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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

rata Néppárt frakcióvezetője a pünkösd 
utáni első parlamenti ülésnapon az ak-
tuálpolitikai megszólalások közepet-
te – ahogyan fogalmazott – egy olyan 
„nemzeti eseményt” választott napirend 
előtti felszólalása témájául, ami „rész-
ben vallási, részben pedig nemzetpoli-
tikai jelentőséggel bír”. A csíksomlyói 
búcsún egyébként – Harrach Péter 
mellett – részt vett áder jános köztár-
sasági elnök, semjén Zsolt nemzetpoli-
tikáért felelős miniszterelnök-helyettes,  
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke, Kelemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata szövetség elnöke, a 
KDNP-frakció több tagja, és persze több 
százezer zarándok Magyarországról, a 
Kárpát-medencéből és a nagyvilágból.

„Amikor több százezer magyar 
együtt megéli az emelkedett hangú 
együttlét örömét, az, úgy gondolom 
helyet kell hogy kapjon itt, a parla-
mentben is” – indokolta Harrach Péter 
felszólalása jogosságát, majd így foly-
tatta: „Mielőtt a számunkra lényeges 
kérdésről, ennek a nemzeti jellegéről 
szólnék néhány szót, azért pár mondat-
tal annak a vallási sajátosságáról és jel-
legéről, illetve történetéről beszélnék. 
Egy küzdelmekkel teli korban kezdő-
dött, több mint négyszáz évvel ezelőtt 
ez az eseménysorozat, amikor jános 
Zsigmond erőszakos hitújítási törek-
vésekkel fordult a csíki székelyek felé, 
és 1567-ben haddal indult ellenük. Ak-
kor a csíki székely férfiak, akik meg 
kívánták őrizni az ősi hitüket, fegyvert 
fogtak, az öregek, a gyerekek és az asz-
szonyok pedig a kápolna körül imád-
koztak. A hargitai győzelem után fo-
gadalmat tettek, hogy ezentúl minden 
pünkösd szombatján elzarándokolnak 
a csíksomlyói Szűzanyához, és ezt 
több mint négyszáz éve tartják is. Ez 
a vallási jellege ennek az eseménynek, 
de ma már nem a küzdelmek korát él-
jük, hanem az együttműködését. Aki 
ma kereszténynek mondja magát, ki-
zárólag az ökumené szellemében élhe-
ti ezt meg. Talán ezért is van az, hogy 
sok reformátust és más vallású embert 
ismerek, aki részt vesz ezeken az ese-
ményeken, sőt nemcsak őket, hanem 
nem hívő magyarokat is” – folytatta a 
kereszténydemokrata politikus. 

Harrach Péter szerint az esemény 
sajátos nemzeti jellegét és jelentőségét 
az adja, hogy „a világ minden részé-
ből, nemcsak helyből, hanem az anya-
országból és a Kárpát-medence több 
térségéből érkeznek oda emberek, és 
ez a több százezer ember együtt, egy 
szívvel, magyarként ünnepli meg ezt a 
napot. Az esemény tehát ilyen értelem-
ben túlmutat annak vallási jellegén, és 
részben az összetételből, részben a 
közös szívvel vállalt együttlétből kö-
vetkezik, hogy ez már a magyarok leg-
nagyobb méretű nemzeti találkozójává 
vált. Mindenki – vallásától, hitétől, 
világnézetétől függetlenül – bekapcso-

lódik az eseményekbe, és gondoljunk 
csak arra, amikor közösen éneklik 
együtt a Himnuszt, a himnuszokat, mi-
lyen felemelő élményt jelent az nem-
csak a jelenlevőknek, hanem azoknak 
is, akik a Duna Televízión keresztül 
nézik az eseményeket. Így válik ez az 
együttműködés korában minden részt-
vevő számára tiszteletadássá a Patrona 
Hungariae előtt is. Ezt az eseményt 
már több mint négyszáz éve minden 
évben megünneplik a magyarok, és 
a jelentőségét nemcsak a találkozás, 
hanem az a tény is adja, hogy mindez 
Erdélyben történik” – zárta országgyű-
lési felszólalását Harrach Péter.

A szentmisét pünkösd szombatján 
Bíró László tábori püspök celebrálta, 
koncelebrált többek között jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek és Orbán 
szabolcs, az erdélyi ferencesek tarto-
mányfőnöke. A csíksomlyói búcsúi 
istentisztelet szentbeszédét Csintalan 
László tiszteletbeli kanonok, tiszte-
letbeli főesperes, csíkdelnei plébános 
mondta. A mózesi áldást idézve kije-
lentette: Isten akarata, hogy éljünk és 
jobban éljünk a szülőföldünkön. Úgy 
vélte, hogy a csíksomlyói zarándok-
latból kell erőt meríteni ahhoz, hogy 
a családdal, az egyházközösséggel és 
a néppel összekapaszkodva kérjük Is-
ten áldását az életterünk betöltéséért. 
„Ne maradjon beszegezett ház, gyerek 
nélküli iskola, megfogyatkozó falu és 
város, megfogyatkozott ország és szü-
lőföld. Be kell töltenünk életterünket” 
– fogalmazott. Prédikációjában hang-
súlyozta a megbocsátás fontosságát. 
Például állította elénk a Szűzanyát, 
aki nem gyalázta szent fia kivégzőit, a 
megbocsátás ott volt a lelkében. „Ami-
kor az ő közbenjárását kérjük, mindig 
legyen ott előttünk, hogy a megbo-
csátás az Istennel való kapcsolatunk 
rendbetétele és az embertársainkkal 
való kapcsolatunknak is a rendbetéte-
le” – fogalmazott. szentbeszéde végén 
a magyar és a székely himnusz szavait 
hívta segítségül, amikor így fohászko-
dott: „kérünk Istenünk, áldd meg a ma-
gyart, és ne hagyd elveszni Erdélyt”.

hAzánk

Hazank.indd   1 2016.05.23.   13:26:22



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.
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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
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ma, 2015. június 18-án került sor a
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Egész évben emlékezünk Erdély szent életű püspökére

A Gondviselés azért ad nekünk 
szenteket, hogy legyenek, akik meg-
mutatják nekünk, hogy igenis lehet-
séges Istent követni a legnehezebb 
körülmények között és a legzordabb 
történelmi időkben is. A mindenna-
pok küzdelmeiben szükségünk van 
valódi példaképekre, akik kiemel-
kedő személyiségükkel erőt adhat-
nak számunkra is. Ilyen kiemelkedő 
példaképként áll az egész magyar 
nemzet és a keresztény Európa előtt 
is a székely nép szülötte, Márton 
Áron püspök, akinek életét átszőtte 
a huszadik század tragikus történel-
me az első világháborútól a trianoni 
ország szabdaláson át a nemzeti- és 
nemzetközi szocialista diktatúrák 
embertelenségéig. Mindvégig meg-
őrizte emberi tartását, bölcsességét, 
bátorságát, és mindezek mellett még 
a rá bízott közösség szolgálatáról sem 
feledkezett meg. A közösségéért ki-
álló és áldozatot is vállaló egyházfő 
személyisége, aki népe körében már 
életében különleges tiszteletnek és 
megbecsülésnek örvendett, máig pél-
daként ragyog előttünk.

E gondolatok jegyében Magyaror-
szág Kormányának Nemzetpolitikai 
államtitkársága Márton áron Emlé-
kévet hirdetett 2016-ra, Erdély szen-
téletű római katolikus püspöke szüle-
tésének 120. évfordulója alkalmából, 
melynek egyházi fővédnökségét fő-
tisztelendő Jakubinyi György érsek, 
világi fővédnökségét pedig Áder Já-
nos köztársasági elnök vállalta el.

Az emlékév célja, hogy minél szé-
lesebb körűvé tegye a hőslelkű főpap 
személyének és életművének ismere-
tét, tiszteletét. Az emlékév szervezői 
szeretnének hozzájárulni a folyamat-

ban lévő boldoggá avatási eljárás se-
gítéséhez is, hiszen minden magyar 
ember számára büszkeség, ha nagy-
jainkat nem csupán mi magunk, ha-
nem a nagyvilág is ismeri, tiszteli.

Az Emlékév legtöbb helyre eljuttat-
ható programja a csíkszentdomokosi 
múzeum anyagából a budavári Ma-
gyarság Háza által Márton áron éle-
téről készített beltéri vándorkiállítás, 
amely eddig már több nagyvárosban 
megfordult az elmúlt hónapokban, és 
további erdélyi, magyarországi, fel-
vidéki, kárpátaljai, délvidéki és más 
helyszínekre fog eljutni az év folya-
mán. Ezen felül az idei csíksomlyói 
búcsú előtti napon az Emlékév kere-
tében Csíkszereda város főterén be-
mutatkozott egy kültéri, a későbbiek-
ben akár utcákon és közterületeken, 
ifjúsági fesztiválokon is megjelenít-
hető kiállítási anyag is.

Tudományos és ismeretterjesztő 
előadásokkal, hangversenyekkel és 
más kulturális eseményekkel is ké-
szülnek a szervezők. A programso-
rozat első kiemelkedő időpontja Már-

ton áron püspökké szentelésének 77. 
évfordulója volt február 12-én, ami-
kor a csíksomylói kegytemplomban 
jakubinyi György érsek úr mutatott 
be szentmisét, ezután Csíkszeredá-
ban egész napos programsorozattal 
emlékeztek Márton püspökre Hargita 
Megye Tanácsával és a Csíkszeredai 
Magyar Főkonzulátussal együttmű-
ködve. Ezzel párhuzamosan Kolozs-
váron is zarándoklat volt a püspök 
tiszteletére.

Az év során igen sok helyszínen 
zajló programok közül kiemelkedik 
még Márton áron 120. születésnap-
ja, augusztus 28. köré szerveződő 
események, amikor szülőfalujában, 
Csíkszentdomokoson, az ottani mú-
zeum hagyományos programját az 
idei kerek évfordulóra még jobban 
felerősítve konferencia és egyhetes 
ifjúsági tábor lesz.

További kiemelt jeles nap szeptem-
ber 29., a püspök halálának évfordu-
lója, amikor a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Érsekséggel egyházi meg-
emlékezés, szentmise, emlékülés és 

kiállítás-megnyitó szerve-
ződik az érseki székhelyen. 
Kiemelt program lesz to-
vábbá a Kolozsvári Magyar 
Napokon való részvétel, 
megjelenés is.

Mindezeken felül kü-
lönös jelentőségű célki-
tűzés, hogy a püspök élet-
műve az ifjúság számára 
is ismertebbé válhasson. 
A fiatalokhoz természe-
tesen az általuk használt 
kommunikációs csator-
nákon keresztül kell el-
juttatni az üzeneteket, 
ezért az Emlékév szerve-
zői okostelefon-alkalma-
záson keresztül fotó- és 

videóvetélkedőt indítottak értékes 
nyereményekkel. A püspök életéről 
szóló kültéri kiállítás az erre nyitott 
szervezésű legfontosabb kárpát-me-
dencei ifjúsági fesztiválokon is meg 
fog jelenni, továbbá több busz indul 
Krakkóba, az idén ott megrendezésre 
kerülő Katolikus Ifjúsági Találkozó-
ra, amelyen várhatóan Ferenc pápa is 
jelen lesz.

Az Emlékév programjaival kap-
csolatban a martonaron2016.hu inter-
netes oldalon találhatók beszámolók, 
és az érdeklődők ugyanitt tájékozód-
hatnak a készülő rendezvényekről és 
a vetélkedőkön való részvétel lehe-
tőségeiről. A Márton Áron Emlékév 
2016 Programbizottság elnöke Gaal 
Gergely.

Márton áron püspök emléke méltó 
arra, hogy minél többen megismer-
jük, és erősít bennünket, ahogyan a 
magyar szentek himnuszának záró 
soraiban énekeljük: „Hadd legyünk 
mink is tiszták, hősök, szentek, ha-
zánkat így mentsd meg!”

hAzánk 

Növelni kell a távhő társadalmi elfogadottságát

Aradszki András, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium keresztény-
demokrata államtitkára felidézte: a 
távhőfejlesztési cselekvési terv a táv-
hőszolgáltatás versenyképességének 
biztosítását, hatékonyságának növe-
lését és a megújuló energiaforrások 
bevonásának lehetőségét tárgyalja. A 
cselekvési terv közigazgatási állam-
titkári egyeztetése megtörtént, a kor-
mány elé terjeszthető. A környezeti 
hatásokat, fenntarthatósági szempon-
tokat vizsgáló stratégiai környezeti 
vizsgálat is lezárult – ismertette.

A távhőtermelésben felhasznált 
tüzelőanyag 78 százaléka 2014-ben 
földgáz volt, amelynek mintegy 80 
százaléka importból származik. Az 
energiahatékonyság alacsony, a beren-
dezések műszaki állapota és hatékony-
sága jórészt megfelelő, a távhőszállító 
vezetékek 20-30 százaléka kifejezetten 
korszerű. A távhőt felhasználó épüle-
tek energetikai hatékonysága azonban 
nagyon rossz, energiafelhasználásuk 
pazarló. A települések környezetterhe-
lése és légszennyezése növekszik.

Kitért arra is, hogy a lakosság egy 
része a földgázfűtésről átállt – a tűzi-
fa mellett – a háztartásokban keletke-

zett hulladék tüzelésére (igaz, tavaly 
már a lakossági földgázfelhasználás 
érzékelhető mértékben növekedett, 
miközben az ipari felhasználás stag-
nált). Ennek következtében a telepü-
léseken számos esetben meghaladta 
az egészségügyi határértéket a szálló 
por koncentrációja, amit a távhőfej-
lesztéssel csökkenteni lehet.

Aradszki András szerint elsőd-
leges a megújuló-energiaforrások 
felhasználásának és a nem haszno-
sítható hulladékok energetikai hasz-
nosításának a növelése, ennek előse-
gítése a távhőrendszerekben. Kiemelt 
szerepet szánnak a távhőpiac bővíté-

sének és az új távhőrendszerek fej-
lesztésének is. 

Fontos az is, hogy a földgázon kívül 
más primer energiaforrásokat is jobban 
bevonjanak, a távhőszolgáltatásban geo-
termikus energiát használjanak a telepü-
lések, ha erre lehetőség van. A középüle-
teknél meg kell vizsgálni a távhővel való 
ellátás lehetőségét, a lakóépületek felújí-
tásánál pedig a távhőrendszerhez való 
csatlakozás esélyeit. A távhőrendszerek 
fejlesztésének együtt kell járnia olyan 
finanszírozási források biztosításával, 
amelyek elősegítik a távhőszolgáltatás-
ban felhasznált energetikai berendezése-
ket gyártó hazai ipar fejlődését.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága energetikai albizottságának május 5-ei ülésén Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár részletezte a táv-
hőszolgáltatási cselekvési terv részleteit: növelni kell a távhő társadalmi elfogadottságát, a fogyasztóknál támogatni kell a hőfelhasználás egyedi mérését, 
javítani kell a távhőrendszerek hatékonyságát, és szükség van a hazai épületállomány komplex energetikai korszerűsítésére is.

kdnp.hu
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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

kormány

Latorcai Csaba: a holokauszt a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája

A holokauszt nemcsak a magyar 
zsidóság, de az egész magyar társada-
lom történelmének egyik legnagyobb 
tragédiája – jelentette ki Latorcai 
Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős helyettes 
államtitkára az egykori auschwitzi 

haláltáborban megtartott május 5-ei 
megemlékezésen.

Latorcai a 150 fős magyar küldött-
ség élén vesz részt a délkelet-lengyel-
országi Oswiecimben a 25. alkalom-
mal megtartott Élet Menetén, amelyet 
a megszálló náci Németország által 
működtetett, egykori auschwitzi lá-
ger területén rendeznek a holokauszt 

nemzetközi emléknapja alkalmából.
Az auschwitzi múzeum szakértői 

hozzávetőlegesen 1,3 millióra teszik 
a táborkomplexumba deportáltak 
számát, akik közül 1,1 millió volt 
zsidó, de sok lengyel, roma és szovjet 
hadifogoly is volt köztük. A Magyar-
országról odahurcolt zsidók száma 
meghaladta a 430 ezret, ők alkották 

a zsidók legnépesebb csoportját. Kö-
zülük – az auschwitzi múzeum adatai 
szerint – 325-330 ezer embert azon-
nal érkezésük után gázkamrákban 
pusztítottak el, mintegy 25 ezren a 
későbbi szelekciók során vesztették 
életüket. A haláltáborban meggyil-
kolt, elpusztult emberek száma lega-
lább 1,1 millió volt.

hAzánk – MtI

Az iraki magyar missziónál járt a honvédelmi miniszter

Simicskó István és az őt kí-
sérő magyar delegáció több-
napos útja során körbejárta 
azokat a bázisokat, ahol a 
magyar katonák szolgálnak, 
beszélt parancsnokaikkal és 
a helyi katonai vezetőkkel is. 
Mindezek alapján a miniszter 
azt hangsúlyozta: mindenhol, 
mindenki pozitívan és elisme-
rően nyilatkozott a magyar ka-
tonák iraki szolgálatáról.

Az egyes bázisokon a mi-
niszter és a magyar delegáció 
tájékoztatást kapott a térség 
biztonsági helyzetéről, az ah-
hoz kapcsolódó katonai fel-
adatokról, a misszió eddigi 
tevékenységéről. Ennek során 
kiderült, hogy a több nemzet-
ből álló koalícióban a magyar 
katonák kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el pesmergák (ira-
ki kurd harcosok) kiképzésé-
ben, a magát Iszlám államnak 
nevező terrorszervezet elleni 
harcra való felkészítésében 
– emelte ki a miniszter, feli-
dézve: az elmúlt időszakban a 
helyi fegyveres erők jelentős 
sikereket értek el, nagy terüle-
teket sikerült visszaszerezniük 
a terrorszervezettől.

A magyar csapatoknál tar-
tott állománygyűléseken a 
magyar politikai és a katonai 
vezetők köszönetet mondtak 
a katonák missziós munkájá-
ért. Benkő Tibor vezérkari fő-
nök kérdése nyomán kiderült: 
missziójuk megkezdése előtt 
szinte az összes Irakban szol-
gáló katona részt vett a déli 
határ mentén  a védekezésben. 
Emellett a vezérezredes vala-
mennyi helyen megkérte a ka-
tonákat: jelezzék, hogy a kinti, 
illetve az otthoni munkájukkal, 
életükkel kapcsolatban milyen 
kérdéseik, gondjaik vannak.

simicskó István elmondta, a 
jelzett problémákkal kapcsolat-
ban már honvédelmi és politi-
kai egyeztetések is kezdődtek, 
és igyekeznek minél hamarabb 
rendezni az ügyeket. Emellett 
a magyar delegáció a honvé-
delmet érintő további aktuális 
kérdésekről is tájékoztatta a 
katonákat. Az iraki misszióban 
szolgálatot teljesítő magyarok 
ajándékot – kolbászt, szalámit, 
valamint korábbi kérésük nyo-
mán több száz kilónyi súlyzó-
készletet és más edzőeszközö-
ket – is kaptak otthonról.

A honvédelmi miniszter – 
akit útjára mások mellett Kósa 
Lajos, az Országgyűlés honvé-
delmi és rendészeti bizottságá-
nak fideszes elnöke is elkísért 
– elmondta: azért is látogattak 
a kurdisztáni régióba, hogy 
személyes tapasztalatokat sze-
rezzenek a térség problémái-
ról, a biztonsági helyzetről. 
A jelentős történelmi múltú 
térségben nagyon bonyolult a 
helyzet, az egyéb problémák 
mellett komoly veszélyt jelent 
az Iszlám állam tevékenysége.

A magyar politikai és kato-
nai vezetők tárgyalást folytat-
tak mások mellett a pesmergák 
vezetőjével és a kurdisztáni 
regionális kormányzat mi-
niszterelnökével, a helyi bel-
ügyminiszterrel, aki jelenleg 
megbízott védelmi miniszter 

is egyben, a külügyminiszter-
rel, valamint Magyarország 
iraki nagykövetével és az er-
bili főkonzullal is. Simicskó 
István tapasztalatai alapján azt 
mondta: a kinti állomány az 
iraki kurd lakossággal jó kap-
csolatot ápol, a helyi fegyveres 
erőkkel pedig kiváló együtt-
működésben dolgozik.

Az Országgyűlés honvé-
delmi bizottságának fideszes 
elnöke a sajtónak nyilatkozva 
felidézte: annak idején a parla-
ment kétharmados többséggel 
szavazta meg az iraki misszió-
ban való részvételt. Most azért 
is látogattak a térségbe, mert 
a missziós szerepvállalásnál 
„alapelv” volt, hogy csak olyan 
országba küldenek magyar ka-
tonákat, ahová ők mint politi-
kusok is elmennek – mondta 
Kósa Lajos. A magyar kato-
nákhoz szólva azt hangsúlyoz-
ta: fontos szolgálatot teljesíte-
nek Irakban, ami nemzetközi 
szinten, a NATO-ban is erősíti 
Magyarország elismerését. 

Az Iszlám Állam elleni 
harcban az iraki kormány 2014 
júniusában az ENsZ tagál-
lamaihoz fordult segítségért. 
Magyarország az Egyesült 
államok felkérésére – az Or-
szággyűlés döntése nyomán 
– tavaly csatlakozott a több 
nemzet részvételével zajló 
misszióhoz.

hAzánk – kOrmAny.hu

Irak kurdisztáni régiójában szolgálatot teljesítő magyar csapatoknál tett látogatást Simicskó 
István honvédelmi miniszter és Benkő Tibor vezérkari főnök. A miniszter kiemelte, hogy az itt 
szolgáló katonáknak fontos missziójuk van: a helyi pesmerga erők kiképzésében, felkészítésében 
vesznek részt, de őrző-védő feladatokat is ellátnak.

Kormányzati segítség a 
magyarországi ortodox egyháznak

A második budapesti 
víz-világtalálkozóra szó-
ló meghívást továbbított a 
közelmúltban Kirill orosz 
pátriárka részére Moszk-
vában az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának 
(Emmi) egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára, és egyben kö-
zölte, hogy a magyar kor-
mány 100 millió forinttal támogatja a budapesti orosz 
ortodox templom helyreállítását.

Soltész Miklós (képünkön) erről Tyihonpodolszki 
püspökkel, a magyarországi ortodox egyházmegye kor-
mányzójával tárgyalt. Mint mondta, az eszmecsere kö-
zéppontjában a családtámogatás és a környezetvédelem 
állt. szavai szerint Tyihon püspök méltatta azokat a dön-
téseket, amelyek eredményeképpen Magyarországon az 
elmúlt hat évben 30 százalékkal nőtt a házasságkötések 
és a születések száma, 10 százalékkal csökkent a válá-
sok és nagymértékben, több mint 10 ezerrel csökkent az 
abortuszok száma. 

soltész hangsúlyozta, hogy az egyházak számára 
alapérték a természet tisztelete, szeretete, óriási a sze-
repe abban, hogy elősegítsék a környezettudatos gon-
dolkodást. Ennek jegyében adta át Tyihon püspökön 
keresztül Kirill pátriárkának azt a felkérést, hogy akár 
üzenetben, akár személyesen, tekintélyével járuljon hoz-
zá a novemberi második budapesti víz-világtalálkozó si-
keréhez.

Beszámolt arról a megállapodásról, amelynek kere-
tében a magyar kormány sok évtizedes elmaradást pó-
tolva segít a magyarországi ortodox egyháznak, és 100 
millió forinttal támogatja a budapesti Petőfi téri temp-
lom csonka tornyának felújítását. soltész szerint ez fon-
tos üzenet, de a lépés már csak a városkép és a turizmus 
szempontjából is fontos, mert a templom a Duna-part 
egyik legszebb helyén található.

A magyar államtitkár a podolszki püspök társaságá-
ban felkereste Alekszej Saposnyikovot, Moszkva köz-
gyűlésének elnökét, aki arról tájékoztatta, hogy a város 
és az egyház miként próbálja meg közösen újrainteg-
rálni a hitéletet a főváros életébe a 70 éves kommunista 
uralom rombolása után. 

„Ennek az újraindításnak és a megbeszéléseknek az 
az üzenete számomra, hogy a mai világban, amikor 
egyik oldalról ott van a liberalizmus istentagadó, iga-
zából sehová se vezető üzenete, másik oldalról pedig a 
délről-délkeletről érkező muszlim előrenyomulás, akkor 
az európai népek, köztük az orosz megmaradását is a 
kereszténység tudja garantálni” – fogalmazott soltész 
Miklós államtitkár.

hAzánk – MtI
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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 házasság és a család védelméről a parlamentben
CsAláD =  

APA+AnyA+gyerekek
Szászfalvi László országgyűlési 

képviselő (KDNP) a házasság és a 
család védelme érdekében interpel-
lált a közelmúltban a parlamentben. 
– A 2012. január 1-jén hatályba lépett 
új Alaptörvény preambuluma rögzíti: 
„Valljuk, hogy együttélésünk legfon-
tosabb keretei a család és a nemzet.” 

Az Alaptörvény L. cikke külön is 
kiemeli, hogy „Magyarország védi 
a házasság intézményét mint férfi és 
nő között önkéntes elhatározás alap-
ján létrejött életközösséget, valamint 
a családot mint a nemzet fennmara-
dásának alapját.” Valóban, a család 
társadalmunk alapegysége, az a ge-
rinc, ami ha erős, akkor ennek erejé-
ből további közösségek épülnek, és 
végül is maga a nemzet az, ami az 
erős családok összességéből kiraj-
zolódik. Az Európai Unióban időről 
időre olyan újabb közösségi jogsza-
bályok kerülnek elfogadásra, ame-
lyek utalást tesznek a házasságra és 
a családra. Azonban egyre inkább 
megfigyelhető az eltérés ezen házas-
ság- és családdefiníciók és a nemzeti 
meghatározások között – ismertette 
a helyzetet a kereszténydemokrata 
honatya, majd felhívta a figyelmet 
egy fontos európai civil kezdemé-
nyezésre. Az Európai Bizottsághoz 
2015. október 15-én nyújtották be 
az „Apa, anya, gyerekek – házasság 
és családvédő európai polgári kez-
deményezést”. A kezdeményezés 
célja, hogy az Európai unió jogsza-
bályaiban olyan házasság- és család-
definíciót használjanak, amely min-
den tagállam számára elfogadható. 
Vagyis a házasságot egy férfi és egy 
nő szövetségeként határozzák meg, 
a családot pedig olyan egységként, 
mely házasságon és/vagy leszár-

mazáson alapul. Az európai polgári 
kezdeményezésekről szóló EU-ren-
delet szerint 12 hónap áll a szervezők 
rendelkezésére legalább 1 millió alá-
írás összegyűjtésére, legalább 7 uniós 
tagállamban. Az aláírásgyűjtés 2017. 
április 3-án ér véget. – Magyaror-
szágnak és Európának egyaránt nagy 
szüksége van arra, hogy erős csalá-
dok alkossák a nemzetet, illetve az 
európai nemzeteket. Különösen igaz 
ez a mai időkben, amikor Európában 

erodálódik a család intézménye, és 
egyben az európai kultúrától idegen 
népcsoportok áramlanak kontinen-
sünkre, ahol a család erős köteléket 
jelent – fogalmazott szászfalvi Lász-
ló, majd az illetékes államtitkárnak 
feltette a kérdést: Mit tesz a kormány 
a családok védelmének érdekében?- 
Hogyan tudja erősíteni a család fon-
tosságának gondolatát Európában?

mAgyArOrSzág EurópA 
CsAláDPolItIkájánAk 

Motorjává válhAt
Az interpellációra Rétvári Bence, 

az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának ugyancsak KDNP-s parla-
menti államtitkára válaszolt. – Azok 
az európai politikusok, akik hisznek 
az európai emberekben, az európai 
emberek jövőjében, teljesítményé-
ben, azok a családpolitikában lát-
ják a demográfiai helyzetből való 
kilábalás útját Európán belül. Akik 
pedig nem hisznek benne, azok a 
betelepítésben, bevándorlásban, 
emberek szervezett beszállításában 
látják Európa jövőjét. Mi azok közé 
tartozunk, akik hisznek az európai 
emberekben, éppen ezért inkább 
támogatjuk a családpolitikai intéz-
kedéseket, mintsem az eléggé ma-
gas költséggel járó európai betele-
pítéseket, amit itthon elsősorban a 
baloldal hangoztat. Az Alaptörvény 
L. cikke is rögzíti, hogy Magyar-

ország védi a házasság intézményét 
mint férfi és nő között önkéntes el-
határozás alapján létrejött életkö-
zösséget, valamint a családot mint a 
nemzet fennmaradásának alapját. A 
családi kapcsolat alapja a házasság, 
illetve a szülő-gyermek viszony. 
Pontosan öt esztendővel ezelőtt írta 
alá a köztársasági elnök az Alaptör-
vénynek ezt a szövegét – emlékez-
tetett Rétvári Bence. Az államtitkár 
emlékeztetett: – Leszögezi még az 
Alaptörvény, hogy az élet is védel-
met élvez, és ez a védelem a fogan-
tatástól kezdve illeti meg a magzati 
életet is. Nemcsak az Alaptörvény, 
de a családok védelméről szóló sar-
kalatos törvényünk is egyértelműen 
fogalmaz, idézem: „A család Ma-
gyarország legfontosabb nemzeti 
erőforrása, a társadalom alapegy-
ségeként a család a nemzet fennma-
radásának biztosítéka. A családban 
történő nevelkedés biztonságosabb 
minden más lehetőséghez képest. 
A család létrejöttének biztos alap-
ja a házasság, amely az egymás 
szeretetén és tiszteletén alapuló 
életközösség, ezért az mindenkor 
megkülönböztetett megbecsülést ér-
demel. A gyermekek születése és a 

családok gyarapodása nélkül nincs 
fenntartható fejlődés és gazdasá-
gi növekedés”. Amikor Magyaror-
szágnak vagy a kormánypártoknak 
nemzetközi téren kellett bizonyítani 
ebbéli elkötelezettségüket, termé-
szetesen meg is tettük. Sőt, tavaly 
novemberben, európai demográfiai 
fórumot rendeztünk itt, Budapes-
ten. 16 országból érkeztek demográ-
fusok, politikusok, szakemberek, 
családügyi szervezetek vezetői, és 
együtt vitattuk meg, hogyan lehet 
pozitív demográfiai fordulatot elér-
ni itt, Európában, és milyen prob-
lémákkal küszködik több ország, 
és milyen megoldásokat találtak az 
országok többségében. Tehát nem 

pusztán deklarálni szerettük vol-
na a családok iránti elkötelezettsé-
günket, nemcsak Magyarországon 
belül szeretnénk törvényeket hozni 
ezzel kapcsolatban, de szeretnénk 
európai, sőt világszinten is a de-
mográfiai pozitív intézkedéseknek, 
az európai családpolitikának is 
motorjává válni. Természetesen ha 
bármikor azt tapasztaljuk, hogy az 
Európai unión belül családellenes 
vagy a család alapvető értékeit ta-
gadó vagy relativizáló előterjeszté-
sek vannak, akkor azokat Magyar-
ország nem tudja elfogadni. Vannak 
olyan európai döntések, amelyek 
nem igényelnek konszenzust, a töb-
bi állam, ha úgy dönt, akkor le tud-
ja szavazni a magyar álláspontot, 
de ahol egyhangú szavazásra van 
szükség, ott Magyarország sokszor 
Lengyelországgal vagy Máltával, 
vagy más országokkal közösen az 
Alaptörvényből fakadó kötelezett-
ségét teljesíti. Amit pedig az orszá-
gon belül tenni tudtunk, azt 2010 
óta megtettük. Elég visszagondolni 
a 2011 óta bevezetett családi típusú 
adórendszerre, amelynek 2014-ben 
olyan nagymértékű kiterjesztését 
valósítottuk meg a járulékokra, ame-

lyek mondjuk, egy háromgyermekes 
család esetében még nagyobb támo-
gatást, még nagyobb ott hagyott jöve-
delemrészt jelentenek, mint az eredeti 
családi adókedvezmény bevezetése. 
Beszélhetünk itt az ingyenes gyerme-
kétkeztetésről vagy a felmenő rend-
szerben ingyenessé váló tankönyvek-
ről is, amelyek azért fontosak, mert 
nem pusztán szociális támogatásként 
tekintünk rájuk, hanem ezek már csa-
ládtámogatások. Az állam vállalja, 
hogy aki gyermeket vállal, annak a 
gyermek étkeztetésével vagy a tan-
könyvköltségével az állam is hozzájá-
rul a nevelés költségeihez – zárta vála-
szát Rétvári Bence, melyet szászfalvi 
László el is fogadott.

hAzánk 

Szászfalvi László országgyűlési képviselő

Rétvári Bence államtitkár
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be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
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gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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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
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– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A jövő évi költségvetés kereszténydemokrata szemmel
A családok, az otthonteremtés, az életpályák és a szociális támogatások állnak a 2017-es költségvetés középpontjában – állapította meg a harrach péter má-
jus eleji budapesti sajtótájékoztatóján. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője szerint a 2017-es költségvetés kereszténydemokrata szempontból 
egy jó büdzsé, hiszen tartalmazza azokat a jelentős társadalompolitikai célkitűzéseket, amelyek a kdnp számára fontosak.

Harrach Péter (képünkön) ke-
reszténydemokrata frakcióvezető 
a költségvetési javaslatot elemezve 
kiemelte: működik a családtámoga-
tási rendszer és ennek legfontosabb 
eleme, a családi adókedvezmény. A 
kétgyermekeseknél 15 ezer forintra 
nő az adókedvezmény havonta gyer-
mekenként, ami 350 ezer családot 
érint és 15 milliárdos többletet hagy 
a családoknál – fogalmazott, emlé-
keztetve arra, hogy 2011-15. között 
1,1 milliós családnak 930 milliárdos 
könnyebbséget jelentett a megélhe-
tésben ez az adókedvezmény. 

– A fiatal házasoknak továbbra is 
jár az adókedvezmény legfeljebb két 
évig, ami több mint 33 ezer forinttal 
csökkenti havonta az adóalapot. A 
jövőre tervezett áfacsökkentések to-
vábbi 35-40 ezer forintot hagynak a 
családoknál havonta. Összesen 211 
milliárd forint jut majd az otthon- 
teremtés támogatására a csok-on, il-
letve a kedvezményes hitelen keresz-
tül – árulta el. A közmunkaprogra-
mok is folytatódnak, míg 2009-ben 
2 milliárd forint, 2017-ben már 325 
milliárd jut e célra. Az álláskeresé-
si támogatás kerete 47 milliárd lesz.
Elkezdődött az életpályamodellek 
megvalósítása is, így nem meglepő, 
hogy a statisztikák szerint a közép- 
osztály helyzete is javul. 

– 2017-ben további béremelésre 
számíthatnak a pedagógusok. A 
felsőoktatásban az idei 15 száza-
lékos béremelés mellett további 
5-5 százalékos növekmény lesz az 
oktatói-kutatói körben jövőre és 
2018-ban. Folytatódik a rendvédel-
mi és honvédelmi dolgozók életpá-
lyájának végrehajtása is – sorolta 
Harrach Péter.

Fontos elemként említette, hogy 
az ingyenes tankönyvellátást kiter-
jesztik az alsó tagozat mellett az 
ötödik évfolyamra is. A gyerme-
kétkeztetés 71 milliárdos támoga-

tása 2,2 milliárddal bővül jövőre – 
jegyezte meg a KDNP-s politikus.

Harrach Péter a sportberuházá-
sokról azt mondta: a sport részben 
nevelési, részben egészségügyi cé-
lokat szolgál. Mint fogalmazott, oda 
kellene eljutni, mint Amerikában, 
vagyis, ha lehet mindenki sportol-
jon. Emlékeztetett arra, hogy a tö-
meg- és élsport nem választható el 
egymástól. – Olyan légkört kell te-
remteni, ahol természetes jelenség 
a sportolás, ezt szolgálják a beruhá-
zások – mondta a KDNP parlamenti 
frakcióvezetője.

hAzánk – MtI

A családok számára ilyen kedvező 
költségvetés, mint a jövő évi, még 
nem volt – hangsúlyozta Hargitai já-
nos, a KDNP vezérszónoka a 2017-es 
költségvetés parlamenti vitájában.

szerinte nem csupán szlogen, hogy 
jövőre mindenki előreléphet eggyel: 
ez a növekvő bérekben vagy a nyug-
díjak reálértékének megőrzésében is 
tetten érhető.

A kereszténydemokrata képviselő 
hangsúlyosan szólt arról, hogy jövő-
re 1600 milliárd forintnyi hazai forrás 
szolgálja a fejlesztéseket, de azt is, hogy 
az Orbán-kormány 2010 óta mindig tar-
tani tudta a büdzsék sarokszámait.

A költségvetés új szerkezetére utal-
va elmondta: elkülönülten olvasha-
tók ki abból a működési kiadások, a 
hazai és az uniós fejlesztési források. 
Mint mondta, a növekvő EU-s for-
rásoknak köszönhetően ismét 3 szá-
zalék fölé emelkedhet a GDP növe-
kedése, vagyis a folyamat tartósnak 
tekinthető.

Óvatosnak ítélte a költségvetés 
tervezését, hiszen az 200 milliárd fo-
rintos tartalékkal tervez. Rámutatott 
arra is: a jövő év végére 5 százalékos 
lehet a munkanélküliség, ami már 
közelít a teljes foglalkoztatáshoz.

Ilyen kedvező büdzsé 
még nem volt

Sikeres népszavazással a kormány erősebben  
tud nemet mondani a zsarolásra

A népszavazás erős jelzés lehet 
az Európai Bizottságnak (EB), hogy 
rossz úton jár – mondta Hollik István 
(képünkön), a Kereszténydemokrata 
Néppárt országgyűlési képviselője az 
M1 aktuális csatorna egyik reggeli 
műsorában azzal kapcsolatban, hogy 
az Országgyűlés május elején elren-
delte a kötelező betelepítési kvótáról 
szóló országos népszavazást, amelyet 
a kormány kezdeményezett.

A politikus jelezte: a népszava-
zás a legerősebb nyomásgyakorlási 
forma, és ha a kormány egy sikeres 
népszavazást tud a háta mögött, az-
zal sokkal hatékonyabban tud tár-
gyalni Brüsszelben „és remélhetőleg 
sokkal erősebben tud nemet monda-
ni a zsarolásra”.

Mint a KDNP-s politikus fogal-
mazott, az Európai Bizottság azzal 
„zsarolja” azokat a tagállamokat, 
amelyek nem akarnak engedni a 
kényszerbetelepítésnek, hogy egy be 

nem fogadott migráns után 78 mil-
lió forintot kellene befizetni az unió 
kasszájába. Hozzátette: ez „irreáli-
san nagy összeg”, és hangsúlyozta 
annak abszurditását, hogy amíg egy 

magyar állampolgárra egymillió fo-
rint uniós fejlesztési pénz jut, addig 
egy migráns 78 millió forintot érne 
az Eu-nak.

Hollik István megjegyezte: a bi-
zottság javaslata még nem végleges, 
a tárgyalások még nem zárultak le, a 
tagállamok miniszterelnökeinek „még 
van mozgásterük”, és abban bíznak, 
egy sikeres magyarországi népszava-
zás elindíthat egy olyan folyamatot, 
amelyhez más tagállamok is csatla-
koznak. Így a bizottsági javaslatot „le 
lehet söpörni az asztalról”.

Egy olyan Európai unióba léptünk 
be, ahol a demokrácia a legfőbb ér-
ték, és ennek a demokráciának az 
egyik legfőbb tartóoszlopa a nép-
szavazás. Aki egy demokráciában a 
népszavazást támadja, az felelőtle-
nül jár el – mondta a KDNP-s kép-
viselő.

hAzánk – m1
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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

Kereszténydemokrata irány a hazai fejlesztéspolitikában
Beszélgetés seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterrel,  

a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei KDNP elnökével
„Sok hely van a csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülhess” – idézte a hazánknak Seszták miklós az üzleti körökben divatos mondást, utalva arra, hogy 
a hazai fejlesztéspolitika irányítása egy folyamatos munka, ahol az elmúlt évek sikerei egyúttal a következő esztendők kihívásait alapozzák meg. A nemzeti 
fejlesztési miniszterrel, a kdnp országos alelnökével, kisvárda és környéke országgyűlési képviselőjével a ciklus félidejében az elért eredményekről és a kö-
vetkező két év kihívásairól beszélgettünk.

– Érvényesülhetnek-e hazánk 
fejlesztéspolitikájának alakításá-
ban a kereszténydemokrata elvek, 
és ha igen, ezek hogyan valósulnak 
meg a gyakorlatban?

– A hazai fejlesztéspolitikában 
munkatársaimmal egy kifejezetten 
kereszténydemokrata irány mellett 
köteleztük el magunkat. Meggyőző-
désünk, hogy a minőségi mindenna-
pokhoz való jog nem áll meg Buda-
pest határainál. A KDNP mindig az 
egész nemzetben gondolkodott – Kis-
várdától Csurgóig, soprontól Ózdig, 
és természetesen határainkon túl. A 
minőségi úthálózatot, a kényelmes 
közösségi közlekedést, a rezsicsök-
kentés előnyeit, az otthonteremtés le-
hetőségét, valamint a digitális fejlő-
dés eredményeit – hogy csak néhány 
példát emeljek ki – minden magyar 
ember számára elérhetővé kell tenni. 
A fejlesztési tárca szakemberei azért 
dolgoznak, hogy hozzájáruljanak a 
családok mindennapi életkörülmé-
nyeinek javításához, és a munkaala-
pú társadalom kiépítéséhez. Hiszünk 
abban, hogy hazánk fenntartható fej-
lődésének alapja az egyén boldogulá-
sa és hosszú távú biztonságérzete.

– Az utóbbi évek sikerágazatáért, 
a turizmusért is Ön felel mostantól 
a kormányban. Van még hová fej-
lődni e téren? melyek lehetnek a 
legfontosabb fejlesztési irányok eb-
ben az ágazatban?

– A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség létrehozásával történelmi lehe-
tőség nyílt meg előttünk. A turizmus 
stratégiai ágazatként eddig is évről 
évre egyre jobban teljesített, ám a 
teljes arculat- és szervezetváltással, 
valamint a piaci alapú gondolkodás-
sal merőben új alapokra helyezzük 
ezt az ágazatot. A nemzetközi spor-
tesemények, az utazásszervezés, a 
rendezvények, a gasztronómia, tehát 
lényegében minden egy kézben ösz-
szpontosul. Az Ügynökség létreho-
zásával egy hatékony, piacbarát irány 
mellett köteleztük el magunkat. A 
nemzeti értékekben és hagyomá-
nyokban gyökerező imázst egy mo-
dern, minden korosztály számára 
vonzó országképpel szeretnénk öt-
vözni.

– mit tart miniszteri tevékeny-
sége legfontosabb eredményének, 
és melyek a következő 2 év legfőbb 
kihívásai?

– Üzleti körökben járja a mondás, 
miszerint „sok hely van a csúcson, 
de annyi azért nincs, hogy leülhess”. 
Ez egy folyamatos munka, az elmúlt 
évek sikerei egyúttal a következő 
esztendők kihívásai. Egyik a másik-
ra épül. Eddigi tevékenységemben 
lényeges eredménynek tekintem a 
hazai infrastruktúra óriási léptékű 
fejlődését. Ha csak a közlekedést 
nézzük: a tervek szerint 2020-ig az 
összes magyar autópályát kivezetjük 
az országhatárokig. A megyeszékhe-
lyeket jórészt uniós forrásokból be-
kötjük a gyorsforgalmi úthálózatba. 
A középtávú útfelújítási programra 

a kormány idén 70 milliárd forintot 
biztosít, de már készítjük előző a kö-
vetkező, 100 milliárdos támogatási 
összeget.

2020-ig a vasútra is 1000 milli-
árd forintnyi uniós forrást költünk. 
Korszerűsítjük a dél-balatoni vas-
útvonalat, a Fonyód-Kaposvár és a 
szombathely-Zalaszentiván közötti 
pályát. Várhatóan az évtized végéig 
befejeződnek a munkák a Püspökla-
dány-Debrecen és a Budapest-száz-
halombatta szakaszokon, továbbá a 
miskolci vonalon is.

A másik „sikertörténet” az ener-
getika. A kormány Európában is 

példaértékű rezsicsökkentési politi-
kája – csak a tavalyi évben mintegy 
270 milliárd forint maradt a magyar 
családok zsebében – folytatódik, és 
ebben komoly tényező az MVM Cso-
port, amely egy innováció-központú, 
„zöld” stratégiával épp most készül 
kilépni a globális energiapiacra.  
Nagyívű terv ez, de egy stabil és ver-
senyképes hazai energetikai cégcso-
port minden magyar ember érdeke.

És ha két évre előre nézek, minden-
képp meg kell említenem a 2017-es 
vizes világbajnokságot, amely a vébék 
történetének egyik legnagyobb és leg-
látványosabb sportrendezvénye lesz. A 
szervezőbizottság elnökeként átérzem 
az ezzel járó felelősséget, de mi, ma-
gyarok szeretjük a kihívásokat, biztos 
vagyok benne, hogy szervezőink, mér-
nökeink, kivitelezőink éppúgy elkáp-
ráztatják majd a világot, mint úszóink, 
vízilabdázóink és műugróink.

– Egyéni országgyűlési képviselő-
ként mit sikerült a választókerületé-
ben megvalósítania programjából, 
és mire számíthatnak az ott élők a 
ciklus második félidejében?

– Kisvárda fejlődése stratégiai je-
lentőségű, hiszen a település egy fel-
zárkózó térségben, három országha-
tár közelében helyezkedik el. De épp 
ez a határokon átívelő híd-szerep az 
egyik legnagyobb erőssége is. Felvi-
dék, Kárpátalja és Erdély közelsége 
Kelet-Közép-Európa magyarságá-
nak egyik fontos központjává teszi 
a várost. Fejlesztéseinkkel, a telepü-
lés szociális, kulturális és közösségi 
életének építésével évek óta ebbe az 
irányba tartunk, ami nagyon nagy do-
log. De ahogy említettem, ez egy fo-
lyamatos munka, napról napra, lépés-
ről lépésre kell haladnunk, és együttes 
erővel tenni a jövőnkért, regionális 
pozíciónk további erősítéséért.

– nyilvánvalóan kevés szabadi-
deje van, de ha lehetősége adódik 
kikapcsolódni, mit csinál szívesen?

– A kormány tagjaként, Kisvárda 
elkötelezett országgyűlési képviselő-
jeként, és természetesen családapa-
ként – bár talán ezt kellett volna az 
első helyen említeni – nagyon kevés a 
szabadidőm. Annak örülök a legjob-
ban, ha a feleségemmel és a lánya-
immal szervezhetünk közös prog-
ramokat, kirándulást, utazást. Ezen 
kívül kedvelem a kártyajátékokat, 
különösen az ultit, de idő hiányában 
a tényleges játék lehetősége nagyon 
korlátozott.

hAzánk

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
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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

Kisvárda
Jelölt Szervezet Szavazat száma Szavazati arány

Leleszi Tibor
Perdiák János

FIDESZ-KDNP
JOBBIK

5.079
837

85.85 %
14.15 %

Mátészalka
Jelölt Szervezet Szavazat száma Szavazati arány

Hanusi Péter
Katona Péter

FIDESZ-KDNP
Független jelölt

3 375
2.220

60.32 %
39.68 %

Cégénydányád
Jelölt Szervezet Szavazat száma Szavazati arány

Kelemen Róbert
Bartók Zsuzsanna

FIDESZ-KDNP
Független jelölt

331
59

84.87 %
15.13 %

Máriapócs
Jelölt Szervezet Szavazat száma Szavazati arány

Papp Bertalan
Palóczy Lajos Elekné

Borsi Zoltán

FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt

710
297
141

61.85 %
25.87 %
12.28 %

Néhány kereszténydemokrata polgármester választási eredménye (2014)

A kereszténydemokrata politizálás sikeres példája 
szabolcs-szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereszténydemokratái csattanós választ adnak arra a – balliberális sajtóban gyakorta olvasható bírálatra – miszerint a kdnp 
egy nemlétező párt. A nyírségben és környékén járva igazán erős és aktív kereszténydemokrata alapszervezetekkel és politikusokkal találkozhatunk.

kdnp-S pOlITIkuSOk  
mEghATárOzó pOSzTOkOn

szabolcs-szatmár-Bereg megyé-
ben a KDNP-nek jelenleg 21 helyi 
alapszervezete működik, s további 
két településen szervezés, egy he-
lyen pedig újjászervezés alatt áll. 
A Kereszténydemokrata Néppárt 
megyei elnöki tisztét seszták Mik-
lós nemzeti fejlesztés miniszter látja 
el, aki 2010 óta a kisvárdai szék-
helyű választókerület egyéni or-
szággyűlési képviselője. A megyei  
KDNP-elnök egyszersmind a párt 
egyik alelnökeként is dolgozik. 
(Lásd interjúnkat Seszták Miklóssal, 
a 6. oldalon.)

A megyei politikai klímát – és azon 
belül a kereszténydemokrata politi-
ka hitelességét mutatja –, hogy a 25 
tagú szabolcs-szatmár-Bereg Me-
gyei Közgyűlésben 16 fős Fidesz– 
KDNP-s többség kormányoz, mely-
ből négyen is tagjai a Keresztény-
demokrata Néppártnak. A megyei 
közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár 
ugyancsak KDNP-s. (Beszélgeté-
sünket a megyei közgyűlés elnökével 
a 9. oldalon olvashatják.) De tagja 
a kisebbik kormánypártnak Kozma 
Péter megyei kormánymegbízott 
is. Több településnek van KDNP-s 
polgármestere: Hanusi Péter Má-
tészalkát, Kelemen Róbert Cégény-
dányádot, Leleszi Tibor Kisvárdát, 
Pálosi László Balkányt, Papp Ber-
talan Máriapócsot, sztolyka Zoltán 
pedig Rozsályt vezeti. A települési 
önkormányzatoknál a KDNP mint-

egy harminc képviselői mandá-
tummal, illetve bizottsági hellyel 
rendelkezik, közte természetesen a 
megyeszékhely Nyíregyházán, ahol 
Tormási Géza képviseli a keresz-
ténydemokratákat a megyei jogú vá-
ros közgyűlésében.

„ITThOn máTÉSzAlkán”
A megyeszékhely utáni két leg-
nagyobb várost, Mátészalkát és 
Kisvárdát KDNP-s polgármester 
irányítja. A közel 17 ezer lelkes Má-
tészalka első embere, Hanusi Péter 
úgy véli, kulcsfontosságú volt Má-
tészalka sikere szempontjából, hogy 
a 2014-es önkormányzati választá-
sokat követően azonnal felvették a 
kapcsolatot a város cégeivel, hiszen 

világosan látták: Mátészalka nem 
lehet sikeres a vállalkozásai nélkül. 
Felajánlották együttműködésünket, 
gazdaságfejlesztési elkötelezettsé-
günket és egy teljesen új szemlélet-
tel láttak munkához. Felismerték, 
hogy csak összefogással valósulhat 
meg a foglalkoztatás bővülése, a fi-
atalok elvándorlásának megállítása, 
a társadalmi problémák megoldása, 
élhető város építése.

Hanusi Péter a helyi vállalkozások 
érdekeinek a védelmében, a szakmai 
szervezetekkel folytatott tisztessé-
ges és érdemi kapcsolattal, a piac-
szerzési és -bővítési programok ki-
dolgozásával, az egymást kiegészítő 
profilú vállalkozások együttműkö-
désének támogatásában, a külkap-

csolatok beruházásszerző és mun-
kahelyteremtő célú erősítésében 
foglalta össze a valóban lokálpatri-
óta városvezetés helyi koncepcióját, 
mely tudatos városmarketing-kon-
cepció kidolgozásával is kiegészült, 
melynek kimondott célja volt, hogy 
Mátészalkára gondolva ne az évti-
zedek alatti rögzült frázisok jussa-
nak eszébe az embereknek, hanem 
azok az értékek, amelyek nagyrészt 
éppen a helyi vállalkozásokhoz kap-
csolódnak. – Tudatosítanunk kell, 
hogy a világ számos országában a 
nálunk gyártott lencséken át látják 
a világot, a mátészalkai gyár autó-
tükreit, vízóráit használják, büszke-
ségünk a Túró Rudi, több földrészre 
innen jutnak el a magas minőséget 
képviselő aszalványok, a mi egyik 
cégünkben precíziós alkatrészek 
készülnek a Paksi atomerőmű szá-
mára és sok-sok kisvállalkozás tesz 
azért, hogy Mátészalka sikeres 
városnak mondhassa magát” – so-
rolja a messzi földön is elismerést 
kiváltó eredményeket a város pol-
gármestere, aki tudja, hogy neki és 
az általa vezetett önkormányzatnak 
is folyamatosan tennie kell a sike-
rért. – Újévköszöntő vacsorára in-
vitáltuk a vállalkozások vezetőit, 
ahol elmondhatták véleményüket 
és elvárásaikat a város vezetésével 
kapcsolatban. Az önkormányzat 
megalkotta befektetés-ösztönző, tá-
mogató rendeletét az ipari területek 
értékesítésével kapcsolatban, ami-
nek lényege, hogy foglalkoztatásbő-
vítés esetén jelentős kedvezménnyel 
vásárolhatnak telket a beruházni 
szándékozók városunkban. Elkészí-
tettük Gazdasági programunkat és 

hAzánk

Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s polgármestere (balra) és Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
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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

Integrált Településfejlesztési straté-
giánkat, amelyek véleményezéséhez 
gazdaságfejlesztési munkabizottsá-
got hoztunk létre a cégek képviselői-
ből. Kulturális rendezvényünkhöz, 
a Fényes Napokhoz kapcsolódóan 
a nyár végén alkalmat teremtet-
tünk a vállalkozások vezetőinek és 
a térség polgármestereinek találko-
zására a szorosabb együttműködés 
érdekében. Amint azt az egyik nagy 
multinacionális cég vezetője megfo-
galmazta, most már itthon vannak 
Mátészalkán. Nem csak a cégük 
területe van a városban, hanem ré-
szeivé is váltak a város életének. Ez 
a legnagyobb dicséret számunkra” 
– mondja a méltán büszke KDNP-s 
városvezető. Mint a Hazánknak el-
árulta, sok kritika is érte korábban 
a város beruházásait. Messziről 
jött, ismeretlen cégek előbb jutot-
tak munkához a városban, mint az 
itt adózók, itteni embereket foglal-
koztatók. A kereszténydemokrata 
városvezetés ezen is változtatott. A 
Szatmári Alapfokú Művészeti Isko-
la, a Móricz iskola, a Négy évszak 
Óvoda energetikai beruházásait 
mátészalkai cégek végezték, precí-
zen, pontosan és a határidőket be-
tartva. Az elmúlt évben megkezdte 
munkáját a Mátészalka Televízió, 
és elindult a Mátészalka című havi-
lap is. Mindkét médium a lakosság 
tájékoztatásán túl a vállalkozások, 
az gazdasági élet eseményeinek be-
mutatását, a cégek és a város kap-
csolatának erősítését is szolgálják. 
– Mi is érezzük a vállalkozások 
támogatását a mindennapokban is. 

Lehetőségeikhez képest támogatják 
a Fényes Napok fesztivált, rendez-
vényeinket, a városi sportot anya-
gilag és személyes részvételükkel 
is. A Polgármesteri Hivatalban a 
szobám falát mátészalkai vállalko-
zások fotójával díszítettük. jelzés 
ez minden hozzám betérőnek arról, 
hogy az önkormányzat komolyan 
gondolja a vállalkozások megbecsü-
lését. Februárban adtuk át először a 
Mátészalka Kiváló Vállalkozója dí-
jat. Ez az erkölcsi elismerés is üze-
net a cégeinknek, hogy szükség van 
rájuk, büszkék vagyunk sikereikre 
– mondja Hanusi Péter.

Az önkormányzati ciklusból hát-
ralévő három évvel kapcsolatban 
elmondta, hogy mivel megnyíltak az 
Európai unió Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programjának 
(TOP) forrásai, több fontos pályázat 
benyújtásában gondolkodnak. Ki-
emelt helyen szerepel ezek között 

az Ipari Park fejlesztése, bővítése. 
A Helyi gazdaságfejlesztés forrás-
ból termelői piacot szeretnének ki-
alakítani. A pályázat segítségével 
megvalósulhat a piac teljes rekonst-
rukciója, kerítés, feltáró út épülhet 
és még egy hűtőház építését is terve-
zik. Mint fogalmaz, a környék útjai 
és parkolói is megértek már a felújí-
tásra. Pályáznak a strand és környe-
zetének megújítására, rekreációs és 
pihenő park, sportcentrum kialakí-
tására, valamint folytatni szeretnék 
a belvíz- csapadékvízrendszerek re-
konstrukcióját is. A Leromlott városi 
területek rehabilitációja című prog-
ramból bérlakás-bővítés és szociá-
lis rehabilitáció a céljuk. Folytatni 
szeretnék az önkormányzati intéz-
mények, épületek energetikai kor-
szerűsítését, valamint a társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló 
helyi szintű komplex programokra 
is pályáznak. A társadalmi és kör-

nyezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés keretében a tör-
ténelmi városközpont, a Kossuth tér 
funkcióbővítő turisztikai rekonstruk-
ciója valósulna meg. Fény- és Tech-
nikatörténeti Múzeum kialakítását is 
tervezik az Első villamosított lakó-
ház rekonstrukciója eredményeként, 
Film- és színháztörténeti Múzeumot 
álmodtak a volt mozi épületébe, bő-
vülhet a szatmári Múzeum épülete, 
s elkészülhet a várostörténeti sétány. 
Ezekkel a beruházásokkal gyakor-
latilag csaknem az egész történelmi 
főutca felújításra kerülhet.

– Régóta dédelgetett álmaink vál-
hatnak valóra a mintegy 4 milliárdos 
pályázati forrás segítségével. Me-
rünk még nagyobbakat is álmodni, 
hiszen ez még csak a TOP-forrás, 
a többi uniós programból is jelen-
tős összegekhez szeretnénk jutni. A 
Mátészalkán élő emberek többsége 
lokálpatrióta: szívesen tesz valamit 
azért, hogy a város, ahol él, jobb 
hellyé váljon. A vállalkozások, vá-
roslakók bevonásában jelentős tarta-
lékok rejlenek. Ezek kiaknázásához 
azonban három dolog feltétlenül 
szükséges: őszinte dialógus a város-
ról, annak jövőjéről, a fejlesztési el-
képzelésekről, szervezőerő, ami ezt 
a tartalékot pozitív helyi célok ér-
dekében mobilizálja és természete-
sen a jó Isten segítsége – zárja gon-
dolatait Hanusi Péter, Mátészalka  
KDNP-s polgármestere.

kISVárdA: fEjlődő, zÖld 
ÉS fIATAlOS VárOS 

– Az elmúlt években javult a helyi 
vállalkozások gazdasági potenciálja, 
külső befektetők termelési kapacitá-
sokat alakítanak ki. Új munkahelye-
ket teremtettünk. javultak a városi 
szolgáltatások (oktatás, egészség-
ügy, szociális szolgáltatások, köz-
szolgáltatások, infrastruktúra) mi-
nősége – összegzi az elmúlt időszak 
eredményeit Leleszi Tibor, a 16 és 
félezer lakosú Kisvárda keresztény-
demokrata polgármestere.

Kisvárda iskolaváros, közel hé-
tezer gyerek tanul itt óvodától a 
középiskoláig. De a felsőoktatás te-
rületén is jelentős előrelépést tett a 
város azzal, hogy létrejött a Kisvár-

Vajon miben ragadható meg a ke-
reszténydemokrata városvezetői 
szemlélet itt, Északkelet-magyar-
országon? A két legnagyobb, kd-
np-s irányítású település vezető-
jét erről is kérdeztük.

– „Mátészalka a fény városa.” Ez 
a szlogenünk ma már nem csak a 
villamosítás történetének emlékét 
idézi városunkban, hanem remé-
nyeim szerint azt is jelenti, hogy a 
fény beragyogja az emberi kapcso-
latokat, a hit fénye, a remény fénye 
vezet utunkon, a keresztény értékek 
irányítják munkánkat. Mások sze-
mélyének tiszteletben tartása, meg-
becsülése közösségi létünk alapja, 
mert ahogyan a szentírás mondja, 
Isten törvénye ott munkálkodik 
minden ember szívében, legyen az 
hívő vagy hitetlen. S aki ezek ellen 
vét, az többnyire a közösség ellen is 
vét – fogalmazza meg keresztényde-
mokrata városvezetői ars poeticáját 
hanusi péter, mátészalka polgár-
mestere. Hasonlóképpen látja a 

szomszédvár, Kisvárda első embe-
re is a kereszténydemokrata irányí-
tás lényegét, kiemelve az egyházak 
közösségformáló szerepét. „Hol 
hit, ott szeretet, hol szeretet, ott 
béke...”– fogalmazza meg a váro-
sirányítás mottóját leleszi Tibor 
kisvárdai polgármester.

– Hiszem, hogy csak hittel és 
odaadással érhető el az a polgári 
elégedettség, mely városunkban 
érzékelhető és megfigyelhető az 
utóbbi években. Ahhoz, hogy a 
harmónia és a segítő együttműkö-
dés kialakulhasson és beépüljön 
mindennapjainkba, szükséges az 
egyházak közreműködése. Mind a 
város vezetésének koncepciójában, 
mind pedig Kisvárda kulturális 
életében vagy épp a jótékonysággal 
egybekötött rendezvényeink életre 
hívásában is kiemelkedő jelentősé-
ge van az egyházaknak és egyházi 
kezdeményezéseknek. Erősítjük és 
támogatjuk testvérvárosi kapcso-
latainkat is azáltal, hogy a hatá-
ron túli egyházaknak segítő kezet 

nyújtva, a kárpátaljai óvodákat és 
gyermekeket segítjük. Rendezvé-
nyeinket több esetben közös erő-
vel valósítjuk meg. Új épületeink 
átadásakor történő áldásukkal a 
hitet, a reményt és a szeretetet su-
gározzuk a lakosság felé. Kisvár-
da, úgy érzem, ezen szemlélet és 
útmutatás jegyében tud egy harmo-
nikusan  fejlődő és élhető várossá 
válni – mondja Leleszi Tibor.

A KDNP ifjúsági partnerszerveze-
tének, az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata szövetségnek (IKsZ) a megyében 
jelenleg tizenegy helyi szervezete van, 
mely országos összehasonlításban is 
jelentősnek számít. A szabolcs-szat-
már-beregiek szervezeten belüli elis-
mertségét mutatja, hogy két országos 
alelnököt is adnak az IKsZ-nek Dudás 
István és Kiss András személyében.

A megye IKSZ-szervezeteinek 
munkája idén kétszer is az országos 
érdeklődés homlokterébe kerül: az 
IKsZ hagyományos, országos disz-
nóvágással egybekötött téli hétvé-
géjét Máriapócson tartották a helyi 
IKsZ- és KDNP-szervezetek segít-
ségével, az IKsZ Országos Nyári 
Táborának pedig Kisvárda ad majd 
otthont július 7 és 10. között.

Fiatal kereszténydemokraták: országos 
disznóvágástól a nyári táborig

Városvezetés kereszténydemokrata értékrend szerint

 Dudás István, a KDNP megyei 
szervezője, az IKSZ országos 
alelnöke

Leleszi Tibor kisvárdai 
polgármester
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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 rendszerváltás idején egé-
szen fiatalon került a politikába. 
mit várt akkor ettől és azt kap-
ta-e, amire számított? 

– Valóban fiatalon kerültem a po-
litikába, de ezt a történelmi helyzet 
tette lehetővé. Számomra ez erköl-
csi vállalás volt. Nem gondoltam 
volna, hogy ebből életpálya lesz, 
ezért és fiatalságom okán nem vár-
tam semmit és nem tudtam mire 
számíthatok. A fiatalokra jellemző 
tettrekészség és jobbító szándék 
vezérelt. Életkoromból, élethely-
zetemből adódóan, végzős főisko-
lai hallgatóként az akkori politikai 
palettán csak a FIDEsZ jöhetett 
szóba. Rögtön élesben, konkrét 
cselekvésben tanultam a politikát, 
kampányfőnökként az első szabad 
választásokon. 

Nagyon érdekes és fontos tapasz-
talatokat szereztem ebből, aztán 
élesben 1990-94. között a KDNP–
FIDEsZ–sZDsZ-koalíció vezet-
te önkormányzati munka részese 
lehettem. Így lettem 1990-ben, 25 
évesen Nyíregyháza Megyei jogú 
Város közgyűlésében frakcióveze-
tő-helyettes és bizottsági elnök.

1998-től a megyei közgyűlés 
munkájába kapcsolódtam be, ahol 
frakcióvezetőként és bizottsági el-
nökként tevékenykedtem. A 2006-
os önkormányzati választás után a 
közgyűlés alelnökének, majd 2008 
tavaszán elnöknek választottak. 

– mikor és miért csatlakozott a 
kdnp-hez?

– A politikában idősnek számí-
tok, de a KDNP-ben ifjonc vagyok, 
hiszen 2010-ben országgyűlési kép-
viselővé választásom után hívtak a 
KDNP-frakcióba, majd ezt követő-
en a pártba is beléptem. Emberileg 
és szakmailag is jó döntést hoztam. 
Annál is inkább mondhattam igent, 
hiszen családi indíttatásom és a 
győri bencés gimnáziumban töltött 
diákéveim a közös értékvállalás le-
hetőségét adták a KDNP-vel. 

– Ön szerint összeegyeztethe-
tők-e a kereszténydemokrata el-
vek a napi politikai gyakorlattal? 

– Ez mindennapi kérdésfeltevés, 
értékválasztás és döntés kérdése. 
Azzal, hogy nem csak védjük, de 
támogatjuk is a nemzeti és keresz-
tény értékeket, a családot, a magyar 
gazdaságot, közösségeinket. Nap 

mint nap ezt tesszük. Ebből követ-
kező érdekes kérdés, hogy ha ma új-
rakezdhetném, politikus lennék-e? 
Nem tudom rá a választ. 1988-ban 
a politikai szerepvállalás keresz-
tényként erkölcsi parancs volt szá-
momra. Úgy gondoltam, mindenki 
ezt fogja csinálni, ehhez képest egy 
tucatnyian voltunk a Nyíregyházi 
Főiskolán. 

– mit tekint politikusi működé-
se legfontosabb eredményének? 

– A legfontosabb kétség nélkül 
az, hogy széleskörű választói felha-
talmazással azokat a célokat, ame-
lyeket fiatalként magamnak érez-
tem, és amelyek a politikába vittek, 
sikerült az új Alaptörvénnyel, a 
kettős állampolgársággal megva-
lósítani. Azt, hogy országgyűlési 
képviselőként 2010 és 2014 között 
ennek részese lehettem, külön ke-
gyelemnek tartom.

Ezeket a célokat a politikai cse-
lekvés lehetőségével a mindennapi 
munkában, döntésekben kell ér-
vényesíteni, így az Európai unió 
programjaival élve segítjük a hatá-
ron túli magyarokat, megőrizzük 
épített örökségüket. 

A megyei társulás elnökeként a 
hulladékos közszolgáltatást önkor-
mányzati kézben tartottuk. 

Legújabban létrehoztuk elő-
ször nem európai uniós országgal 
együttműködve a Tisza Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi Tár-
sulást (Tisza ETT) a Kárpátaljával 
való együttműködés fejlesztésére.

Országgyűlési képviselőként a 
Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság alelnökeként sikerült a 

2012-es költségvetési törvényben 
lefektetni azokat az elveket, ame-
lyek mentén a megyei önkormány-
zatok finanszírozása a mai napig is 
történik. 

– megyei közgyűlési elnökként 
melyek a következő három év leg-
fontosabb feladatai?

– A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) pá-
lyázati programjaiból minél több 
sikeres pályázati programot meg-
valósítani, amelyek találkoznak 
a megyében élő települési önkor-
mányzatok, közösségek igényeivel. 
Ez egy történelmi lehetőség szá-
munkra, hiszen Nyíregyháza nélkül 
is szabolcs-szatmár-Bereg megye 
esetében majd 90 milliárd forintról 
van szó. 

– néhány hete választották a 
kdnp Önkormányzati Tanácsa 
elnökévé. milyen célja és funkció-
ja lehet ennek a testületnek? 

– Nagyon megtisztelő számom-
ra „friss KDNP-sként” a közösség 
bizalma, ez kötelez. Fontosnak tar-
tom, hogy a KDNP megszólítsa az 
új generációkat is. 

A cél a közösségépítés, hogy ta-
nulhassunk egymás eredményei-
ből, esetleges hibáiból, hogy olyan 
programokat szervezzünk, ame-
lyek a napi munkában is segítenek 
önkormányzati politikusainknak. 
Ugyanakkor fontos a közvetítő sze-
rep, amit a kormányzat felé tudunk 
megjeleníteni, a törvényhozás, a 
kormányzás napi gyakorlatában, 
mindig az önkormányzati érdekeket 
és a szubszidiaritás elvét figyelem-
be véve.

Támogatni keresztény, nemzeti értékeinket, 
közösségeinket és a családot

Válaszol seszták Oszkár, a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke, a Kereszténydemokrata 

Önkormányzati Tanács vezetője

da Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ, mely a Debreceni Egye-
temmel karöltve biztosítja a helyben 
megvalósuló minőségi felsőoktatás 
lehetőségét. 

Az elkövetkezendő évek legfon-
tosabb céljai között a polgármester 
elsőként a munkahelyteremtést, va-
lamint ezzel összefüggésben a kép-
zett fiatalok megtartását jelöli meg, 
utóbbi célt ösztöndíjakkal és szol-
gálati lakások segítségével is igye-
keznek elősegíteni. A turizmust is 
szeretnék stratégiai ágazattá tenni 
a Várfürdő komplex fejlesztésével, 
sportszálló kialakításával, stadion-
építéssel, a kisvárdai vár, valamint 
a Várkert felújításával és a Rétközi 
tó komplex megújítása révén. Mint 
fogalmaz, egy családbarát és har-
monikus környezet megteremtésén 
munkálkodnak. 

– Kisvárdát polgári közösségnek 
képzeljük el, a közösségi eszme és 
érték megteremtésével, ahol erős és 
aktív a civil szervezetek közremű-
ködése is. A jövőben, a gazdaság 
ösztönzésével olyan ipari területek 
kialakítását célozzuk meg, mely 
eredményeképpen a betelepülni 
szándékozó vállalkozásoknak teret 
adva, új munkahelyek jönnek létre. 
Ezzel egyidejűleg és ennek érdeké-
ben vállalkozásbarát önkormányzati 
működés kialakítását valósítanánk 
meg. Fontossá vált a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment szerve-
zetének kialakítása, mindez a kö-
zös marketing, foglalási rendszer és 
programturizmus kialakítása érde-
kében történik.

A városban élők életminőségének 
javítása szintén a fontos célok között 
szerepel. Városrészenként önálló al-
központok kialakítását tervezik új 
játszóterekkel, rekreációs terekkel, 
közösségi terekkel. A szociális vá-
rosrehabilitációs folyamatok folyta-
tásával küzdelmet indítanak a mély-
szegénység ellen. A roma lakosság 
felzárkóztatását segítendő két kö-
zösségi házat is létrehoztak, ahol a 
helyi cigányság képzése, kulturális 
hagyományaik megőrzése folyik az 
egyházak és a civil szervezetekkel 
karöltve. Az idősebbek érdekében 
az önkormányzat részt vesz a Segítő 
Kezek Idősügyi Országos mintap-
rogramban, ezen kívül egy új, kor-
szerű, egyedülálló idősotthon meg-
építését is tervezik. A fentieken túl 
a város határain túlra is tekintenek: 
kiváló, élő testvérvárosi együttmű-
ködéseik révén mélyíteni és erősí-
teni igyekeznek európai kapcsolat-
rendszerüket minden téren.

Összegzésként elmondható, hogy 
az elmúlt évek munkája szembetűnő 
változásokat eredményezett Kisvár-
dán. – Fejlődő, zöld, és fiatalos vá-
rost teremtettünk. Vonzóvá tettük 
Kisvárda városi arculatát – mond-
ja Leleszi Tibor, a városára méltán 
büszke polgármester.

Seszták Oszkár

Hazank.indd   9 2016.05.23.   13:26:33



HAZÁNKOrszágjáró10 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

Impozáns kulturális központtal gyarapodott Fertőd

– A sikeres települések mögött mindig 
jól működő közösségek állnak. A jól 
működő közösségeket pedig összetartó 
családok irányítják. Olyan családok, 
akik értéket látnak abban, hogy tele-
pülésük úgy fejlődjön, amely egyúttal 
hozzájárul testi-lelki épülésükhöz és 
gazdagítja jólétüket is – mondta a fer-
tődi Kulturális és Szolgáltató Központ 
avatásán tartott ünnepi beszédében 
Aradszki András, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium energiaügyekért fe-
lelős államtitkára.

A sikeres település szervezőere-
jét felismerve szán kiemelt szerepet 
a polgári kormány a kultúrához való 
hozzáférésnek és a települést jellem-
ző kulturális szokások megőrzésének. 
Célunk a közösségépítés – tette hozzá 
a politikus.

Az új kulturális terek születése – 
ahogy a Fertődi Kulturális és Szolgál-

tató Központ létrejötte is – azt igazolja, 
van a helyi társadalom életében igény a 
megújulásra, a polgári életminőségre, 
az együvé tartozás érzésének megélé-
sére. A fejlődés igénye ugyanúgy lénye-
ges, mint az egyének identitását megha-
tározó és szellemi összetartozásunkat 
jelentő értékek felismerése. Ez utóbbiak 
megtartásában és megélésében egyaránt 
fontos szerep jut a keresztény egyház-
nak, az iskoláknak és a közösségi ha-
gyományoknak – fejtette ki beszédében 
a kereszténydemokrata politikus.

Aradszki András emlékeztetett: elő-
remutató és példaértékű, hogy napja-
inkban van olyan aktív intellektuális 
társadalmi közösség, mint a fertődi, 
amely – a helyi Esterházy-örökség 
mellett – teret kíván biztosítani a műve-
lődés új útjainak is, elérhetővé kívánja 
tenni mindenkinek a minőségi polgári 
lét értékeit. 

Bognár Zoltán, Fertőd polgármeste-
re ismertette azt a hosszú utat, ami a 

részben Eu-támogatás segítségével, a 
nagyszabású város-rehabilitációs pro-
jekt részeként elvezetett a volt orosz 
laktanya leromlott állapotú közösségi 
épületének felújításához, a város szá-
mára hasznos és szép épület kialakítá-
sához. A teljes projekt, amely magában 
foglalja a Haydn-sétányt, a parkolókat, 
a kerékpárutat és a süttöri templom 
előtti tér felújítását, összesen 682 millió 
forintba került. Ehhez 540 millió forint 
támogatást tudtak szerezni. 

– Fertődön a fejlődés megállítha-
tatlanul folytatódik. A fertődi vá-
rosvezetők és a testület tisztességgel 
teszik a dolgukat, élnek az önkor-
mányzatiság teremtette lehetőségek-
kel, amelyek eredményre vezetnek 
– fogalmazott Firtl Mátyás, a térség 
kereszténydemokrata országgyűlési 
képviselője, aki azt is példaértékűnek 
nevezte, ahogyan a Fertő-parti tele-
pülések össze tudnak fogni a közös 
célok érdekében.

TóTh ÉVA

Aradszki András kereszténydemokrata államtitkár és firtl mátyás kdnp-s országgyűlési képviselő jelenlétében 
átadták a fertődi kulturális és Szolgáltató központot május elején. A győr-moson-Sopron megyei településen 
megvalósuló projekt több mint 680 milliós forintból valósulhatott meg.

Keresztény alapokon – a sikeres jövőért Hódmezővásárhelyen

Tordáné Petneházy judit, a Magyar Pol-
gári Együttműködés Egyesület alelnöke 
kifejtette: a KÉSZ most megjelent, Az 
idők jelei című kiadványa tizenhat té-
mát ölel fel. A hozzá kapcsolódó orszá-
gos konferenciasorozat célja, hogy az 
emberek adott esetben kritikát is megfo-
galmazva elmondhassák véleményüket 
arról, mit is várnak a politikától.

Az est előadója, Mráz Ágoston, a 
Nézőpont-csoport vezérigazgatója rá-
mutatott: a programsorozat keretében 
közéleti témákat kívánnak keresztény 
szempontból megvitatni. Mint felvá-
zolta, Magyarországon az elhúzódó 
rendszerváltás csak 2010-ben zárult le. 
Ezt követte az új alaptörvény elfogadá-
sa, amely preambulumában rögzítette 
viszonyát a – legfontosabb jogszabály 
szerint nemzetfenntartó erőként számon 
tartott – kereszténységhez.

A hitoktatásról szólva Mráz Ágoston 
emlékeztetett a kommunista hatalom 
hozzáállására, amely azt a templomok-
ba száműzte, azonban 2010 után lehető-
ség nyílt arra, hogy erkölcsi kérdésekkel 
foglalkozzanak a diákok a hittan- vagy 
az erkölcstanórákon.

Az elemző rámutatott: a magyar 
társadalom atomizálódott, amelyet a 
korábbi hatalmaknak az individuumot 

hangsúlyozó és 
preferáló politi-
kája is segített, 
hiszen a kádári 
időkben politi-
zálni csak ott-
hon volt szabad, 
közösségekben 
nem, aki a hata-
lomról nyilvá-
nosan kritikát 
mondott, az a 

saját szabadságát kockáztatta. Így aztán 
nem is jöhettek létre ilyen közösségek.

– A politikától, a társadalmi diskur-
zustól távol a helye az egyházaknak 
– idézte negatív példaként az egykori 
szocialista miniszterelnök, Horn Gyu-
la véleményét hozzászólásában Miklós 
Péter, az Emlékpont intézményvezető-
je, a KÉsZ helyi szervezetének titkára. 

szerinte keresztény fundamentumok-
ra épülő társadalmi rendszerre van 
szükség. A KDNP Csongrád megyei 
közgyűlési képviselőjeként is dolgozó 
történész-teológus figyelmeztetett: a 
legutóbbi adatok szerint másfél millióan 
„tűntek el” a történelmi egyházak tábo-
rából. Ezzel szemben egyetemi oktató-
ként azt tapasztalja, hogy ha a fiatalok 
megismerik a kereszténység igazi lé-
nyegét, természetes módon azonosulni 
tudnak annak értékeivel.

árva László, a KÉsZ vásárhelyi elnö-
ke zárszavában rámutatott: a közösség-
szervezés fontos színterének kell lennie 
az iskoláknak, s hangsúlyozta, hogy a 
civil szervezetek munkáját megnehezítő 
jogszabályokon változtatni szükséges, 
hogy a felesleges bürokrácia gátja nél-
kül végezhessék társadalomszervező 
munkájukat.

A hódmezővásárhelyi Emlékpontban, a keresztény Értelmiségiek Szövetségének (kÉSz) legfiatalabb helyi csoportja szervezésében mutatták be a közelmúltban 
a kÉSz Az idők jelei című kiadványát, melynek elkészítésében a professzorok Batthyány köre és a magyar polgári Együttműködés Egyesület is részt vett. 

Fórum a 
migrációról 
sopronban

A magyar álláspont kezdettől 
fogva változatlan, ezt Orbán Viktor 
miniszterelnök elő is adta 10 pon-
tos programjában az Európai unió-
ban. A magyar lakosság döntő része 
osztja ezt az álláspontot – fejtette ki 
Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő április végi soproni előa-
dásában.

Nógrádi György részletesen ele-
mezte azt, ahogyan a világ politi-
kai, gazdasági, társadalmi folya-
matait három globális erőközpont 
befolyásolja, külön-külön érdekek 
által meghatározott sajátos straté-
giával.

A biztonságpolitikai szakértő 
előadásának második témaköre a 
migráció kérdése volt, többek között 
az, hogy melyek a migránsok cél-
pontjai és milyen okból és szándék-
kal indulnak milliók útnak, illetve 
mi ezzel kapcsolatban az európai, a 
magyar és a német álláspont. Nóg-
rádi előadásában kitért a fokozódó 
terrorveszélyre és ennek hosszabb 
távú lehetséges hatásaira is.

Nógrádi György a KDNP sopro-
ni szervezete és a párt Protestáns 
Műhelye meghívására érkezett 
Sopronba. A Hotel Sopron konfe-
renciatermében tartott teltházas 
előadásra 350 érdeklődő látoga-
tott el. Az eseményen részt vett 
Firtl Mátyás, sopron és környéke  
KDNP-s országgyűlési képviselője, 
a parlament honvédelmi és rendé-
szeti bizottságának elnöke is.

TóTh ÉVA

áprilisban ismét találkoztak a Ke-
reszténydemokrata Néppárt megyei 
szervezői. A KDNP Országos Köz-
pontjában Gaal Gergely adminiszt-
ratív vezető irányításával megtartott 
félnapos operatív megbeszélésen a 
szervezők megvitatták tapasztalataikat 
egyebek között a kötelező betelepítési 
kvóta elleni aláírásgyűjtéssel kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról is.

A Hargitai János, a KDNP ügyve-
zető alelnöke által megjelölt irány sze-
rint megbeszélték a következő időszak 

főbb feladatait, eseményeit, beleértve a 
politikai működéssel kapcsolatos szer-
vezési feladatok megerősítését is.

Harsányi Lászlóné gazdasági vezető 
a párt helyi és megyei szervezeteinek 
pénzügyi gazdálkodásához fűződően 
adott útmutatást, ismételten hangsú-
lyozva alapszervezetek elszámolásával 
kapcsolatos rend betartásának szüksé-
gességét. A megyei szervezők tájékoz-
tatást kaptak a munkaköri feladataik 
gazdasági elszámolásokkal összefüggő 
bővítéséről is.

A találkozón Haág Zalán, a kdnp.
hu és a Hazánk újság közelmúlt-
ban kinevezett új főszerkesztője tá-
jékoztatta a szervezőket az ország 
különböző pontjain zajló KDNP-s 
eseményekkel kapcsolatban a két 
médiumban történő megjelenés lehe-
tőségéről.

A szervezői tapasztalatok kölcsö-
nös átadására is alkalmat adó eszme-
csere sikeres lebonyolítását a KDNP 
Bazsarózsa utcai központjának mun-
katársai biztosították.

Megyei KDNP-szervezők találkoztak
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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

Gaal Gergely:

A jövő azoké, 
akik értik az idők jeleit

Nagyon fontos és időszerű témá-
ban indult el közös gondolkodás a 
Hazánk márciusi számának hasáb-
jain a keresztény fiatalok közéleti 
szerepvállalásáról megjelent vitain-
dító cikkel.

A kereszténydemokrácia Ma-
gyarország legrégebbi politikai 
örökségének a letéteményese, 
amely hagyatékot a nehéz idősza-
kokban is ápoló és átmentő előde-
inkre való tekintettel is féltve kell 
őrizni és továbbörökíteni. A máso-
dik világháború utáni modern ke-
reszténydemokrácia megteremtői 
mellett szent István királyig visz-
szavezethetjük a keresztény alapú 
politikai cselekvés hagyományát 
hazánkban, világnézeti alapjaink 
pedig kétezer évesek. Ha van kö-
zösség, amelyik kellő tapasztalattal 
tudja kezelni a nemzedékek közötti 
együttműködés igényét, akkor a 
mi nagy múltú közösségünk ilyen 
kell, hogy legyen.

Gyakran esik szó ma arról, hogy 
az “Y-generáció” fiataljai önzőek, 
nem érdeklődnek a közügyek iránt, 
csak a felszínes és anyagias dolgok 
érdeklik őket, nem akarnak elköte-
leződni senki és semmi iránt.

Meggyőződésem, hogy ez nem 
igaz. Minden nemzedéknek kell, 
hogy legyenek közös eszményei, 
hiszen a magasztos célokért való 
lelkesedés képessége nélkül éle-
tünk szürkévé és unalmassá válik. 
A mi feladatunk, hogy olyan esz-
ményt mutassunk a fiataloknak, 
amely mellett érdemes szabad aka-
ratukból elköteleződni és kitartani, 
küzdeni.

Vannak szerencsés történelmű 
országok, ahol a kereszténydemok-
rata politikai közösség akár évtize-
deken keresztül lehetőséget kapott 
egy jólétben élő társadalom békés 
és tervszerű építésére. Magyar-
országon azonban a keresztény 
politikai hagyománynak minden 
időszakban szerves része kellett, 
hogy legyen a kereszténység vé-
delme, a szilárd világnézeti alapok 
megőrzése a különböző történelmi 
korszakok különböző kihívásaival, 
támadásaival szemben.

Ma ismét olyan időket élünk, ami-
kor civilizációnk védelmében egyre 
komolyabb felelősség hárul a köz-

életben szerepet vállalókra. A világ 
történéseire figyelő ember napról 
napra erősebben érzékelheti, hogy 
nyugtalan korszakban élünk, amely-
ben egyre többen veszítik el igazo-
dási pontjaikat. Megrendülhetnek 
civilizációnk alapjai, népvándorlás 
sodorhat el minket, ha földrészünk 
lakói nem tudnak fölülkerekedni a 
jólét tunyaságán és nem tudjuk ki-
vonni magunkat a romboló eszmék 
hatása alól.

Nekünk, magyaroknak – a hason-
ló történelmi viharokban edződött 
közép-európai nemzetekkel együtt – 
komoly szerepünk lehet abban, hogy 
felrázzuk a jóléti civilizációban ta-
pasztalható tespedtséget, őrizzük 
közös gyökereinket és hagyománya-
inkat, ügyelve arra is, hogy mind-
eközben ne engedjünk a szélsőségek 
kísértésének.

Ehhez szükséges, de nem elég-
séges a pragmatikus, gyakorlatias 
hozzáállás. Hitelesen és karaktere-
sen föl kell vállalnunk a közéletben 
hitünket, világnézetünket és az ál-
talunk fontosnak tartott értékeket, 
az emberi méltóság és az emberi 
élet védelmét, a család megbecsü-
lését, a természetes társadalmi sze-
repek megőrzését, a szolidaritást, a 
szabadságot. 

Ez a komoly kihívás – a stabil 
alapok megőrzése és a korszerű 
követelményeknek való megfele-
lés egyidejűleg – csakis a politikai 
nemzedékek közötti együttgon-
dolkodással kezelhető sikeresen. 
Amiben a 21. század kommuni-
kációs eszközeit készségszinten 
használó fiatalokra különösen 
számíthatunk, az mindezeknek a 
hiteles, korszerű megfogalmazása 
és a megfelelő csatornákon való 
terjesztése.

A kormányzásban részt vevő 
politikai erőként közösségünknek 
ma különösen jó lehetősége van 
arra, hogy a kereszténydemokrácia 
ne csak elődeink büszkén vállalt 
örökségét és napjainkra beteljesült 
célkitűzéseinket, hanem a jövőt is 
jelentse, mert a jövő azoké, akik 
értik az idők jeleit.

A szerző a KDNP adminisztratív 
vezetője; korábban az Ifjúsági  
Kereszténydemokrata Szövetséget 
vezette.

„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: 
az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy 
győzelme a lustaságon. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az 
évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, 
akkor lelked ráncosodik meg. … Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan 
öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a 
félelmed.” (Albert Schweitzer)

Barankovics István: 

Arccal a keresztény 
állameszme felé (részletek)

Célunk a keresztény állameszme meg-
valósítása a magyar szellemnek sajátos 
stílusában, társadalmunk XX. századi 
fejlődési szükségleteinek kielégítésére 
és a reálpolitikai lehetőségeknek szigorú 
számításba vételével. E célnak mindezt 
rendelkezésünkre álló, törvényes esz-
közzel való szolgálatát a legnemesebb 
feladatnak ismerjük és minden törvé-
nyes előfeltételéért küzdeni akarunk.

E célnak együttes munkálására osz-
tály- és valláskülönbség nélkül hívjuk 
a magyar társadalomnak tagjait, akik 
legalább a természetes emberi erkölcs 
parancsaihoz és a magyar szellem mara-
dandó értékeihez ragaszkodnak. Hívjuk 
mindazokat, akik a kereszténység kul-
túrateremtő és kultúrafenntartó szerepét 
magasra becsülik és a keresztény társa-
dalomtudomány útmutatásait figyelembe 
veszik. Mint köztársaságunk hű fiai és a 
szabadság- és egyenlőség-elvű demok-
ráciának, a teljes embereszmény XX. 
századi követelményeit megvalósító poli-
tikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 
demokráciának hitvallói, feltétlen meg- 
győződéssel valljuk, hogy a keresztény 
állameszme vetheti köztársaságunknak is 
a legszilárdabb alapot és adhatja meg egy 
teljes értékű magyar demokráciának leg-
magasabb megvalósulási formáját.

A keresztény állameszme nem a mi 
találmányunk, nem is valami újkori tu-
dományos és politikai felfedezés. Régi 
igazság fénylik fel benne, de azért egyet-
len alkotórészét tekintve sem a múltnak 
elavult, kegyeleti tárgya, hanem ma is 
a társas viszonyok helyes rendezésének 
legmodernebb zsinórmértéke, mert a 
helyes társas élet állandó jegyeit foglalja 
magában. 

Kivált hazánkban nem új, nem most 
betelepített politikai növény a keresz-
tény állameszme. Ez volt ősi mintája 
már a keletkező magyar államnak. Tör-
ténetünk számtalan kimagasló politikai 
géniusza vezérlő eszményként tekintett 
reá, kezdve mindjárt a magyarság első 
világtörténeti emberi oromzatától, szent 
Istvántól, akinek lenyűgöző államférfi-
úi lángeszéről és még mai sorsunkra 
is kiható akarat-zsenijéről alkotásának 
1000 esztendős fennállása tanúskodik, 
aki a maga korának társas szükséglete-
it és adottságait szigorúan számba vevő 
reálpolitikájával lényegében ennek az 
állameszmének megvalósításán dolgo-
zott, és aki éppen a keresztény államesz-
me által épített az ezeréves, hajléknak 
olyan betonalapzatot, amelyet a történeti 
földrengéseknek sem sikerült teljesen 
szétroncsolniuk. A magyar állameszmét 
olyan sűrűn szövik át a keresztény álla-
meszme vonásai, hogy a kettőt szétvá-
lasztani a történeti magyar állameszme 
elejtése nélkül, sőt mondhatni: a magyar 

szellemi lét történeti folytonosságának 
erőszakos megszakítása nélkül nem is 
lehetne. s ez nemcsak azért van így, mert 
a magyar nép vallásos meggyőződése és 
keresztény kultúrája mindig döntőere-
jű államformáló tényező volt, hanem a 
keresztény állameszme egyetemes és ál-
landó, korhoz nem kötött érvénye és vál-
tozatlan időszerűsége miatt is. Ennek az 
állameszmének régisége és mindenkori 
időszerűsége ugyanis abban csúcsoso-
dik ki, hogy lényeges vonásaiban nem 
csupán valamely történeti szakasz vagy 
valamely nép igényeit és célját zárja ma-
gába, hanem az államnak azt az állandó 
mintáját mutatja fel, amely az emberi 
élet változatlan erkölcsi szabályaihoz 
és az emberi természetben gyökeredző 
közösségi és személyi jogokhoz, köte-
lességekhez és célokhoz igazodik. A 
természetjogi követelményeknek meg-
felelő állameszme a keresztény állam 
eszméje. sem államformához, sem kor-
mányformához elvileg nincsen kötve. 
Az államformák és a kormányformák 
a társadalom haladó vagy visszaeső 
életfolyamatának változó képződmé-
nyei, amelyeket a szükségletek szülnek, 
az élet elhasznál, az idő avulttá tesz és 
újakra cserél, míg a keresztény állam-
eszme az államnak azokat a lényeges és 
állandó jegyeit emeli ki, amelyek nélkül 
semminő állam- és kormányforma sem 
felelhetne meg az emberi természetben 
gyökeredző feladatának.

Az a közjó, amelyben a keresztény 
állameszme az állam célját látja, a társa-
dalom egységének, vagyis egyéni és cso-
portrészei együttműködő összhangjának, 
továbbá a békességnek, vagyis az igaz-
ságos rendnek, és végül a fejlődésnek, 
az egyének és a csoportok tökéletesedési 
lehetőségének biztosításában áll. A ke-
resztény állameszme ezeknek az állandó 
követelményeknek akar érvényt szerezni 
a történet minden állam- és kormányfor-
májában. Köztársaságunkban és demok-
ráciánkban is ez a legfőbb igény, amellyel 
a keresztény állameszme nevében fellé-
pünk, és ez a legmagasabb, elalkudhatat-
lan feladat, amelyet köztársaságunktól és 
demokráciánktól kívánunk.

Célunk a magyar társadalom legszé-
lesebb rétegeinek – bármely világnézet 
vagy párt égtáján helyezkedik is el – azt 
a tudatos, vagy öntudatlan igényét fejezi 
ki, hogy a közösségi és az egyéni létet 
egy, az idők viharainak ellenálló állan-
dó erkölcsi rend sziklájára építsük fel. A 
népnek e szavában valóban Isten szava 
hangzik, mert a természetjog és a termé-
szetes erkölcs az a szikla, amely szilárd 
alapzatot ad a demokratikus és a szoci-
ális rendnek.

Lapunk egykori elnökének cikke 1947 
augusztusában jelent meg a Hazánkban.
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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

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

Simicskó István: ha gyökereinket elvágjuk, a magyarság eltűnhet a Föld színéről

simicskó István (KDNP) honvé-
delmi miniszter beszédében kiemel-
te: a magyar huszárság és vele együtt 
a magyar szablya mára nemzeti 
kincsünkké vált. „A Hungarikum 
Bizottság tagjaként remélem, hogy 
hamarosan hungarikummá is válhat” 
– tette hozzá.

Mint mondta, a magyar huszárság 
minden történelmi helyzetben helyt-
állt, az idők folyamán több mint har-
minc ország vette át a huszárhagyo-
mányokat és ezzel a magyar kultúra 
egy részét. A honvédelmi miniszter 
nemzeti kincseink, értékeink megőr-
zésének fontosságáról is beszélt, mert 
– mint fogalmazott –, ha „gyökere-
inket elvágjuk, akkor könnyen lehet, 
hogy eltűnik a magyarság a Föld szí-
néről”. A magyar kard napja alkalmá-
ból rendezett kiállításról elmondta: 

egy-egy ilyen tárlat is a hagyomá-
nyaink, értékeink védelméről szól. 
Hozzátette: a huszárságot mindig is 
bátorság, gyors helyzetfelismerő ké-

pesség, áldozatvállalás, a közösség 
védelmezése jellemezte, amelyek ma 
is fontos emberi értékek. simicskó 
István elmondta: minden támogatást 

megad ahhoz, hogy Kecskemét a kö-
zeljövőben egy huszármúzeummal 
gazdagodhasson.

Máday Norbert műgyűjtő a megnyi-
tón felidézte, hogy a huszárok története 
a második világháborúval ugyan véget 
ért, hiszen a harckocsikkal és a repü-
lőkkel nem vehették fel a harcot, de az 
elődöktől örökölt virtussal és harci szel-
lemmel mégis maradandót alkottak.

Az augusztus 20-ig látogatható A 
magyar huszár című tárlaton az ér-
deklődők megtekinthetik a legfőbb 
huszárfegyver, a szablya típusait a 16. 
századtól egészen a 20. századig, egy-
aránt kiállítottak legénységi és tiszti 
fegyvereket. Emellett díszes huszá-
regyenruhák, csákók, hímzett tarso-
lyok és tölténytáskák is szerepelnek 
a kiállításon, amelyet litográfiák tesz-
nek színessé. Ezek segítségével a har-
cokba és a huszárélet mindennapjaiba 
is betekintést nyerhetünk. 

kdnp.hu – hIrAdO.hu

A legmagyarabb lovassági fegyvernem történetét mutatja be a 16. századtól a kecskeméti Cifrapalotában a napokban nyílt kiállítás, amelyen huszáregyen-
ruhák, csákók, hímzett tarsolyok, tölténytáskák és fegyverek is láthatók. 

Drótszamáron a Börzsönyben

Harrach Péter, a Duna-kanyar térségének 
kereszténydemokrata egyéni országgyűlési kép-
viselője beszédében kiemelte: számos fejlesztés 
történt itt az Ipoly Erdő Zrt. közreműködésével, 
melyek a térségnek oly fontos turisztikai ágazatot 
erősítették. Ezek közül is rendkívül fontos a kis-
vasutak fejlesztése, aminek egyik legismertebb 
helyszíne éppen a királyréti. 

A Királyrét és Nógrád közti kerékpározható 
makadámút lehetővé teszi, hogy például Kisma-
rosról elindulva Királyréten, Nógrádon át kere-
kezhessünk a Diósjenő-Kemence-vonalon, majd 
az Ipoly-völgyben, aztán az EuroVelo hálózatra 
csatlakozva visszajuthassunk a kiindulási állo-
másunkra.

Az új, négy kilométeres kerékpározható útsza-
kasz egy olyan közel száz kilométer kerékpároz-
ható úthálózatot egészít ki, melynek segítségé-
vel a túrázni vágyók a Börzsönyt időjárásbiztos 
utakon bejárhatják. Az eddigi fejlesztések során 
már számos pihenőhely, vendégház, turistaház, 
és kirándulóközpont létesült a hegységben. A 
kerékpárosok ezeken a helyeken, illetve a Nagy-
marosi Bringaponton is kölcsönözhetnek kerék-
párt, ez utóbbi helyszínen az esetleges szerelés-
ben, de vásárlásban is szívesen segítenek.

hAzánk

májusban átadták a börzsönyi bicikliút ki-
rályrét és nógrád község közötti hat kilomé-
teres új szakaszát. A duna-kanyar és a Bör-
zsöny-hegység között mintegy 2230 hektáros 
területen elhelyezkedő Ipoly völgye magyar-
ország egyik legszebb tája, a főváros közelé-
ben kiváló lehetőséget biztosít a felüdülésre. A 
bakancsos turisták mellett most már a kerék-
párosok is felfedezhetik maguknak a területet.

jégkorong-akadémia székelyföldön

A Székelyföldi Jégkorong Aka-
démia létrehozását és magyar-
országi támogatását jelentette 
be május 15-én Csíkkarcfalván 
Soltész Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának ál-
lamtitkára, Kelemen Hunor, a 
Romániai Magyar Demokrata 
szövetség (RMDsZ) elnöke és a 
terv székelyföldi képviselői. Sol-
tész Miklós elmondta: a támoga-
tás egy részét beruházásokra, má-
sik részét szakmai programokra 
szánják.

A Magyar Jégkorong Szövet-
ségben elnökségi tagsággal ren-
delkező kereszténydemokrata ál-
lamtitkár bejelentette: a magyar 

kormány több év alatt 1,5 mil-
liárd forinttal támogatja a szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémiát, 
amely csíkkarcfalvi székhellyel, 
a római katolikus egyház által 
létrehozott alapítványi keretben 
jön létre. Az államtitkár törté-
nelmi sikernek nevezte, hogy 
a magyar jégkorong-válogatott 
legyőzte Fehéroroszországot, és 
kijelentette: ez nem sikerülhetett 
volna a székelyföldi jégkorongo-
zók sokéves szakmai hozzájáru-
lása nélkül.

soltész Miklós elmondta: a 
támogatás egy részét beruházá-
sokra, másik részét szakmai prog-
ramokra szánják. Az akadémia 
működését évi 225 millió forint-
tal támogatják, és már a 2016-os 

évben mintegy 613 millió forint 
támogatás érkezik székelyföldre. 
Az akadémia székhelye Csíkkarc-
falván lesz, de a támogatásból a 
csíkszeredai, gyergyószentmik-
lósi, kézdivásárhelyi, sepsiszent-
györgyi és marosvásárhelyi jég-
korongozók is részesülnek. Az 
államtitkár hozzátette, ezt valójá-
ban nem is támogatásnak, hanem 
a székely hokinak szóló magyar-
országi köszönetnyilvánításnak 
kell tekinteni.

Tánczos Barna szenátor, a Ro-
mán jégkorongszövetség korábbi 
elnöke elmondta, jelenleg 500 
gyermek jégkorongozik székely-
földön, és a támogatás célja az, 
hogy tíz év alatt megkétszerezzék 
a jéghokizó gyermekek számát.

hAzánk – MtI

A 102 éves Hegedűs Ferenc (középen), a legidősebb huszár – akit 
huszárként soroztak, majd páncélosként szolgált a II. világháborúban, 
többek között a Don-kanyarban
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