsú-
lyozta a kormányfő helyettese. Ki-
emelte: akkor volt egy nagy pápa, 
aki felrázta Európa keresztény 
lelkiismeretét, pénzt és segítséget 
küldött a magyaroknak. Ince pápa 
ki merte mondani: a keresztény ma-
gyarországnak küldetése ellenállni 
az iszlám hódításnak, a török meg-
szállásnak, hogy azok lehessünk, 
akik vagyunk, keresztény magyarok 

és keresztény európaiak – fogalma-
zott. Hozzátette: azt kívánja, hogy 
Ince pápa példája meghallgatásra 
találjon a magyarok szívében és Eu-
rópa fülében.

MtI

Európa visszahódítása
Az Európai Unió keresztényde-

mokrata alapítói a békére, a keresz-
ténységre és a közösségre alapozták 
az együttműködést – mondta Soltész 
Miklós (KDNP) egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár Vácott, a Páneu-
rópai Unió nemzetközi konferenci-
ájának megnyitóján, amelynek címe 
„Európa visszahódítása: kihívások és 
veszélyek”. A konferencián felszólaló 
Surján László, a KDNP tiszteletbeli 
elnöke szerint az európai keresztény-
ség megmaradása megvalósítható és 
megvalósítandó feladat, „ha az euró-
pai kultúrát meg akarjuk tartani”.A 
Magyar Páneurópa Unió rendezésé-
ben, valamint a váci önkormányzat, 
a Váci Egyházmegye, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Konrad 
Adenauer Stiftung társrendezésében 
kezdődött Európa visszahódítása: ki-
hívások és veszélyek című háromna-
pos rendezvényen a kereszténydemok-
rata államtitkár hangsúlyozta, hogy 
mialatt Angliában, Franciaországban 
vagy Németországban egyre növek-
szik a muszlim imahelyek és mecsetek 
száma, addig a katolikus, református 
vagy evangélikus templomokból mú-
zeumot vagy kocsmát csinálnak. El-
mondta, a közel-keleti keresztény ve-
zetők mind azt kérik Európától, hogy 
segítsenek megőrizni helyben azokat 
a – sok helyen kétezer éves – közös-
ségeket, amelyek a saját földjükön sze-
retnének boldogulni és megélni hitü-
ket.Az egyházi vezetők a legnagyobb 

veszélynek azt látják, hogy Európa 
hívja az embereket, ahelyett, hogy se-
gítene nekik megmaradni ott, ahová 
tartoznak. soltész miklós elmondta: 
összefogásra van szükség, amely Kö-
zép-Európa országaiban már elkezdő-
dött, de a nyugati országok segítségére 
is szükség van. Ha nem sikerül feléb-
reszteni Európa felelőtlen vezetőinek 
lelkiismeretét, akkor a most elkövetett 
hibákat a gyermekeink és unokáink 
fogják számon kérni, hiszen ha Euró-
pa a mostani úton megy tovább, akkor 
egy elfoglalt, kifosztott kontinens vár 
rájuk – fogalmazott a KDNP alelnöke.

Surján László, a KDNP tiszteletbeli 
elnöke arra mutatott rá, hogy a közös 
érdek helyét Európában részérdekek 
ügyes érvényesítése vette át, megsza-
kadt a kapcsolat az európai polgár és 
az európai intézmény között, de az eu-
rópai emberrel is probléma van. Anton 
Hykisch szlovák író szavaira utalva 
úgy fogalmazott: a bevándorlóknak 
van istenük, van közösségük és van 
jövőképük, Európa ateista, individua-
lista és gyermektelen, s ez az integrá-
lódás problémájára mutat rá.

Surján László, a Charta XXI Meg-
békélési mozgalom alapítója beszédé-
ben kiemelte: egyre többen mondják 
ki, hogy az Európába menekülő embe-
reknek a szülőföldön való, emberhez 
méltó élet lehetőségét kell biztosítani. 
Szólt arról is, hogy az európai keresz-
ténység megmaradása megvalósítható 
és megvalósítandó feladat, „ha az eu-
rópai kultúrát meg akarjuk tartani”.

A népszavazás tétje kultúránk, 
értékrendünk és ezeréves államiságunk

Magyarország, a magyar nép jövő-
jéről szól az október 2-i kvótanépsza-
vazás – hangsúlyozta Simicskó István 
honvédelmi miniszter a közelmúltban 
Budapesten. A Megyei Jogú Városok 
Szövetsége (MVJSZ) által, Október 
másodikán nemet mondunk! címmel 
rendezett konferencián tartott előa-
dásában a kereszténydemokrata po-
litikus kiemelte: a népszavazás tétje 
hosszú távon az, hogy megmarad-e 
a kultúránk, az értékrendünk és az 
ezeréves államiságunk.

A településvezetőket arra kérte a 
honvédelmi miniszter, hogy ösztö-
nözzék az embereket az október 2-ai 
népszavazáson való részvételre, és 
buzdítsák őket arra, hogy szavazza-
nak nemmel a kényszerbetelepítésre, 
mert – mint hangsúlyozta – „tartha-
tatlan, amit a brüsszeli bürokraták 
ránk akarnak kényszeríteni”.

Simicskó István beszélt arról, 
hogy a migráció kapcsán a baloldali 
liberális vélemények először álprob-
lémáról szóltak, azt mondták, hogy 
a Fidesz generálja a feszültséget, 
semmiféle migrációs veszély nin-
csen. Ehhez képest több mint másfél 
millió migráns érkezett Európába, 
az erőszakos cselekmények száma 
rendkívül megnőtt – mondta a mi-
niszter hozzátéve, hogy Európában 
több mint 300 ember halt meg ter-

rorcselekmények következtében az 
elmúlt egy évben.

„Ha ezeket a figyelmeztető jelzése-
ket az brüsszeli bürokraták nem ér-
zékelik, akkor nagy baj van” – hang-
súlyozta a honvédelmi miniszter, aki 
párhuzamot vonva a mintegy félezer 
évvel ezelőtti Európával arról beszélt, 
hogy az akkori és a mostani Európai 
is megosztott volt és az akkori veze-
tők is más belső problémákkal voltak 
elfoglalva Európa határának védelme 
helyett.

Mint mondta, minden egyes civi-
lizáció vallási talapzaton áll, és ha a 
vallási talapzat megrendül, akkor ci-
vilizáció jövője kerülhet komoly ve-
szélybe.

Simicskó István beszélt arról 
is, hogy Európa nagyvárosaiban 
a lakosság összetételében történt 
változás: például 1999-ben Párizs 
lakosságának 14 százaléka volt be-
vándorló, ma pedig 23 százalék. Ez 
jól mutatja azt a folyamatot, amelyet 
– mint mondta – többféleképpen ne-
vezhetünk, akár bevándorlásnak, „új 
honfoglalásnak” vagy „a globalizá-
ció felgyorsításának”.

Kijelentette: ha Európa nem erősíti 
meg a hitét és helyette a „hiszékeny-
ség útjára lép”, amikor a migrációban 
csak humanitárius szempontokat lát, 
veszélyeket nem, akkor „bajba fo-
gunk kerülni”.

hAzánk – MtI

Segítsünk, vagy még többen jönnek!

Az Afrikai Szükséghelyzeti Alap-
ról tartott vita során Hölvényi György 
kifejtette: a tömeges migráció újfajta 
humanitárius és biztonsági kihívással 
szembesíti Európát. Átlátható stratégi-
ára van szükség, melynek keretében a 

támogatások nem merülhetnek ki az 
elvándorlás megakadályozásában. Ha 
meg akarjuk őrizni európai hagyomá-
nyainkat és értékeinket, szülőföldjükön 
kell védelmet biztosítanunk a bajban 
lévőknek. A néppárti képviselő hang-
súlyozta: „az Európai Uniónak együtt 
kell működnie a vallási szervezetekkel a 

hatékonyabb segítségnyújtás érdekében. 
Hiba lenne kihagyni a döntéshozatalból 
a jelentős helyismerettel rendelkező val-
lási vezetőket”.

Hölvényi György emlékeztetett a 
vallási kisebbségek nehéz helyzetére, 
hiszen számos esetben ebben keresendő 
az elvándorlás legfőbb oka. Felszólalá-

sában kiemelte a folyamatos üldöztetést 
elszenvedő közel-keleti keresztények 
sorsát.

Beszéde végén nyomatékosította: 
mindent meg kell tennünk a bajba jutot-
tak megsegítése érdekében, ellenkező 
esetben még nagyobb tömegek vándo-
rolnak be Európába.

hAzánk

Elsősorban az elvándorlás okait kell megszüntetni, ám emberiességi szempontoktól vezérelve támogatnunk kell a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőket 
is” – hívta fel a figyelmet hölvényi györgy KDNP-s EP-képviselő az Európai Parlament plenáris ülésén.

XI. Ince pápa szobra az I. kerületben
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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

Erős történelmi hagyományok 
és markáns jelenlét a városokban

Bemutatjuk a KDNP-t Győr-Moson-Sopron megyében
A hazánk fél évvel ezelőtt sorozatot indított, melynek célja, hogy bemutassa a megyei KDNP-szervezetek működését, mindennapjait, sikereit és nehézségeit. 
Mindez segíthet közelebb hozni egymáshoz a különböző tájegységek kereszténydemokrata alapszervezeteit, s a tapasztalatcsere segítséget jelenthet, illetve 
tanulságul is szolgálhat egy-egy helyi ügy képviselete során. Ezúttal győr-Moson-Sopron megye kereszténydemokratái mutatkoznak be.

A kereszténydemokrácia erős tör-
ténelmi hagyományokkal rendelke-
zik Győr-Moson-Sopron megyében. 
Az 1947-es országgyűlési válasz-
táson kiemelkedő, 42,6 százalékos 
eredményt ért el itt a Demokrata 
Néppárt, de az 1990-es választáson 
is jóval az országos átlag felett sze-
repelt, a voksok közel 10 százalékát 
szereztte meg itt a keresztényde-
mokraták.

A Kereszténydemokrata Nép-
pártnak jelenleg öt helyi szervezete 
működik Győr-Moson-Sopron me-
gyében (Győrött, Mosonmagyaró-
várott, Csornán, Kapuváron és Sop-
ronban); és négy városban (Győr, 
sopron, Csorna és mosonmagya-
róvár) működik helyi csoportja az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetségnek is.

Ezeken a településeken a helyi köz-
életben és önkormányzatok szintjén 
is jelentős a kereszténydemokrata 
jelenlét. A megyei szervezetet Szé-
les Sándor vezeti (lásd interjúnkat a  
9. oldalon).

keresztényDeMokrAtA 
StABIlItáS győrBEN

A KDNP Győri Szervezete 1990 
februárjában alakult. A rendszer-
váltást követő időszakban sok ne-
hézséggel kellet megküzdenie, mint 
minden akkor frissen induló szer-
vezetnek, de a nagy válságok elke-
rülték. Így megalakulásától kezdve 
folyamatosan politikai tényezőnek 
számított Győr város életében. A 
KDNP politikai tevékenységének 
súlyát a megyeszékhelyen Ottófi 
Rudolf alapozta meg, akit Győr Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése – 2006 
után 2010-ben is – alpolgármester-
nek választott. 2011. február 11-i 
halála súlyos veszteséget jelentett a 
Győri Szervezet számára, hiszen a 
61 éves politikus nem csak a Szé-
chenyi István Egyetemen hagyott 
óriási űrt maga után, ahol geoin-
formatikát tanított, hanem a vá-
rosirányításban az általa képviselt 
és irányított területeken és a helyi 
szervezetben, ahol fáradhatatlanul 
és kitartóan dolgozott azért, hogy 
ez a politikai párt a jobboldali és ke-
resztény értékek építője és ápolója 
legyen Győrben. 

Az általa képviselt irányvona-
lat kívánja tovább folytatni Pergel 
elza, akit a 2010 októberében tar-

tott tisztújításon választottak meg 
a KDNP győri elnökévé. A frissen 
választott elnökség aktív tevékeny-
séggel igyekszik meghálálni a tag-
ság bizalmát.

A győri KDNP-szervezetnek je-
lenleg 78 aktív és 4 pártoló tagja 
van, s a polgári körökkel rendsze-
resen együttműködve vesz részt a 
győri politikai életben. Két KDNP-s 
önkormányzati képviselő (Hajszán 
Gyula, Sík Sándor) és négy, KDNP 
által delegált külsős bizottsági tag 
segíti a városvezetés munkáját. A 
havonta összehívott tagság szívesen 
vitatja meg az országos és a helyi 
történéseket. A kampánymunkák-
ban a tagok mérhetően és eredmé-
nyesen vesznek részt.

A helyi nyomtatott sajtóban való 
megjelenés nehézségei ellenére a 
saját honlap és Facebook-oldal se-
gítségével a győriek rendszeresen 
nyomon tudják követni a Keresz-
ténydemokrata Néppárt Győri Szer-
vezetének tevékenységét. 

A 2010 őszén megválasztott el-
nökség aktív tevékenységét mutat-
ja, hogy 2011. január 19-én telthá-
zas jótékonysági Bánk bán-előadást 
szervezett, melynek köszönhetően 
jelentős összeggel tudták támogatni 
a vörösiszap-katasztrófa károsult-
jait és ezzel egyben lehetőséget is 
teremtettek az észak-komáromi ma-
gyar nyelvű szlovák színház művé-

szeinek magyarországi fellépésére.
2011. májusban megkezdődött a 

Szent Ferenc Alapítvány Kovásznai 
Gyermekotthonának adományozan-
dó Apor Vilmos dombormű meg-
valósításának szervezése. Ennek a 
domborműnek a finanszírozásához 
a KDNP-tagok alapítványt hoztak 
létre azzal, hogy további célok meg-
valósítását is tudják ezen keresztül 
támogatni. Így szeretnék a magyar-
országi és a határon túli nehézsorsú, 
magyar nemzetiségű embereket, il-
letve az őket felkaroló hazai és ha-
táron túl működő szervezeteket és 
intézményeket támogatni, valamint 
szociális, kulturális és oktatási té-
ren segíteni. Ezen felül a győri vagy 
Győr környéki emberek elismeré-
sét vagy épp a határon túli magyar 
nyelvű rendezvények támogatását, 
magyar nyelvű iskolák részére ma-
gyar nyelvű könyvek adományozá-
sát és kulturális rendezvények szer-
vezését is céljuknak tekintik.

2012. április 28-án Pápai Lajos 
győri püspök szentelte fel a KDNP 
Győri Szervezete által támogatott 
és számos magán- és közösségi tá-
mogatást is kapó kovásznai Apor 
Vilmos-emlékművet, s a szente-
lést követő napon adományozta a 
Csíksomlyói Kegytemplomnak pá-
pai Lajos püspök úr a boldog Apor 
Vilmos-ereklyét. A kovásznai em-
lékmű-avatással egybekötött erek-

lyeadományozáson való 
részvétel az egyik legem-
lékezetesebb eseménye 
volt a KDNP győri közös-
ségének. 

A KDNP Győri Szerve-
zete és a szervezet tagjai 
által alapított Országzász-
ló Alapítvány a II. Rákó-
czi Ferenc szülőfalujában, 
borsi községben 2013. 
tavaszán ellopott, majd 
feldarabolva megtalált, 
a vezérlő fejedelmet áb-
rázoló bronz mellszobor 
újraállítására szervezett 
gyűjtést. A két szervezet 
300 ezer forintot gyűjtött 
össze, a szobrot újraállí-
tásán ott volt a győri KD-
NP-elnök és az alapítvány 
képviselője is. 

A székely Nemzeti ta-
nács által 2013. októberé-
ben szervezett „székelyek 

nagy menetelésén” és két évvel ké-
sőbb, 2015. október 24-re meghir-
detett Őrtűzgyújtáson, majd 2016. 
július 2-án az Ezer Székely Leány 
Napja rendezvényen is rész vett a 
KDNP Győri Szervezetének kül-
döttsége, kiegészülve a KÉSZ győri 
csoportjának tagjaival.

De a határon túli magyarok tá-
mogatása mellett természetesen 
idehaza is segítenek a győri keresz-
ténydemokraták. A 2012/2013-as 
tanévben sikeres együttműködés 
keretében 22 általános és középis-
kolai diáknak ingyenes korrepetá-
lással nyújtott segítséget a szervezet 
abban, hogy a korábbi tanulmányi 
eredményükön javítani tudjanak, il-
letve biztosították a továbbtanulás-
hoz a felkészítésüket. A családok, 
akik ezt az ingyenes oktatást igény-
be vették, a 2013/2014-es tanév in-
dulásakor kérvényezték a lehetőség 
ismételt biztosítását. Az igényre 
tekintettel ez megtörtént, és a szer-
vezet még további egy tanévig foly-
tatta a korábban támogatott diákok 
ingyenes oktatását. 

A Kovács K. Zoltán Idősek Köre 
Egyesület elnöke 2013. március hó-
napban tartott beszámolót az egye-
sület megalakulásáról, a tervezett 
programjairól és az alapvető célja-
ikról. A tájékoztató nyomán, ennek 
a győri csoportjaként a KDNP tag-
jai létrehozták a Győri Társaskört, 

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, Széles Sándor megyei KDNP-elnök és Firtl Mátyás, 
a párt országgyűlési képviselője
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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

mely kulturális programokat szer-
vez – nem csak KDNP-tag nyug-
díjasok számára. teszik ezt olyan 
sikerrel, hogy igény van a havi ösz-
szejövetelek szervezésére.

A lakosság életében való nehézsé-
gek megoldásában közreműködik a 
2008. októberétől havonta folytatott 
ingyenes jogsegélyszolgálat, mely 
kezdetben a helyi sajtóban való 
megjelenéssel került a köztudatba, 
2011-től már a www.kdnpgyor.hu 
honlapon keresztül megtalálható in-
formációk alapján vehető igénybe. 

Hasonló rendszeres és közvetlen 
találkozási lehetősége a szervezet-
nek a város lakóival évente az ad-
venti 4 hétvégén tartott Győr városi 
gyertyagyújtó ünnepség, melynek 
2008-től szervezője a KDNP Győri 
Szervezete és helyszíne Győr leg-
szebb és egyik legnagyobb köztere, 
a Széchenyi tér. Az egyház képvise-
lői, valamint a Fidesz–KDNP politi-
kusai felkérésével megtartott ünne-
pi műsorban határon túli művészek, 
helyi egyházi és iskolai közösségek 
lépnek fel. Ennek a programnak a 
sikere évről évre egyre nagyobb. 
2015 utolsó adventi hétvégéjén az 
ünnepi műsor megkezdése előtt a 
tér teljesen megtelt az érdeklődő, 
közösen ünnepelni vágyókkal. 

MegÚjulás és 
hAgyoMányok 

soPronBAn
Miután a soproni KDNP-szerve-

zetet 2014. április 15-én a párt orszá-
gos elnöksége feloszlatta, 2014. au-
gusztus 25-én alakult újjá. A kezdő 
taglétszám 12 fő volt, ám az újjáala-
kulás óta folyamatos az érdeklődés 
a soproni KDNp iránt, a tagok szá-
ma így mára eléri a 33 főt, ami lehe-
tőséget teremt a csatlakozó fiatalok 
bevonására is a politikai életbe a ke-
reszténydemokrácia oldalán – tudta 
meg a Hazánk Földes tamás soproni  

KDNP-elnöktől. Az érdeklődést a 
„Közélet keresztény szemmel” cím-
mel megtartott előadás-sorozat is 
fokozza, ahol egy-egy tudomány-
terület szakemberei mellett például 
Harrach pétert, a KDNp országy-
gyűlési frakcióvezetőjét is vendégül 
látták. Következő előadójuk Veres 
András katolikus püspök lesz szep-
tember végén.

Sopron fontos bástyája a  
KDNp-nek, hiszen Firtl mátyás 
személyében egy 2005-ös időközi 
választás óta folyamatosan keresz-
ténydemokrata országgyűlési kép-
viselője van a városnak és környé-
kének (Firtl Mátyás aktív képviselői 
tevékenységéről 2016-ban is több al-
kalommal hírt adtunk a Hazánk lap-
számaiban, az aktualitásokról most 
a 10-11. oldalon olvashatnak beszá-
molót). De a soproni közgyűlésben is 
képviselve van a kereszténydemokra-
ta értékrend: a két KDNp-s mandá-
tum („birtokosai”: Barcza Attila és 
Tóth Éva) közel tízszázalékos arányt 
jelent a testületben, amihez a bizott-
ságok szintjén további 2 külsős szak-
értői hely „társul”.

A soproni szervezet vezetésének 
tervei között szerepel, hogy – az ön-
kormányzati munkán túl – folytassák 
előadássorozatukat, illetve a helyi 
IKSZ-szel és KÉSZ-szel közös ren-
dezvényeket is szeretnének tartani.

A soproni szervezet kezdemé-
nyezte azt az adománygyűjtést, 
mely a kárpátaljai magyarok meg-
segítését szolgálta. Végül 657 ezer 
forint gyűlt össze a soproni, győri, 
mosonmagyaróvári, csornai és ka-
puvári KDNP-tagok személy sze-
rinti felajánlásaiból. Az átadó ese-
ményen Makuk János, a beregszászi 
máltai szeretetszolgálat elnöke 
megköszönte a Győr-Moson-Sopron 
megyei KDNP szervezetek segítő 
szándékát, amellyel a kárpátaljai 
magyarok élelmiszerhez, gyógy-

szerhez juthattak, és amely a fűtési 
költségeiket, tüzelőbeszerzéseiket 
is segítette.

KDNP: MEghAtárOZó Erő 
csornán és kAPuváron
A kapuvári KDNP-szervezet 

1989-ben alakult mintegy 12 fővel, 
a taglétszám jelenleg 33. Itt is műkö-
dik egy, a tagjai révén a keresztény-
demokratákhoz kötődő civil szerve-
zet, a Kapuvár Jövőjéért Alapítvány, 
mely a tehetséges, rászoruló fiatalok 
anyagi támogatását tűzte ki célul – 
tudta meg a Hazánk Fábián Imrétől, 
a kapuvári KDNP elnökétől.

A tízezer lelkes Kapuvár tulajdon-
képpen igazi, kereszténydemokrata 
városnak számít, hiszen a képvise-
lő-testület több mint egyharmada 
KDNP-s (Najdek Lászlóné, Bene-
dek Zoltánné Vincze Eszter, Hor-
váth László) vagy a KDNP-hez köt-
hető és szintén a párt adja – a Fidesz 
támogatásával – a város polgármes-
terét Hámori György személyében, 
de két külsős bizottsági tag szintén 
a KDNP javaslatára nyerte el meg-
bízatását. Hámori György egyéb-
ként tíz éve vezeti polgármesterként 
Kapuvárt, és jelenleg a megyei köz-
gyűlésben is képviseli a keresztény-
demokrata értékeket.

A Nemzeti Összetartozás Napján 
a városi megemlékezéseket hagyo-
mányosan a helyi KDNP szervezi. 
Ugyancsak a helyi KDNp-hez köt-
hető kezdeményezés a rendhagyó 
történelemórák szervezése.

A kapuvári kereszténydemok-
ratáknak ugyanakkor a helyi je-
lentőségű ügyeken túl is van kez-
deményezésük: mivel Szűz Mária 
országa vagyunk, szeretnék elérni, 
hogy Nagyboldogasszony ünnepe 
(augusztus 15.) is legyen államilag 
elismert munkaszüneti nap.

„A KDNP Csornai Szervezete 
1990-ben jött létre 37 fővel, 2015 

őszén ültük meg a szervezetünk 25 
éves fennállását, megyei szervezetek 
és helyi érdekeltek körében fényes 
ünnepen” – meséli a Hazánknak 
Kocsis róbert, a kereszténydemok-
raták csornai elnöke. Van is mire 
emlékezni: a párt az 1990. őszi ön-
kormányzati választást ugyanis 
megnyerte Csornán. A tagok száma 
a hőskorban elérte a 72 főt, aztán „a 
Giczy György-féle ámokfutást köve-
tően megcsappant” – mondja a helyi 
elnök. A Fidesz helyi szervezetével 
már 1992-től szoros és eredményes 
munkát folytatott a csornai KDNP, 
az egyházakkal való kapcsolat pedig 
mindig is jó és szoros volt.

A több mint tízezer lakosú vá-
ros 8 önkormányzati körzeté-
ben mindenütt győzött a Fidesz– 
KDNP-szövetség, az egyéni man-
dátumokból 4-et KDNP-s (Antal 
Krisztián, Háncs Károly. póczik 
János és Szabó Dávid), 4-et pedig 
fideszes képviselő szerzett meg a 
legutóbbi választáson. A helyi szer-
vezet tagjai (képviselők és tagok) 
7 bizottsági és felügyelőbizottsági 
helyen képviselik pártunkat, ez a 
lehetséges helyek 40%-át jelenti. A 
rendszerváltás óta egy képviselő van 
a városban, aki a választók bizalmá-
ból minden ciklusban egyéni man-
dátumot szerzett körzetében, ő szin-
tén a KDNp tagja, Háncs Károly.

„A helyi és országos választá-
sok kampánymunkájában is aktív 
a részvételünk, fő célunk, hogy ezt 
ilyen szinten tartsuk, illetve fokoz-
zuk. Példaként a magzati élet vé-
delmében szervezett aláírásgyűjtést 
említhetem, melyen helyi szerve-
zetünk szerepelt megyei szinten a 
legjobban” – mondja a városi elnök, 
hozzátéve, hogy fő célkitűzéseik 
között szerepel a fiatalok megtartá-
sa, továbbá Csornára történő vonzá-
sa, letelepítésének támogatása.

„A város vezetésében való haté-
kony, szerves részvétel mellett jelen 
vagyunk az önkormányzati esemé-
nyek mindegyikén, képviseltetjük 
magunkat az állami ünnepek kapcsán 
rendezett megemlékezéseken. Fia-
taljaink a karácsonyi ünnepek táján 
meglátogatják a helyi kórház bete-
geit. Több jótékonysági gyűjtésben 
szervesen részt veszünk. Legutóbb 
tavasszal a Csíksomlyóra igyekvő fel-
támadási szárnyas-kereszt fogadására 
szerveztünk megemlékező ünnepet” 
– ismerteti Kocsis Róbert, aki nem 
feledkezik el a pártszervezés mun-
kájáról sem: a ciklus végére a jelen-
legi 31 főről 40-re szeretnék növelni 
taglétszámukat, és továbbra is szoros 
együttműködésre törekszenek a helyi 
IKSZ-szervezet fiataljaival, „mely-
nek tagjai gyarapítják a KDNp helyi 
szervezete tagságát is. Ők tartalmas 
közösségi munkájukkal gyarapítják 
eredményeinket, és KDNp-hez csat-
lakozásukkal biztosítva látszik az 
utánpótlás személyi téren is”.

Adományátadás: 657 ezer forintot ajánlottak fel a Győr-Moson-Sopron megyei KDNP-tagok a kárpátaljai 
magyarok javára
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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 hazának tartozunk felelősséggel
Beszélgetés Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei 

kormánymegbízottal, a KDNP megyei elnökével
– Mikor és miért döntött úgy, 

hogy belép a kereszténydemokrata 
Néppártba?

– 2004-től vagyok a KDNP tag-
ja. Keresztény emberként úgy érez-
tem, nemzeti létünk nagy kérdéseire 
csakis a keresztény erkölcs alapjain 
adhatunk megfelelő válaszokat. Ez 
abban az időben, amikor 2002-ben 
elvesztettük a választást, és ismét a 
szocialisták kezébe került az ország 
vezetése, különösen igaz volt. Azt 
gondoltam, nem leugrani kell a süly-
lyedő hajóról, hanem felugrani rá és 
megpróbálni megmenteni. elég soká-
ig hánykolódtunk, de sikerült…

– élete során dolgozott mező-
gazdaságban, az üzleti szférában, 
és több alkalommal volt válasz-
tott önkormányzati tisztsége: 
egyéni képviselő, a megyei önkor-
mányzat alelnöke és 12 éven át 
Máriakálnok polgármestere. ho-
gyan tudta a megszerzett tapasz-
talatokat kormánymegbízottként 
hasznosítani?

– A szakmai felkészültség mellett 
minden munkámat és közéleti tevé-
kenységemet csakis az ügy és a kö-
zösség iránti elkötelezettséggel tud-
tam végezni. Ezt a hozzáállást – ha 
úgy tetszik életelvet – mindenfajta 
munkatapasztalatnál többre értéke-
lem. A munkatapasztalat megszer-
zése gyakorlati kérdés, de nagyon 
fontosnak tartom elmondani, hogy 
az ország sikere, versenyképessége, 
végső soron a nemzet léte nem csu-
pán gazdasági, hanem együttélési, 
bizalmi és erkölcsi kérdés is!

már kormánymegbízottként ismer-
kedtem meg a magyary zoltán Köz-
igazgatás-fejlesztési Programmal és 
annak krédójával, mely így szól: „A 
Haza Üdvére és a Köz Szolgálatá-
ban”… Felismerésként hatott rám ez 
a szellemiség, hiszen pályafutásom-
ra visszagondolva rá kellett döbben-
nem, hogy – bár nem ismertem ezt 
a jelmondatot –, de mindig ez volt a 
vezérelvem. A gondolat a közösségi 
összetartozás kifejezője, illetve egy 
magatartási mintát adó szimbólum is 
lehet. Érdemesnek tartok még vala-
mit idézni tőle. Ezt a gondolatiságot 
ugyan az államigazgatási munkára 
vonatkoztatatta, de minden bizony-
nyal megszívlelendő: „Az államigaz-
gatási feladatok végrehajtása során 
és azon túl is a hazának tartozunk 
felelősséggel tetteinkért, ami sokkal 
több, mint a lehetséges ügyfeleink 
összessége.” 

– Mit tart kormánymegbízotti 
munkája legfontosabb eredményé-
nek, és melyek a következő időszak 
legfontosabb kihívásai?

– 2011. január 1-je óta, tehát már 
közel 6 éve vezetem a megyei Kor-
mányhivatalt, s ez időszak alatt az 
államigazgatás, ezen belül a területi 
közigazgatás teljes átalakítása zaj-
lik, mely folyamat még mindig nem 
ért a végére. Az államigazgatás át-
alakításának hátterében a „jó állam” 
kormányzati célkitűzése áll, melyet 
nagyon röviden így összegezhetnék: 
hatékony, átlátható és ügyfélbarát 
állam megteremtése. ennek érdeké-
ben sikeresen visszaállítottuk a járási 
rendszert, létrehoztuk a járási hiva-
talokat, minden járási központban 
– az okmányirodák bázisán – kiala-
kítottuk az új, modern ügyfélszolgá-
lati helyeket, a kormányablakokat, és 
folyamatosan zajlik az állami rezsi-
csökkentés is, mely a közigazgatási 
bürokrácia visszaszorítását segíti. 
Ebbe a hatalmas átszervezésbe mind-
egyik kormányzat bele akart már 
fogni, de senki nem merte megtenni. 
Most, hogy talán már látjuk az átala-
kítás végét, meg is értem… 

A következő időszak legnagyobb 
kihívása az intézményi átalakítás. 
Magyarország túlszabályozott or-
szág. Kilencven központi költség-
vetési háttérintézmény duzzasztotta 
fel a bürokráciát és gátolta Magyar-
ország versenyképességét. Közel 
73 háttérintézmény megszüntetése, 
illetve minisztériumi integrációja 
zajlik. A kialakítandó modellben a 
minisztérium stratégiát alkot, a járási 
és a kormányhivatal pedig végrehajt. 
A törvényjavaslat már megszületett 
a háttérintézmények sorsáról, várha-
tóan jövő tavasszal befejeződhet az 
átalakulás. 

– A kereszténydemokrata érté-
kek gyakran kerülnek konfliktus-

ba a mindennapok 
valóságával, és ez 
hangsúlyozottan igaz 
a közéletre. Mit tehet 
ilyenkor egy vezető, 
hogyan tud ezekben 
a konfliktushelyze-
tekben helyes vála-
szokat adni?

– A keresztény em-
ber vezetőként és köz-
életi emberként – tehát 
kereszténydemokrata 
politikusként – is ke-
resztény szellemiségű 
válaszokat és meg-
oldásokat kell, hogy 
adjon. bármilyen ne-
héz és konfliktusos is 
a helyzet, erről nem 
mondhatunk le.

Ravasz László 
egyik beszédéből vett 
idézettel adnám meg 

kicsit bővebben a választ. Ezt a be-
szédet 1947. február 16-án mondta 
el a rádióban a magyar református 
egyház 1945 után sokat támadott és 
rövidesen elhallgattatott püspöke: 

„A nemzeti lét kérdése a minden-
kori nemzedékre nézve az egyéni 
lét kérdése is. Ha maga a nemzet be-
teg, hiába dolgoznak a polgárai: ha 
a közélet megromlott, a békétlenség 
átmegy a társadalom minden por-
cikájába; ha a közéletet erkölcsi kór 
pusztítja, megromlik az egyesek er-
kölcsi érzéke is. Az emberek egyre 
kevesebbet dolgoznak, aki dolgozik 
is, hiába dolgozik. Az emberek nem 
segítik, hanem akadályozzák egy-
mást, s mindenki mindenkinek ellen-
ségévé, áldozatává vagy cinkosává 
válik. Minden egyéni kérdésünk ösz-
szetorlódik a nemzeti lét kérdésében, 
s a szerint igazodik, hogy magyar-
ország az élet kapuján lép-e át, vagy 
a halál kapuján. Mi együtt állunk és 
együtt esünk, együtt élünk és együtt 
halunk, mert egyetlenegy élő alkotás 
vagyunk Isten kezében: a fazék csak 
a maga egészében fazék, a részeiben 
már haszontalan cserép. A nemzeti 
lét kérdése erkölcsi kérdés. erkölcsi 
kérdés a gazdasági élet, mert függ 
a munkától, a fogyasztástól, a meg-
bízhatóságtól; a szorgalom, becsület, 
egyszerűség megannyi erkölcsi tu-
lajdonság. erkölcsi kérdés a helyes 
politika is, mert igazságérzettől, 
jóakarattól, megbízhatóságtól, sze-
rénységtől és becsületérzéstől függ. 
Egészen erkölcsi kérdés a nevelés 
kérdése, az a nagy játszma, hogy az 
új nemzedék különb legyen, mint 
mi. Az erkölcsi kérdés Isten-kérdés. 
Nincs ezen a földön semmiféle szen-

vedély, ihletés, amelyik erősebb len-
ne, mint amelyet az élő Isten szemé-
lyes hatása ad.”

Most olyan időket élünk, hogy 
Magyarország és vele keresztény hi-
tünk ismét a lét–nemlét mezsgyéjére 
sodródott. Konkrétan a migrációs 
válságra gondolok, mely egy keresz-
ténydemokrata politikus számára 
súlyos konfliktushelyzet. Egyrészt 
a keresztényi irgalmasság szellemé-
ben segíteni kell a bajba jutottakon, 
másrészt viszont az arab világban tö-
meges keresztényüldözés folyik és az 
iszlám térhódítással ismét veszélybe 
került az európai kereszténység, pon-
tosan úgy, mint a török hódoltság 
alatt. De Kapisztrán János sereget 
toborzott az Oszmán Birodalom 
ellen, s megmaradt Nándorfehér-
vár! Meggyőződésem, hogy ki kell 
állnunk, harcolni kell hitünkért ma 
is. Ha nem védjük „Erős Várunkat”, 
keresztény hitünket, akkor lehetsé-
ges, hogy bekövetkezik Kölcsey ret-
tenetes víziója: a nemzethalál.

– A kemény témák uták könnye-
debb kérdések. ha van szabadide-
je, mivel tölti? hogyan tud kikap-
csolódni, feltöltődni?

– megadatott, hogy magyarország 
egyik legszebb táján, a szigetközben 
élhetek. Ha kimehetek a mosoni- 
vagy az Öreg-Dunához, főképp, ha 
lóháton, teljesen magam mögött tu-
dok hagyni mindent. számomra ez a 
tökéletes kikapcsolódás.

széles sánDor vezetI 
A MosonMAgyAróvárI 
kDnP-t

A mosonmagyaróvári  
KDNP-csoport 1990-ben alakult, 
a széles sándor megyei elnök 
által vezetett alapszervezetnek 
jelenleg 36 tagja van. A helyi ke-
reszténydemokraták számos civil 
szervezettel (MKDSZ, KÉSZ, 
Kovács K. Zoltán Nyugdíjas 
Kör, Szent Lázár Lovagrend, 
Szent György Lovagrend, Hon-
véd Hagyományőrzők) tartanak 
fenn szövetségesi, illetve part-
neri kapcsolatot. A helyi KDNp 
az adventi hétvégéken a rászo-
rulók segélyezésében vesz részt, 
a KÉSZ-szel közösen nyilvános 
fórumokat tart, továbbá sportna-
pokat szervez. 

A mosonmagyaróvári képvi-
selő-testület munkájában Frau-
hammer Csaba és Ivanics János 
önkormányzati képviselők vesz-
nek részt.

Széles Sándor
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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
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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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Idén a legnagyobb magyarra is emlékezünk
Firtl Mátyás fontosnak tartja a Széchenyi-örökség megmentését,  

továbbörökítését és fejlesztését

225 éve született gróf Széchenyi 
István, a korszerű államférfi, a hi-
tében, közössége szolgálatában, 
hazafiként és közéleti személyiség-
ként is követendő példakép, akinek 
tanítása, elvei teljes összhangban 
állnak dolgos életével, maradandó 
alkotásaival. Életműve, cselekvő 
haza- és nemzetszeretete időszerű 
és követendő példa, ahogyan az 
értékteremtő szellem erejével az 
egész nemzet érdekeit, javát és jö-
vőjét szolgálta.

Nagycenken Széchenyi születé-
sének 225. évfordulóján Magyar-
ország Kormánya nagyszabású ün-
nepségsorozattal ünnepli a rangos 
jubileumot. A Széchenyi-emlékbi-
zottság 2016. által kezdeményezett 
Emlékév fővédnöke Áder János 
köztársasági elnök.

Az ünnepségsorozat keretében 
megnyílik a Széchenyi István Em-
lékmúzeum új állandó kiállítása, 
Firtl Mátyás KDNP-s országgyű-
lési képviselő ünnepi beszédével 
avatják fel az újjáépített kastély-
kápolnát, nemzeti emlékhellyé 
nyilvánítják a Széchenyi-kastély-
együttest, majd Nagycenk telepü-
lés ünnepségére kerül sor a Széche-
nyi-szobornál.

fokozott fIgyeleM A 
széchenyI-örökségnek
A reformkor vezéralakja, az 

egyik legnagyobb formátumú va-
laha élt politikus gyermekkorát, 
élete fontos, meghatározó, alkotó 
éveit Cenken és Sopronban töltöt-
te. Széchenyi István az egész haza 
sorsát átfogó munkásságának nem-
csak sopron és az egykori sopron 
vármegye lehetett boldog része-
se, hanem az egész nemzet. ezért 
tartotta fontosnak Firtl Mátyás, 
sopron és környéke keresztényde-
mokrata országgyűlési képviselő-
je, hogy ráirányítsa a figyelmet a 
széchenyi-örökség megmentésé-
nek, továbbörökítésének, és -fej-
lesztésének fontosságára. A ma-
gyar kormány fokozott figyelmet 
szán a széchenyi-emlékhelyek és 
a széchenyi-örökség rangjához 
méltó helyreállítása és fejlesztése 
előkészítésére. Ezért, az Eszterhá-
za Kulturális, Kutató- és Feszti-
válközpont kapta meg a nagycenki 
Széchenyi Kastély és Emlékmúze-
um, a Széchenyi-mauzóleum mű-

ködtetési és vagyonkezelői jogát a 
kastélyegyütteshez tartozó zöldte-
rületeknek, a Vörös kastélynak, a 
Lovardának és a Hársfasornak va-
gyonkezelői jogával együtt.

2015-ben megújult a Széche-
nyi-mauzóleum, melyhez a kor-
mány 127 millió forintot bizto-
sított, és még további 100 milliós 
támogatásból a széchényi-kastély 
tetőszerkezete és a múzeum vi-
zesblokkjai.

folyAMAtos 
korMányzAtI 

táMogAtás
A kormány minden magyar tisz-

teletéként Széchenyi István gróf 
példaértékű közéleti tevékenysé-
ge, cselekvő hazaszeretete iránt és 
azért, hogy a legnagyobb magyar 
életműve minél teljesebben bemu-
tatható legyen, további 1lapzár-
tánk40 millió forintot biztosított a 
Széchenyi István Emlékmúzeum 
állandó kiállításának újrarendezé-
séhez, valamint 160 millió forin-
tot a nagycenki széchenyi-kápol-
na helyreállításához. 

széchenyi életszemléletéhez és 
hitéhez méltó módon az év első 
napján Nagycenk Nagyközség 
Önkormányzata – közösen a he-
lyi Szent István Plébániatemp-
lommal – szentmisén emlékezett 
meg  Széchenyi Istvánról, ha-
sonlóképpen több mint jelképes, 
hogy a Széchenyi-kápolna újulhat 
meg elsőként a kastélyegyüttes-
ből, amely alkalomból szeptem-
ber 20-án (lapzártánk után) Veres 
András, győri megyéspüspök, a 
Magyar Katolikus Konferencia 
elnöke ünnepi szentmisét muta-
tott be.

A kápolna eredeti 
funkciójának visszaál-
lítása széchenyi igaz 
hitét, rendíthetetlen 
hazafiságát, a magyar 
hazát szolgáló életpél-
dáját tisztelve hazafias 
kötelesség. Nemzetépí-
tő munkájához, szolgá-
latához ezen a helyen 
is kérhetett, kaphatott 
erőt a legnagyobb ma-
gyar. 

Nem véletlen, hogy 
Firtl mátyás, a térség 
kereszténydemokrata 
parlamenti képviselője 
volt az egyik előter-
jesztője annak az or-

szággyűlési határozatnak, amely 
gróf Széchenyi István születésének 
225. évfordulójáról való megem-
lékezésről döntött azzal a céllal, 
hogy a jelenlegi teendőink, felada-
taink teljesítésének példájaként te-
kintsünk Széchenyi életművére.

nAgycenk legyen 
neMzetI zAránDokhely

„Gróf Széchenyi István születé-
sének 225. évében az előttünk álló 
országgyűlési határozattal kife-
jezzük minden magyar tiszteletét 
a modern, polgári magyarország 
megteremtője, a legnagyobb ma-
gyar iránt, ráirányítva a figyelmet 
korszakformáló eszméire, élet-
művére, tevékenységére, és arra 
a cselekvő hazaszeretetre, amely 
mindezeknek mozgatóereje” – fo-
galmazott Firtl mátyás az országy-
gyűlési vitában. Hozzátette: „Mi, 

Sopron vármegyeiek különöskép-
pen büszkék vagyunk arra, hogy 
Széchenyi István élete meghatá-
rozó éveit Cenken és Sopronban 
töltötte, ezért a térség országy-
gyűlési képviselőjeként fontosnak 
tartom egykori elődömet, Östör 
József Sopron vármegyei országy-
gyűlési képviselőt idézni, aki Szé-
chenyi-kutatóként a Széchenyi és 
vármegyéje című művében így ír: 
„Az isteni Gondviselés osztotta el 
nagyjainkat hazánk különböző tá-
jain. Így van meg nekünk, Sopron 
vármegyének ezer esztendő leg-
nagyobb magyarja: gróf Széche-
nyi István. Elmondhatjuk, hogy 
Széchenyi István az egész országé 
ugyan, de reá mi, Sopron megyei-
ek különös just formálunk. Ha a 
kereszténység hőskorában élnénk, 
azt hiszem, hogy őt választotta vol-
na Sopron vármegye védőpatrónu-
sának.” Ezer esztendő legnagyobb 
magyarjaként Széchenyi István 
minden magyar legnagyobb ma-
gyarja, aki Nagycenkről indult, de 
a közjó szolgálatát a nemzet egé-
szére kiterjesztette. Ezer esztendő 
legnagyobb magyarja széchenyi, 
aki a közjó szolgálatát a nemzet 
egészére kiterjesztette. Ezért fon-
tos, hogy a nemzet zarándokhelyé-
vé – a nemzet egymásra-találásá-
nak és összetartozásának kultikus 
helyévé – váljon nagycenki nyug-
helye, a széchenyi-örökség többi 
helyszínével, aminek lehetőségét a 
jelenlegi magyar kormány elköte-
lezettsége és támogatása teremtette 
meg” – fogalmazott a KDNP-s ho-
natya.

tóth évA, hAzánk

ZríNyI EMléKéV: törtéNElMI 
FElElőSSégüNK MA IS KöZöS

Szigetvár elestének és a várvédő Zrínyi Miklós hősi halálának 450. 
évfordulóján a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat több civil 
egyesülettel közösen Zrínyi-konferenciát szervezett, amelynek célja az 
akkori idők felidézése, Sopron és a Zrínyiek kapcsolatrendszerének fele-
levenítése, új eredmények bemutatása volt. Az esemény fővédnöke Firtl 
Mátyás, Sopron és környéke KDNP-s országgyűlési képviselője, a parla-
ment Magyar Horvát Baráti Társaságának elnöke elmondta: a konferencia 
jól szolgálja azt a közel 800 éves történelmi múltat, ami a horvátokat és 
magyarokat összeköti. Zrínyi Miklós horvátként mint a magyar hadsereg 
főparancsnoka harcolt a kereszténység védelmében. Ma a magyarságnak 
és a horvátságnak ugyanazt az azt az értéket kell megvédenie, amelyet az 
az évszázadokkal ezelőtti közös harcuk szolgált. „A történelmi felelőssé-
günk ma is közös” – fogalmazott Firtl Mátyás.

Firtl Mátyás
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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 Páneurópai Piknikre emlékeztek
1989. augusztus 19-e a sopronpusztai Páneurópai Piknik és határáttörés történelmi eseménye, amelynek idei évfordulóján Firtl Mátyás, Sopron és térsége 
kereszténydemokrata országgyűlési képviselője mondott beszédet.

– 2016-ban mi, magyarok, 1956-os 
forradalmunk és szabadságharcunk 
60. évfordulóját ünnepeljük. A hat év-
tized távlatából, az ’56-os szabadság-
harc ünnepi fényében egyértelműen 
látjuk, hogy a nemzet minden szabad-
ságtette – így az 1989. évi is – azért 
igaz, mert ’56-ból eredeztethető. A 
korabeli pikniket békedemonstráció-

nak szánták a szervezők, de ugyanígy 
a mindenkori, legnemesebb szabad-
ságeszményből táplálkozott. Ezért 
válhatott Európát újraegyesítő tetté. 
Ezért válhatott a Páneurópai Piknik 
és határáttörés eseménye a husza-
dik század-vég egyik legjelentősebb 
magyar eseményeként a berlini fal 
leomlásának és a megosztott Európa 
újraegyesítése történelmének részévé 
– fogalmazott Firtl Mátyás.

A KDNP-s képviselő hozzátette: –  
A valósággá vált szabadságunk színhe-
lyén és évfordulóján és államiságunk 
ünnepének előestéjén nem lehet nem 
szólni az előttünk álló népszavazásról. 
Nemzeti, keresztény magyar létünk, 
a Szent István-i örökségünk, az ezer 
évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezett 
államiságunk, megszerzett szabadsá-
gunk és a keresztény Európa védelme 
együtt kötelez arra, hogy felelősen 

döntsünk október másodikán nemzeti 
érdekünk érvényesítése mellett. Annak 
megerősítésére, hogy mi magunk dönt-
hessünk nemzeti ügyeinkről; hogy ne 
kelljen soha olyan időket megélnünk, 
ahol bármilyen hatalom korlátozza 
szabadságunkat a döntésben, a cselek-
vésben. Bízom abban, hogy Sopron és 
környéke a hűség és a szabadság esz-
méje által vezérelten dönt majd, kellő 
határozottsággal és felelősséggel.

t. é., hAZáNK

Digitális okostantermeket adtak át Kisvárdán
A tanulást és a tanítást segítő interaktív digitális okostantermeket adtak át szeptember elején Kisvárdán. A Bessenyei györgy gimnáziumban megtartott ese-
ményen részt vett seszták Miklós (kDnP) nemzeti fejlesztési miniszter, leleszi tibor, kisvárda kereszténydemokrata polgármestere és facskó István, a sam-
sung Electronics Europe regionális vezetője. A felső-szabolcsi városban a Samsung által indított program révén összesen három okostanteremet alakítottak ki.

– A digitális technika és eszközök 
fontosak, de a legfontosabbak a taná-
rok, a diák ok és a tanítói munka ma-
radt – hangsúlyozta Facskó István. A 
dél-koreai óriáscég regionális vezetője 
hozzátette, a most átadott eszközök arra 
szolgálnak, hogy megkönnyítsék és él-
ményszerűvé tegyék a tanárok munká-
ját és a diákok tanulását. A nagyméretű 
falimonitorokat, a több mint száz mun-
kaállomásként használható táblagépe-
ket, illetve az internetelérést lehető tevő 
wi-fi-csomagokat és szoftvereket az 
intézmények erre kialakított tantermei-
ben használhatják a diákok. A rendszer 
segítségével a tanár a képernyőjének 
megosztásával a diákok számára is elér-

hetővé teszi az eszközén lévő tartalmat, 
a diákok az „okostollal” akár „kézzel” 
írhatnak bele az anyagba.

A rendszer további előnye, hogy a 
tanár csoportos feladatokat adhat ki az 
órán, a diákok csoportokba rendeződ-

ve, akár egyszerre tudnak ugyanarra a 
képernyőre írni. Lehetőség van az óra 
után egy közös könyvtárból letölteni 
az adott óra anyagát, a tanárok pedig 
tesztek készítésével ellenőrizhetik di-
ákok tudását.

Az eszközöket a bessenyei György 
Gimnázium Alapítvány, Szakkép-
zésért Alapítvány és a kisvárdai 2. 
Számú Általános Iskola Tanulóiért 
Alapítvány pályázaton nyerte el. Az 
iskolánként elnyert 8 millió forintos 
pályázati összeg a technikai infra-
struktúra kialakítását, valamint mint-
egy hatvan tanár kétnapos képzését 
tartalmazta.

A kisvárdaiakkal együtt már húsz 
digitális okostanterem működik az 
országban.

hAzánk – MtI

Hódmezővásárhely is üzenni akar Brüsszelnek

„Napjainkban sajnos Európa-szerte 
vannak olyan politikai és társadalmi 
jelenségek és mozgalmak, amelyek ép-
pen a Szent István napján hangsúlyo-
zott értékeket – a keresztény európai 
államiságot és a munkaalapú társadal-
mat – kérdőjelezik meg. Ezen a napon 
különösen nagy hangsúllyal kell nemet 
mondanunk ezekre a törekvésekre” – 
fogalmazott augusztus 20-ai ünnepi be-
szédében Almási István, Hódmezővá-
sárhely KDNp-s polgármestere. „Igent 
kell mondanunk a keresztény európai-
ságra és az aktív közösségi cselekvésre, 
viszont határozott nemmel felelnünk 
azokra az igényekre, amelyek közös 
értékteremtő tevékenységünket vonják 
kétségbe. Szent István egy évezreddel 
ezelőtti munkásságának fontos üzenete 
a nemzeti függetlenség eszméje is. Hi-
szen ne feledjük: az államalapító uralko-
dó úgy teremtett számunkra keresztény 
európai országot, hogy azt nem kötelez-

te el a két akkori világhatalom – a nyu-
gati német császárság és a keleti bizánci 
birodalom – egyike mellett sem. Dön-
tésének helyességét a történelem azóta 
számos alkalommal igazolta. Hazánk 
történetének nagy tapasztalata: akkor 
volt Magyarország nagy és erős állam, 
amikor a nemzet tagjai közösen álltak 
ki az őket támadó külső erők ellen, s 
küzdöttek együtt az állami függetlensé-
gért” – tette hozzá.

A kereszténydemokrata városvezető 
emlékeztetett: mostanában sokan idé-
zik Szent Istvánnak fiához, Szent Imre 
herceghez intézett Intelmeinek azt a 
passzusát, amelyben az uralkodó azt 
ajánlja örökösének, hogy „a jövevénye-
ket jóakaratúan gyámolítsad és becsben 
tartsad, hogy nálad szívesebben tartóz-
kodjanak, mintsem másutt lakjanak”. 
Nem teszik azonban hozzá, hogy az In-
telmek egy másik fejezetében arra szó-
lítja föl fiát, hogy védelmezze a vallást 
és az igaz keresztény hit ellenségeivel 
szemben a következőképpen járjon el: 

„Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne 
védelmezd!” Almási szerint a befogadó 
szellem, amely jellemző a magyar em-
berre, nem jelentheti azt, hogy olyant 
kényszerítsenek ránk, ami teljesen ide-
gen tőlünk, amely nem hajlandó elfo-
gadni szokásaink, kultúránk, vallásunk 
és évszázados értékeink összességét.

„Mi, Hódmezővásárhelyiek tudjuk, 
hogy mit jelent szolidárisnak lenni. 
Hódmezővásárhely polgárai számtalan 
alkalommal bizonyították segítőkészsé-
güket, befogadó szellemiségüket. Tették 
ezt a 2004-es népszavazás alkalmával, 
amikor testvéri kezet nyújtottunk hatá-
ron túl élő nemzettestvéreink számára, 
de tesszük most is, mikor kárpátaljai 
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hAzánk 

Leleszi Tibor (KDNP), Kisvárda polgármestere és Seszták Miklós 
kereszténydemokrata nemzeti fejlesztési miniszter átvágja a nemzetiszínű szalagot 
az interaktív digitális okostantermek átadásán
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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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Orbán Viktor: Budapest a megfelelő város a 2024-es olimpiára

egy tAlPAlAtnyI 
MAgyArország rIóBAn
A kormányfő a riói játékokon, az 

államalapítás ünnepe alkalmából a 
Magyar Házban rendezett ünnepsé-
gen előbb arról beszélt, hogy kicsit 
furcsán érzi magát, mert sosem gon-
dolta volna, hogy Rio de Janeiróban, 
egy talpalatnyi Magyarországon ün-
nepelheti majd Szent István napját. 
Mint mondta, különösen nagyszerű, 
hogy az olimpia idejére esik ez az ün-
nep, hiszen a XX. században szám-
talanszor, a nehéz időkben, mikor a 
magyarok az identitásukat keresték, 
a túlélésért küzdöttek, az emberek 
egyetlen örömünket a sportsikerek-
ben, az olimpiai sikerekben találták 
meg. Csak a sportpályán mutathat-
ták meg eltökéltségüket, és láthatták 
az ország zászlaját magasan lobogni.

IgAZI, 21. SZáZADI 
játékokAt renDeznénk
Amint Orbán Viktor jelezte, jelké-

pes, hogy itt Rióban ünnepelhet, ahol 
az olimpiai mozgalom is lefektette új 
irányvonalát, s a magyarok, akik az 
egyik kezdeményezői voltak ennek 
az új irányelvnek, most megmutat-
hatják tehetségüket, bátorságukat és 
az elszántságukat, a magyar nemzet 
szépségét az egész világnak.

A miniszterelnök angolul tartott 
beszédében kifejtette, Budapest 
azért a megfelelő város, mert az 
olimpiai rendezéssel járó fejleszté-
sek – mint például az új utak, vas-
útvonalak, vagy zöld területek, kul-
turális és sportlétesítmények építése 
– által igazi XXI. századi körülmé-
nyek fogadnák a szurkolókat. Mint 
mondta, két zónában 27 versenyhely-
szín várná a szurkolókat, amelyek a 
belvárostól maximum hat kilométer-
re helyezkednek el. Hangsúlyozta, a 
magyar lakosság kilencven százalé-

kának nagyjából 90 perc alatt elérhető 
lesz valamelyik versenyhelyszín. A ter-
vek szerint az egész főváros egy nagy 
olimpia parkként funkcionálna, ezáltal 
pedig az egész olimpia egy hatalmas 
sportfesztivál lenne.

BuDAPest Új AlAPot 
ADnA Az egész olIMPIAI 

MozgAloMnAk
Orbán Viktor a megfelelő koncepci-

óról szólva elmondta, a budapesti ren-

dezés az ötkarikás mozgalomnak is 
egy új alapot adna, hiszen ez lehetne 
az első igazi közép-európai olimpia, 
ráadásul, ha egy közepes méretű város 
közepes költségvetéssel rendezhetne, 
akkor a hasonló méretű városok is re-
ménykedhetnének a jövőben.

A miniszterelnök kifejtette, jó idő-
ben is kapná Budapest a lehetőséget, 
hiszen alig három évtizede lesz an-
nak, hogy az ország megszabadult 
az önkényuralomtól.

BAch: MAgyArOrSZág  
A sPortBAn órIás

Az eseményen részt vett Thomas 
Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság (NOB) elnöke is, aki kiemel-
te: Magyarország ugyan népességét 
tekintve kicsi, de a sportban, illetve 
annak menedzselésében óriás. A 
NOB első embere külön gratulált 
Gyurta Dánielnek, akit beválasz-
tottak a szervezet sportoló bizottsá-
gába. Hangsúlyozta, az is a magyar 
sport erejét és népszerűségét mu-
tatja, hogy a Londonban 200 méter 
mellen olimpiai bajnok úszóra közel 
tízszer annyian szavaztak (1469), 
mint ahány magyar sportoló (160) 
részt vesz a játékokon.

Thomas Bach az ünnepségen – 
melyen számos NOB-tag is részt 
vett – gratulált a 2024-es magyar 
pályázat prezentációjához, s hoz-
zátette, a magyarok megértették, 
hogy miről is szól a gazdaságos 
rendezést előtérbe helyező Agenda 
2020 program.

A beszéd végén Thomas Bach a 
hivatalos riói olimpiai fáklyát ajándé-
kozta Orbán Viktornak (képünkön).

Budapest mellett Los Angeles, 
Párizs és Róma verseng a 2024-es 
rendezésért, a NOB 2017 szeptem-
berében dönt a helyszínről.

hAzánk – MtI

Az ukrajnai háborúban érintett 
gyermekek az Állatkertben

Erősíti a magyar-ukrán kapcsolatokat, 
hogy összesen közel 700 ukrán és kárpát-
aljai magyar gyerek pihenhetett magyaror-
szágon a kormány 40 millió forintos támo-
gatásának köszönhetően – mondta Soltész 
miklós, az emmI egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkára, a KDNP alelnöke a Fővárosi 
Állatkertben.

A turnusonként egy-egy hetet a Velen-
cei-tó partján táborozó gyerekek – akiknek 
családtagja Kelet-Ukrajnában harcolt vagy 
harcol – ingyenesen látogathattak el a Fővá-
rosi Állatkertbe is, ami Soltész Miklós sze-
rint az összefogás szép példája. „A gyerekek 
hazatérve elmesélhetik, milyen szeretettel 
fogadták őket, és megbizonyosodhattak ar-
ról, hogy magyarország támogatására a jö-
vőben is számíthatnak” – tette hozzá a ke-
reszténydemokrata államtitkár.

hAzánk

Thomas Basch NOB-elnök olimpiai fáklyát ajándékoz a miniszterelnöknek

Orbán Viktor a riói uszoda lelátóján Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszóval és férjével,  Shane Tusuppal
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