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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI

Orbán Viktor: Nem kényszeríthetnek minket idegenek betelepítésére
A nemzet egységét hangsúlyozta a kormányfő beszéde – értékelt Harrach Péter

A miniszterelnök közölte: „Pártállás-
ra való tekintet nélkül egységbe hívjuk 
Magyarország minden polgárát és egy-
ségbe hívunk minden európai nemze-
tet”. A kormányfő szerint „a népván-
dorlás lassú víz, amely kitartó sodrással 
mossa el a partot”. Értékelése szerint a 
migráció humanitárius ügynek adja ki 
magát, de valódi természete a térfog-
lalás. „Ami térfoglalás nekik, az tér-
vesztés nekünk” – fogalmazott. Először 
csak néhány százról, egy-kétezer betele-
pítettről van szó, de ma egyetlen felelős 
európai vezető sem meri letenni a nagy-
esküt, hogy ez a szám nem szaporodik-e 
fel tíz- és százezrekre – emlékeztetett.

Orbán Viktor szerint a népvándor-
lás megállításához először Brüsszelt 
kell megfékezni, ezért nem engedhet-
jük, hogy Brüsszel a törvények fölé 
helyezze magát. „Nem fogjuk hagyni, 
hogy ránk erőltesse kozmopolita be-
vándorláspolitikájának gyümölcseit.
Nem fogunk bűnözést, terrorizmust, 
homofóbiát, zsinagógákat gyújtoga-
tó antiszemitizmust importálni Ma-
gyarországra. Nem lesznek törvényen 
kívüli városnegyedek, nem lesznek 

zavargások, bevándorlózendülések.  
Nem fognak bandák vadászni asszo-
nyainkra és lányainkra” – jelentette ki.

Orbán Viktor egyértelművé tette: a 
magyarok nem fogják megengedni, 
hogy mások mondják meg, kivel éljenek 
együtt, kivel osszák meg az országot. 
„Először megmondják, kit kell befogad-
nunk, aztán arra kényszerítenek, hogy 
idegeneket szolgáljunk a saját hazánk-
ban, végül odajutunk, hogy kiadják az 
utunkat a saját országunkból” – fogal-
mazta meg a bevándorlási folyamat re-
ális veszélyét Magyarország miniszter-
elnöke.

Orbán Viktor szerint Európa ma 
nem szabad, és pedig azért nem, mert 
a szabadság az igazság kimondásával 
kezdődik, ugyanakkor „ma Európában 
tilos kimondani az igazságot: fonják 
akár selyemből is, a szájkosár az száj-

kosár marad”. 
Tilos kimonda-
ni, hogy ma nem 
menekültek ér-
keznek, hanem 
népvándorlás fe-
nyegeti Európát, 
ahogyan azt is, 
hogy a beván-
dorlás bűnözést, 
terrort hoz a kon-
tinensre, és azt is 
tilos kimonda-
ni, hogy ez nem 
véletlen, hanem 
egy kitervelt, 

irányított akció, ránk irányított em-
bertömeg – sorolta a Fidesz–KDNP-s 
kormány feje. Emlékeztetett: Brüsz-
szelben ma azon mesterkednek, hogy 
minél gyorsabban ideszállítsák és be-
telepítsék közénk az idegeneket. Tilos 
kimondani – folytatta –, hogy a bete-
lepítés célja Európa vallási, kulturális, 
etnikai átrajzolása, felszámolva ezzel 
az „internacionálé utolsó akadályát je-
lentő nemzetállamokat”.

A kormányfő arról is beszélt: a mai 
magyar életet az 1848-as és az 1956-os 
forradalom szellemi örökösei és le-
származottai rendezték be, e forradal-
mi hagyomány szívverése mozgatja 
és irányítja ma is a nemzet politikai, 
gazdasági és szellemi életét. szerinte 
a magyaroknak két forradalmi ha-
gyományuk van. Az egyik 1848-tól 

1956-on keresztül, a rendszerváltáson 
át az alaptörvényig és a mai alkotmá-
nyos rendig vezet, míg a másik hagyo-
mány „vérvonala” a jakobinus európai 
elődöktől 1919-en át a második világ-
háború utáni kommunizmusba, a ma-
gyarországi szovjet világba fut – fogal-
mazott.

Miniszterelnökünk „velejéig ma-
gyarként” jellemezte az 1848-49-es 
forradalmat, amely szerinte lelkesítő, 
de józan; mámoros, de célszerű; dicső-
séges, de mértéktartó volt. Méltatta a 
magyar forradalmakat vezető tisztes 
polgárokat, katonatiszteket, jogászokat, 
írókat, orvosokat, iparosokat, földmű-
veseket, nemzeti érzelmű munkásokat. 
Külön köszöntötte az idei ünnepre Bu-
dapestre érkezett lengyel barátainkat 
„Miként ezeréves közös történelmünk 
során mindig, most is mellettetek állunk 
a küzdelemben, amelyet hazátok sza-
badságáért és függetlenségéért vívtok. 
Veletek együtt üzenjük Brüsszelnek: 
több tiszteletet a lengyeleknek, több 
tiszteletet Lengyelországnak!” – vál-
lalt szolidaritást a lengyel reformokkal  
Orbán Viktor.

Harrach Péter, a KDNP parlamenti 
frakcióvezetője az ünnep másnapján a 
parlamentben napirend előtti felszóla-
lásában értékelte a március 15-ei meg-
emlékezéseket. Az állami ünnepeket 
méltóságteljesnek ítélte, és kijelentette: a 
miniszterelnök beszéde a magyarokhoz 
szólt, s a nemzet egységét hangsúlyozta. 

„elutasítjuk a kényszerbetele-
pítést, nem fogunk engedni se 
zsarolásnak, se fenyegetésnek” 
– jelentette ki a Fidesz–kDnP-s 
kormányt vezető Orbán Viktor 
március 15-i ünnepi beszédében a 
Múzeumkertben.

A kereszténydemokrata értékek nem változnak
semjén zsolt, a kereszténydemokrata néppárt elnöke március 11-én Pascal 
Fontaine Út Európa szívébe című könyvének budapesti bemutatóján emlé-
keztetett: az európai „68-as társaság” erkölcsi relativizmusával és doktri-
nerségével szemben a kereszténydemokrácia az örök értékeket, a tízparan-
csolatot és a józan észt képviseli. A kormányfő helyettese hangsúlyozta: ma 
Magyarországon a KDNP három tekintetben is egyedülálló, hiszen történel-
mi, világnézeti és keresztényszociális párt is egyben.

semjén Zsolt a kereszténydemok-
rata képviselőcsoport és az Európai 
Néppárt 1953 és 2009 közötti eu-
rópai parlamenti történetéről szóló 
könyv bővített magyar kiadásának 
bemutatóján, a Sapientia Szerzete-
si Hittudományi Főiskolán beszélt a 

kereszténydemokrácia által képviselt 
örök értékekről és józan észről, mely 
szemben áll az Európai Unióban terje-
dő erkölcsi relativizmussal.

A KDNP elnöke Pilinszky János 
szavait kölcsön véve azt mondta: az EU 
olyan állapotban van, hogy erkölcsi és 

politikai értelemben is „meghasadtak 
az evidenciák”. Értékelése szerint a 
„68-as vonal” uralja az EU parlament-
jét, az uniós bürokráciát, mely – füg-
getlenül attól, hogy épp baloldalinak, 
liberálisnak vagy zöldnek nevezi-e ma-
gát – erkölcsi értelemben mindent re-
lativizál, ugyanakkor doktriner módon 
a saját ideológiájához akkor is ragasz-
kodik, ha az a napi tapasztalatokkal, 
a valósággal teljes ellenétben áll. Pe-
dig ha az ember elutasítja a természet 
rendjét, feladja az egyetemes erkölcsi 
értékeket, az már nem is devianciához, 
hanem egyenesen abnormalitáshoz ve-

zet. A miniszterelnök-helyettes példa-
ként azokat a svéd liberálisokat hozta 
fel, akik a nekrofíliát és az egyenes ági 
rokonok közötti szexuális kapcsolatot 
akarják legalizálni. 

Ilyen körülmények között nem 
meglepő, ha Európa nem tud megbir-
kózni olyan jelentős és valós kihívá-
sokkal, mint a gazdasági válság vagy 
a migráció. Semjén Zsolt felhívta arra 
a figyelmet, hogy katasztrofális követ-
kezményekkel jár, ha összekeverik a 
menekültek ügyét, a munkaerő behí-
vását és a demográfiai kérdéseket.

(Folytatás az 5. oldalon)

Hazank.indd   1 2016.03.21.   12:48:12



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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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
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Eddig 801 ezren igényeltek 
magyar állampolgárságot

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint 
rendezett állapotok vannak a külhoni magyarságot érintő kérdésekben, 
és a legfontosabb programok működnek. Az Országgyűlés nemzeti ösz-
szetartozás bizottsága előtti éves meghallgatásán a kormányfő helyettese 
beszélt az állampolgársági kérelmekről, a külhoni magyar fiatal vállal-
kozók tematikus évéről és a Vajdaságban indult 50 milliárdos gazdaság-
fejlesztési programról is.

kDnP.hu – MtI

semjén Zsolt tájékoztatta a nem-
zeti összetartozás bizottságát, hogy 
eddig 801 ezren igényeltek egysze-
rűsített magyar állampolgárságot, s 
750 ezren már le is tették az esküt. 
állampolgárság megállapítását to-
vábbi 60 ezren kérték.

Az állampolgársági kérelmek kö-
zül 28 ezret utasítottak el – jelezte 
a miniszterelnök-helyettes. Kitért 
arra is, hogy bár a kérelmek száma 
természetszerűleg csökken, az egy-
millió új állampolgár elérhető, reális 
szám.

Szólt arról, hogy sikeres volt a 
tematikus évek programja: idén a 
külhoni fiatal vállalkozók évére 
750 millió forintot különítettek el, 
hiszen attól még, hogy kulturális 
területen biztosítják a magyar iden-
titást, még nem biztos, hogy vala-
ki a szülőföldjén marad, ha nehéz 
a gazdasági helyzet – indokolta a 
kezdeményezést. A kormányfő he-
lyettese a diaszpóra kiemelten sike-
res programjának nevezte a Kőrösi 
Csoma Sándor Programot, amely a 
Kárpát-medencére vonatkoztatva 
kiegészült a Petőfi Sándor Prog-
rammal. Előbbiben 100 ösztöndíjas 

vesz részt és közel egymilliárdos a 
keret, utóbbiban 50 ösztöndíjast tá-
mogatnak, erre 350 milliós forrás 
áll rendelkezésre. Szólt a testvérte-
lepülési programról, amelyre 150 
milliós keretet fordítanak. Jelezte: 
a Határtalanul! program keretében 
már a százezredik diák járt külhoni 
magyar közösségnél.

Felmérik a magyar többségű te-
lepülések és egyházi intézmények 
helyzetét. semjén Zsolt célként fo-
galmazta meg, hogy minél több ma-
gyar gyermek szülessen, minél több 
gyermek járjon magyar nyelvű óvo-
dába, szerezzen szülőföldjén magyar 
intézményben diplomát, növekedjen 
a magyar nyelvű munkavállalókat 
alkalmazók aránya és a magyarság 
kezében összpontosuló vagyon. A 
miniszterelnök-helyettes beszámolt 
a Vajdaságban indult 50 milliárdos 
gazdaságfejlesztési programról, és 
hangot adott azon véleményének, 
hogy ha a források rendelkezésre 
állnak, a következő ilyen programot 
Kárpátalján kellene elindítani.

Kitért arra, hogy tavaly a nemzet-
politikai terület támogatása – a tárcák 
forrásait nem számítva – mintegy 22 
milliárd forint volt, az összeg folyama-
tosan bővült az elmúlt esztendőkben.

Családbarát országot építünk
A KDNP országgyűlési képviselője, Hollik István parlamenti interpellá-
ciójában azt tudakolta, milyen mértékű bölcsődei fejlesztésben gondol-
kodik a kormány. rétvári Bence (kDnP) államtitkár közölte: 16 ezerrel 
nőhet a következő két évben a bölcsődei férőhelyek száma. 
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„Számunkra mindig is különösen 
fontos volt a családok, illetve a gyer-
mekek helyzete és azok jövője. Éppen 
ezért különösen örvendetes számunk-
ra, hogy az elmúlt időszak híradásai-
ból arról értesülhettünk: további jelen-
tős bővítésre van lehetőség a bölcsődei 
ellátás terén” – fogalmazott interpel-
lációjában a kereszténydemokrata or-
szággyűlési képviselő, Hollik István. 

Mint emlékeztetett rá, 2014-ben már 
38 ezer fölött volt a bölcsődei férőhe-
lyek száma, miközben 2010 előtt a 27 
ezret sem érte el. Emelkedett a bölcső-
dék finanszírozására fordított összeg 
is, az új férőhelyek mellett több ezer 
bölcsődét újítottak fel a kormány tá-
mogatásának jóvoltából, és a folyamat 
eredményeképpen csaknem ezer új 
munkahelyet is sikerült létrehozni.

„Úgy értesültünk, hogy nemcsak az 
idén várható jelentős fejlesztés e terü-
leten, hanem a jövő évtől is, amikor 
új ellátástípusok közül is választhat-
nak majd a szülők: ilyen lesz például 
a családi, a munkahelyi bölcsőde. A 
bölcsődei férőhelyek további bővíté-
sével egyébként nemcsak a népesség-
növekedést tudjuk ösztönözni, hanem 
közvetetten a munkaerőpiacot is tá-
mogatjuk. Ne feledkezzünk el arról 
sem, hogy a települések, a nehéz sorsú, 
hátrányos helyzetű térségek életében 
is fejlődésösztönző lehet egy felújított 
bölcsőde” – mondta Hollik István.

„A gyermekeket nevelő családok 
helyzetének javítása érdekében 2018-ig 
a bölcsődékkel kapcsolatosan milyen 
konkrét intézkedéseket tervez a kor-
mány, és ezeknek mi lesz a költség-
vonzata?” – tette fel a kérdést.

Rétvári Bence (KDNP), az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára válaszában hang-
súlyozta: jelenleg a bölcsődeépítések, 
óvodaépítések sebessége másfél-két-
szerese annak, mint amit 2010 előtt 
láthattunk. Ennek egyik oka, fogalma-
zott az államtitkár, hogy „családbarát 
országot építünk, és úgy gondoljuk, 

hogy ebben a nőknek és a családoknak 
meg kell adni a szabadságot, hogy ha 
akarnak, akkor két-három évig ott-
hon maradhassanak a gyermekkel”. 
Hozzátette, hogy fontosnak tartja a 
kormány, hogy ha valaki akar, akkor 
akár fél év után a gyed extrával visz-
szamehessen dolgozni. Ez esetben a 
gyermeknek a napközbeni gondosko-
dásáról, felügyeletéről a különböző 
állami szervek vagy a bölcsődék révén 
a közösségnek tudnia kell gondoskod-

ni. „Ezáltal a nőknek minél 
szélesebb körű szabadságot 
nyitunk meg. Erre igény is 
van, hiszen magasabb a 
gyermekek születési szá-
ma, mint az előző években, 
a nők foglalkoztatottsága 
is magasabb szintű, tehát 
egyértelmű, hogy több 
bölcsődére van szükség” – 
fogalmazott Rétvári.

„Mind a fejlesztési for-
rások, mind a jogi formák 
tekintetében igyekeztünk 

rugalmasabbá, szélesebb körűvé és a 
családok igényeihez jobban igazodó-
vá tenni a bölcsődei ellátási rendszert. 
Fontos hogy rugalmasabb, többlép-
csős, többszereplős legyen, minél csa-
ládiasabb, kisebb létszámú, és adott 
esetben minél közelebb legyen a mun-
kahelyhez is. Ezért nyitottunk három 
új kategóriát a meglévők mellett: a 
minibölcsődét, a családi bölcsődét és 
a munkahelyi bölcsődét” – folytatta az 
államtitkár. A minibölcsődének sok-
kal könnyebbek a működési feltételei, 
egyszerűbb ezeket létrehozni. A csa-
ládi bölcsőde talán a korábbi családi 
napközihez hasonlít a leginkább. A 
munkahelyi bölcsőde pedig abban 
segít, hogy ha egy munkahelyen vál-
lalja egy munkáltató, hogy ebben is 
segíti a dolgozóit, akkor az állam is 
segítséget nyújt  ilyen bölcsődék létre-
hozásához.

„Az önkormányzatok akár önállóan, 
akár társulásban, akár ellátási szerző-
dés alapján, valamilyen fenntartóval 
kötött társulási szerződéssel is elláthat-
ják ezt a feladatot. Az a célunk, hogy 
a három éven aluli gyerekek ellátását 
biztosító férőhelyek száma 2018-ig, 
a ciklus végéig 44 ezerről 60 ezerre 
emelkedjen. Ez 37 százalékos bővülés 
lenne, és azt jelentené, hogy a 2014-es 
16 százalékos korosztályon belüli fé-
rőhelyszámot 22 százalékra tudnánk 
emelni, amely már európai uniós 
szinten is becsülendő szám” – mondta 
Rétvári Bence hozzátéve, hogy ösz-
szességében már 53 milliárd forintnyi 
pluszforrás jut bölcsődei, óvodai férő-
helybővítésre.
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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

Harrach Péter a munkavállalók védelmében szólalt fel az Országgyűlésben

A szabad vasárnap támogatása szolidaritás kérdése

„Az utóbbi napokban két népszava-
zási kezdeményezéstől volt hangos a 
közélet. Az egyik a kormányé volt a 
kötelező betelepítési kvótáról, a másik 
pedig az MSZP-é a szabad vasárnap 
kérdéséről. Engedjék meg, hogy most 
ezzel az utóbbival kezdjem. Két kér-
désben egyetértek az MSZP-vel, a har-
madikban viszont nem” – kezdte fel-
szólalását a KDNP frakcióvetője, majd 
így folytatta: „Tehát kezdjük azzal, mi 
az, amiben egyetértés van közöttünk. 
Módosítani kell a népszavazásról szóló 
törvényt, mégpedig elsősorban az el-
járásjogi kérdésekben, hogy ne legyen 
olyan méltatlan helyzet, mint amiben 
az elmúlt napokban részünk volt. Ab-
ban is egyetértünk, mivel ugyanazon 
a politikai játéktéren szerepelünk, és 
ismerjük ezeket a játékszabályokat, 
hogy kell egy témát találnia egy politi-
kai pártnak, amit ha felvet, akkor a tár-
sadalom egy részének támogatásával 
találkozik. Ez így eddig rendben van.

Mi az, amiben nem értünk egyet? A 
kérdésfeltevéssel. Én inkább azt kér-
deztem volna meg, hogy egyetért-e 
ön azzal, hogy a kiskereskedelemben 
dolgozó közel 200 ezer embertől el-
vegyük az egyetlen közös pihenőna-
pot. Vagyis a munkavállaló és nem a 
munkaadó oldaláról közelítenénk a 

kérdést, és ezzel a szolidaritást erősí-
tenénk a társadalomban, nem pedig az 
egyéni és kényelmi szempontokat. Van 
Európában egy olyan ország, nincs is 
olyan messze, ahol a multinacionális 
kereskedelmi cégek kezdeményezésé-
vel szemben az alkotmánybírósággal 
összefogtak a baloldali szakszerveze-
tek. Hiszen ez elsősorban szociálde-
mokrata kérés. Kétségtelen, hogy egy 
szociáldemokrata párt hiányában a 
keresztényszociális párt is megteheti 
ezt”– mutatott rá Harrach Péter. 

„Mivel riogattak kezdetben ennek a 
kérdésnek az ellenzői? Elbocsátások-
kal. Ezzel szemben kijelentette a leg-
nagyobb láncolat képviselője, hogy ő 
egyetlen embert sem bocsát el. Forga-
lomcsökkenéssel. Több mint 5 százalé-
kos forgalomnövekedés volt. Még egy-
szer szeretném megemlíteni, hogy mi 
a szolidaritásra apellálunk, amikor ezt 
a kérdést támogatjuk” – zárta a szabad 
vasárnappal kapcsolatos gondolatait 
a kereszténydemokrata politikus. Ezt 
követően a uniós kötelező betelepítési 
kvótával szembeni népszavazási kez-
deményezéssel kapcsolatban mondta 
el a kisebbik kormánypárt álláspontját. 
„Engedjenek meg néhány mondatot a 
kormány kötelező betelepítési kvóta el-
leni népszavazási kezdeményezéséről. 
Ez egy nagyon súlyos kérdés, sokkal 
súlyosabb, mint az előző. Igazságta-

lan az, hogy befogadjuk azokat, akiket 
nem mi hívtunk be. Egyébként ezek 
nagyrészt áldozatok. rajtuk otthon se-
gíteni kell! De miért tehetetlen a Nyu-
gat? Én két okot emelnék ki. Az egyik 
ideológiai ok. A hagyományos euró-
pai értékek megtagadásával az egyik 
legfontosabb, a jó és a rossz közötti 
különbségtétel is elveszett. Helyette 
maradt a mindenféle másság tisztelete. 
Mert a másik embert tisztelni kell, ez 
nyilvánvaló. De a másik ember min-
denféle cselekedetét nem kell tisztelni. 
És a bevándorló tömegek cselekedetei 

olyanok, amelyek nem érdemelnek 
tiszteletet.A másik a foglalkoztatási és 
demográfiai hiány. Be kell látni, hogy 
ezekkel a tömegekkel egyiket sem le-
het pótolni. Amikor a népszavazást 
mint eszközt szorgalmazzuk, akkor ez-
zel a kormány kezébe szeretnénk adni 
egy olyan lehetőséget, a legdemokra-
tikusabb intézmény lehetőségét, ami 
súlyt ad a nemzeti törekvéseknek Eu-
rópában” – zárta felszólalását Harrach 
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt 
országgyűlési képviselőcsoportjának 
vezetője.
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Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője február utolsó napján napirend előtti felszólalásában arra hívta fel az MSZP figyelmét, 
hogy konstruktívabb lenne, ha a munkavállaló és nem a munkaadó oldaláról közelítenék meg a szabad vasárnap kérdését. Az ugyanis a szolidaritást 
erősítené a társadalomban, nem pedig az egyéni és kényelmi szempontokat. A kvótareferendumról szólva kijelentette: igazságtalan lenne azok befoga-
dására kötelezni bennünket, akiket nem mi hívtunk be Európába. Az alábbiakban Harrach Péter frakcióvezető felszólalását adjuk közre.

Munkavállalók kérik: maradjon szabad a hét utolsó napja!

Aláírásgyűjtésbe kezdtek a kiske-
reskedelemben foglalkoztatott mun-
kavállalók, hogy így hívják fel a tár-
sadalom figyelmét arra: üdvözlik a 
kötelező szabad vasárnap egy évvel 
ezelőtti bevezetését, és továbbra is 
azt szeretnék, hogy a hét utolsó nap-
ján másokhoz hasonlóan ők is a csa-
ládjukkal tölthessék az időt – közölte 
a Magyar Időkkel a Kereskedelmi 
Dolgozók Független Szakszervezeté-
nek (KDFSZ) elnöke, Bubenkó Csa-
ba. Felméréseik szerint az áruházak 
vasárnapi zárvatartása által érintett 
2-300 ezer alkalmazottat 70-80 szá-
zaléka csatlakozhat a szabad va-
sárnap melletti kampányhoz. Azért 

indítottak társadalmi kampányt a  
nagyáruházak vasárnapi zárva tar-
tásának fenntartása érdekében, mert 
friss felmérésük szerint az érintett 
munkavállalók több mint 80 százaléka 
támogatja a kötelező pihenőnapot, és 
kedvező tapasztalatokról számolt be. 

– Az adventi időszakban a vasár-
napra is beosztott munkavállalóknak 
átlagosan nettó 2-3 ezer forinttal volt 
magasabb a fizetésük. Többen kije-
lentették, nem érte meg ez az összeg 
azt, hogy a hétvégéket nem a család-
jukkal tölthették – jelezte a KDFSZ 
elnöke. Hozzátette: a szabad vasár-
nap százezrek életét könnyítette meg 
az elmúlt egy évben, ami hatással 
volt a munkavégzésükre, ily módon 
a cégek eredményessége is, hiszen a 

dolgozók kipihenten jobban tudják 
állni a vásárlók rohamát.

Bubenkó szerint az egyébként is 
alulfizetett, túlhajszolt munkavállalók 
nem értik, hogy a kereskedelemben al-
kalmazott polgárok miért érnek keve-
sebbet másoknál, akik otthon tölthetik 
családjukkal a vasárnapot. Azt sérelme-
zik, hogy kényelmi szempontok miatt 
a társadalom nagyobb része figyelmen 
kívül hagyja, hogy a szabad vasárnap-
pal pihenőidőhöz jutott alkalmazottak 
háromnegyede nő, akiknek másokhoz 
hasonlóan jár az otthon töltött hétvé-
ge. Holott bebizonyosodott, hogy mind 
egészségügyi, mind szociális szempont-
ból is pozitív hatással van a kötelező 
vasárnapi szünnap az érintettekre, mert 
míg korábban 10-12 napot dolgoztak 

megszakítás nélkül az üzletekben, addig 
a kötelező pihenőidővel mára elviselhe-
tőbbé vált a munkaidő-beosztás. 

A nagyáruházakat képviselő Orszá-
gos Kereskedelmi Szövetség főtitkára 
az onlinepénztárgép-adatok kapcsán 
azt mondta: bebizonyosodott, hogy jó 
időben, megfelelő piaci viszonyok kö-
zött vezette be a kormány a vasárnapi 
pihenőnapot, ezt a forgalmi statiszti-
káknál jóval pontosabb kasszaadatok 
mostanra igazolják. – A kiskereskede-
lem tavaly jelentős mértékben bővült, 
veszteség nem érte a piaci szereplőket 
a pihenőnap bevezetése után, és elma-
radtak a korábban jósolt elbocsátások 
is – közölte a kormány intézkedéseivel 
szemben amúgy gyakorta kritikusan 
nyilatkozó Vámos György.

HAZáNK – MAgyAr IDőK

Aláírásgyűjtés indult több százezer kiskereskedelmi alkalmazott körében, hogy felhívják a figyelmet a szabad vasárnap kedvező tapasztalataira. A 
munkavállalók üdvözlik a kormány intézkedését, ami garantálja hétvégi pihenőnapjukat, és nem kérnek a hét végi kötelező munkából. A Kereskedelmi 
Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke elmondta: friss felmérésük szerint az érintett munkavállalók több mint 80 százaléka támogat-
ja a kötelező pihenőnapot, és kedvező tapasztalatokról számolt be.

Országgyűlési frakció
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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

2016 a lengyel-magyar szolidaritás éve

A határozatban a lengyel és a ma-
gyar parlament leszögezi, hogy az 
1956-os események mindkét nemzet 
történelmében különleges szerepet 
töltenek be, ezért – a poznani felke-
lésnek és a magyar forradalomnak 
emléket állítva – a 2016-os évet a 
lengyel-magyar szolidaritás évének 
nyilvánítja. A magyar parlament feb-
ruár 29-én szavazott ugyanerről a 
határozatról, s szintén támogatta azt.

„A lengyelek és a magyarok hősi-
es megmozdulása a szabadság iránti 
örökös vágyunk, illetve Európa II. vi-
lágháborút követő erőszakos felosztá-
sával az egész régió rabságban tartása 
elleni tiltakozásunk tanúbizonysága 
volt. A nemzeteink által 1956-ban ta-
núsított kölcsönös szolidaritás és se-
gítség olyan különleges értéket képez, 
amelyre kötelességünk közösen emlé-
kezni” – áll a határozatban.

„A határozatot igazán méltó-
ságteljesen és egyhangúan hozta 
a Szejm” - értékelt Latorcai János, 
kiemelve, hogy a lengyelországi 
parlamenti elfogadás időben egybe-
esett a kommunizmus áldozatainak 
Magyarországon február 25-én tar-
tott emléknapjával, valamint a Len-
gyelországban a következő héten 
megrendezett, az antikommunista 
ellenállás hősei, az úgynevezett 
kiátkozott katonák előtt tisztelgő 
emléknappal. „Ez az időzítés tör-
ténelmi ívet húz a határozatok hor-
derejéhez”, tudatosítja, hogy a két 
nemzet történelme „meghatározó 

szerepet töltött be a kommunizmus 
megroggyantásában” – állapította 
meg az Országgyűlés alelnöke.

Latorcai János utalt Orbán  
Viktornak a Bild német lap számára 
adott, a lengyel sajtóban széleskö-
rűen idézett interjújára, amelyben 
a kormányfő aláhúzta: a közép-eu-
rópai országok szövetsége „élet és 
halál” kérdése, szükség esetén sok 
magyar a lengyelekért, sok lengyel 
pedig a magyarokért vért is ontana, 
és a történelem folyamán nemegy-
szer így is történt. Ezzel kapcso-
latban az Országgyűlés alelnöke 
kifejtette: „Soha nem voltunk job-
ban egymásra utalva”, ugyanakkor 

a térség országai „történelmi múlt-
juknak megfelelő súllyal” tudnak 
részt venni az Európai Unió mun-
kájában, példát mutatva a nemzetek 
együttműködésére. „Nagyon sokat 
tudunk tenni azért, hogy az uniót je-
lenleg érő nehézségekre a nemzetek 
Európája, és ne egy nemzetek feletti 
Egyesült Államok Európája” legyen 
válasz – szögezte le Latorcai.

Az Országgyűlés alelnöke Varsó-
ban mások mellett találkozott Marek 
Kuchcinski házelnökkel. A csütör-
tök esti tárgyaláson megbeszélték: a 
lengyel-magyar szolidaritás évében 
többek között a közös múltnak szánt 
kiállításokat szerveznek mindkét 

ország parlamentjében, ezeket a len-
gyel Nemzeti Emlékezet Intézete, 
valamint a magyar Nemzeti Emlé-
kezet Bizottsága készíti elő. Emellett 
szeptemberben a kelet-lengyelor-
szági Przemysl főterén emlékművet 
állítanak az első világháború idején 
Délkelet-Lengyelországban egymás 
mellett harcoló magyar huszároknak 
és lengyel legionistáknak.

A szejm közleménye szerint a ta-
lálkozón kiemelték a kelet-közép-eu-
rópai országok, ezen belül a visegrádi 
együttműködés fontosságát, valamint 
„azt az új lehetőséget, hogy Lengyel-
ország és Magyarország ebben az 
együttműködésben jelentős szerepet 
töltsön be”. Megegyeztek abban is, 
hogy „jövőbeni fenyegetések fényé-
ben” különös jelentőséggel bírnak az 
„Európa egyik alappillérét alkotó” ke-
resztény gyökerek. Ezért a közös ren-
dezvények egyik súlypontját a keresz-
ténység lengyelországi felvételének 
1050. évfordulójáról a nyugat-lengyel-
országi Poznanban tartandó, áprilisi 
megemlékezések képzik majd.

A lengyel-magyar szolidaritás évé-
ről szóló határozatot már korábban 
egyhangúlag jóváhagyta a lengyel 
parlament felsőháza, a szenátus.

A magyar Országgyűlés képvise-
lői 2016. február 29-én egyöntetűen 
elfogadták a 2016-os évet a Lengyel- 
Magyar Szolidaritás Évévé nyilvánító 
határozatot. Az ünnepi ülésen – viszo-
nozva az Országgyűlés delegációjá-
nak pár nappal korábbi lengyelországi 
látogatását – részt vett a lengyel Szejm 
és Szenátus küldöttsége is.

MtI

Egyhangúlag elfogadta a lengyel Szejm február végén azt a határozatot, amely a lengyel-magyar szolidaritás évének nyilvánítja a 2016-os évet, az 1956. júniusi 
poznani kommunistaellenes felkelés és az 1956. októberi magyar forradalom hatvanadik évfordulójára való emlékezés jegyében. A szavazáson jelen volt a 
kétnapos varsói látogatáson tartózkodó Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke is.

Meghosszabbítanák a magáncsődre 
jelentkezés határidejét

A módosítás azoknak az adósoknak is ad 
még egy esélyt arra, hogy kikerüljenek az 
adósságcsapdából, akik eddig nem kísérték 
figyelemmel a jogszabályi előírásokat és 
kormányzati tájékoztatásokat – indokolták 
a javaslatot.

Az új határidőt kellene alkalmazni a fo-
lyamatban lévő ügyekre is, és hatályon 
kívül helyeznék azt a szabályt, miszerint 

a póthatáridő elmulasztása esetén nincs he-
lye igazolásnak.

Az Országgyűlés tavaly júniusban két-
harmados többséggel fogadta el a termé-
szetes személyek adósságrendezéséről – 
azaz a magáncsődről – szóló jogszabályt, 
mely a Kereszténydemokrata Néppárt kez-
deményezésére született. Magáncsődvédel-
met az az adós kérhet, akinek vagyona és 
törlesztésre fordítható jövedelme van, de az 
nem elég az adóssága törlesztésére.

kDnP.hu

Kormánypárti politikusok indítványozzák a magáncsődeljárás kezdeményezése ha-
táridejének meghosszabbítását. A kereszténydemokrata Vejkey Imre és a fideszes 
galambos Dénes a napokban nyújtotta be a parlamentnek a javaslatot, mely szerint 
a 2016. március 1-jei póthatáridőt 2016. szeptember 30-áig tolnák ki, így az eljárást 
azok is kezdeményezhetik, akik kicsúsztak a törvényi határidőből.

Arany János-emlékévre készülve

Földi László, Cegléd, Nagy-
kőrös és környéke keresz-
ténydemokrata országgyűlési 
képviselője február 15-én, az 
Országgyűlés tavaszi ülésszaká-
nak első napján a 2017-es Arany 
János-emlékévről beszélt.

L. simon László kulturális 
örökségvédelemért és kiemelt 
kulturális beruházásokért fe-
lelős államtitkárral közösen 
nyújtotta be a 2017-es Arany 
János-emlékévről szóló hatá-
rozati javaslatot, melyben töb-
bek között így fogalmaznak: 
„Arany János a magyarul be-
szélők számára az anyanyel-

vet jelenti. Nyelvhelyességi, 
nyelvhasználati kérdésekben a 
mai napig őt idézik, az ő vál-
tozatát fogadják el döntő bizo-
nyítékként. Arany János a ma-
gyar kulturális közösségi tudat 
egyik sarkköve, nemzeti iden-
titásképző ereje máig ható”.

 Földi László expozéjában 
kijelentette: „az országnak 
méltóképpen kell megünnepel-
nie a szelíd, másokat messze-
menően tisztelő, a nagyvilág 
értékeire nyitott szellemiségű 
költő születésének kétszázadik 
évfordulóját.”.

A parlamenti vitában vala-
mennyi frakció képviselője az 
emlékév támogatása mellett 
foglalt állást.

hAzÁnk

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke és Marek Kuchcinski, a Szejm 
elnöke Varsóban

Hazank.indd   4 2016.03.21.   12:48:22



HAZÁNKHAZÁNK kultúra 5AZÁN
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
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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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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 katolikus egyház tanítása és embermentése 
irányt mutatott a vérzivataros időkben

semjén Zsolt kiemelte Angelo rotta 
apostoli nuncius szerepét, aki „sok zsi-
dó honfitársunkat megmentette”. Jel-
lemző, hogy a nácizmus bukása után, 
a bolsevizmus idején mégis „fasisztá-
nak” bélyegezték és kiutasították az 
országból. személye és sorsa mutatja 
a nácizmus és a bolsevizmus lénye-
gi hasonlóságát, és azt a tanulságot, 
hogy az istentelen rendszer mindig 
embertelen, az embertelen rendszer 
pedig mindig istentelen is egyben – 
tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.

semjén Zsolt felidézte: hol helyet-
tes államtitkárként, hol miniszter-
elnök-helyettesként végig részt vett 
a szentszéki-magyar vegyes bizott-
ságok munkájában. E munka során 
a legszembeötlőbb az volt számára, 
hogy nem létezik a magyar társada-
lomnak olyan területe, ahol ne lenne 
jelen az „egyház szolgálata”.

A kereszténydemokrata pártelnök 
rámutatott: az Apostoli szentszék 
delegációjával tárgyalni a „legizgal-
masabb, legpezsgőbb dolog”, hiszen 
a világegyház éppen világegyház 

voltából kifolyólag el tudja mondani, 
hogy egy bizonyos problémát hogyan 
kezelnek más országok. Ezért ezek a 
tárgyalások az egész állam működése 
szempontjából is tanulságosak és ins-
pirálók voltak – tette hozzá.

Erdő Péter bíboros, esztergom-bu-
dapesti érsek köszöntőjében hangsú-
lyozta: az Apostoli szentszék az egész 
katolikus egyházat képviseli, így Ma-
gyarország kapcsolata a szentszékkel a 
„saját valóságunkkal, saját kultúránk-
kal és életünkkel való kapcsolat is”.

A bíboros szólt arról, hogy Ma-
gyarországnak mindig volt kapcso-
lata a Szentszékkel, még ha nem is 
mindig közvetlen diplomáciai kap-
csolat. Magyarország számára ez a 
kapcsolat nagyon értékes, és fontos-
sága mutatja azt is, hogyan szeretne 
Magyarország az európai népek csa-
ládjában helyet foglalni.

Erdő Péter szerint a kereszténység 
olyan közös eleme az európai népek 
kultúrájának, amely lehetővé teszi, 
hogy minden nép megtartsa saját 
azonosságát, ugyanakkor az azonos 
értékek mentén közös cselekvésre is 
képessé teszi őket.

Alberto Bottari de castello aposto-
li nuncius köszöntőjében úgy fogal-
mazott, a most megjelent kötet „kö-
zös értékeinkhez való szeretetteljes 
ragaszkodásunk jele”.

A Magyarország és a szentszék 
1920 és 2015 között diplomáciai 
kapcsolatait bemutató kötet a 2015 
áprilisában a parlamentben és 2015 
júniusában a római Magyar Akadé-
mián tartott konferenciák szerkesz-

tett anyaga. A kötet első részében a 
budapesti konferencián elhangzott 
köszöntő beszédek és előadások sze-
repelnek. A könyv törzsanyagát a 
budapesti nunciatúra két világhábo-
rú közötti történetével foglalkozó ta-
nulmányok teszik ki. A kötet harma-
dik része a diplomáciai kapcsolatok 
1990. évi helyreállítását és az elmúlt 
25 év kapcsolattörténetének kiemel-
kedő eseményeit tárgyalja.

kDnP.hu – MtI

Talán elkerülhetők lettek volna mind a nácizmus, mind a bolsevizmus borzalmai, ha a politika hallgatott volna az egyház tanítására – mondta Semjén Zsolt 
a Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatairól szóló konferenciakötet bemutatóján március 7-én Budapesten. A miniszterelnök-helyettes rámuta-
tott: a katolikus egyház nemcsak a tanításával mutatott irányt, de aktívan mentette is az embereket a náci és a bolsevik időkben.

A kereszténydemokrata értékek az erkölcsi  
relativizmus korában sem változnak

(Folytatás az 1. oldalról)
Semjén Zsolt hangsúlyozta, 

hogy a demográfiai kérdéseket az 
országoknak saját maguknak kell 
megoldaniuk. Evidensnek nevez-
te annak támogatását, hogy Ma-
gyarországon magyar gyerekek 
szülessenek, akik értelemszerű-
en magyar nyelven beszélnek és 
a magyar kultúrkörben nőnek fel. 
Annak viszont beláthatatlan követ-
kezményei lennének, ha kulturális 
és etnikai értelemben az európai 
kultúrkörön kívülről engedünk 
be tömegeket, demográfiai okok-
ra hivatkozva. És elég egyszer rossz 
döntés hozni, ám azután „velük 
kell együtt élni, nemcsak nekünk, 
hanem a gyerekeinknek és az uno-
káinknak is” – fogalmazott.

Semjén Zsolt emberi jogi alapon, 
a keresztény humanitás jegyében 
természetesnek tartja az életükért 
menekülők befogadását addig, amíg 
életük veszélyeztetése ténylege-
sen fennáll. Ezt követően azonban 

vissza kell térniük szülőföldjükre. 
Hangsúlyozta: a menekültkérdésnek 
a munkaerőhiányhoz sincs semmi 
köze. „Ha Németországnak mun-
kaerőhiánya van, akkor miért nem 
Spanyolországból visznek át, euró-
pai kultúrkörből munkásokat, akik 
ráadásul nem analfabéták, európai 
nyelvet beszélnek és nem tekintik 
ellenségnek a német civilizációt?” – 
tette fel a logikus kérdést.

A KDNP elnöke szerint a „68-
as társulattal” szemben a keresz-
ténydemokrácia az örök értékeket, 
a tízparancsolatot és a józan észt 
képviseli. Hangsúlyozta: Magyaror-
szágon a KDNP három tekintetben 
is egyedülálló, hiszen történelmi, 
világnézeti és keresztényszociális 
párt is egyben.

Rocco Buttiglione, az olaszorszá-
gi kereszténydemokrata unione di 
centroitalia párt országos tanácsá-
nak elnöke egyebek mellett arról 
beszélt, hogy az evidenciák valóban 
elbukni látszanak Európában a nő és 

férfi közötti kapcsolat esetében is, 
ám a kereszténydemokraták nemet 
mondanak az azonos neműek há-
zasságára és az azonos nemű párok 
örökbefogadási jogára. szerinte ma 
egész Európa keresi az identitását, 
a néppártok és a kereszténydemok-
rácia is veszélyben van, miközben 
a populista mozgalmak, részben a 
szociális feszültségek hatására, si-
kereket érnek el.

Hölvényi György keresztényde-
mokrata EP-képviselő az alapérté-
kek képviseletét hangsúlyozta, és 
kiemelte, hogy a hitben élő ember, 
legyen keresztény, muzulmán vagy 
zsidó, megérti egymást, mert az 
alapvető értékek minden vallásban 
fellelhetők. A muszlimok többsé-
ge – a szélsőségesektől eltekintve 
– tiszteli a vallásos keresztényeket, 
ha nem is ért velük sok tekintetben 
egyet. Ám az értékvesztett embere-
ket, társadalmakat nem értik, nem 
tisztelik az Európába kerülő musz-
limok sem.

A Barankovics István Alapítvány 
kuratóriuma szényei Gábor alelnök 
kezdeményezésére még 2013-ban 
döntött arról, hogy kiadja Pascal 
Fontaine-nek a kereszténydemok-
rácia múltját összefoglaló munká-
ját. Az európai fordítások sorában 
a magyar kötet egyedülálló abból a 
szempontból, hogy az eredeti szö-
veg kibővült a hazai keresztényde-
mokrácia párhuzamos történetének 
bemutatásával. A monográfia frak-
cióülések és tanácskozások, vala-
mint az európai parlamenti viták 
jegyzőkönyveinek felhasználásával 
készült, amelyeket belső használat-
ra készített jegyzetek, memoárok, a 
legfontosabb főszereplőkkel készí-
tett interjúk egészítenek ki.

A mintegy 150 oldalas magyar 
kiegészítést a Barankovics István 
Alapítvány kereszténydemokrácia 
tudásbázis kutatócsoportja – Szabó 
Róbert muzeológus, Petrás Éva tör-
ténész és Kiss Mária Rita történész, 
politológus – készítette.

Gárdonyi Máté, a Veszprémi Hittudományi Főiskola tanára, Alberto Bottari 
de Castello érsek, apostoli nuncius, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és 
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek a könyvbemutatón
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Szembe kell néznünk  
 a kommunista bűnökkel
Országszerte megemlékezéseket tartottak a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapján, február 25-én. A KDNP fővárosi rendezvényén Bagdy  
gábor főpolgármester-helyettes, a KDNP budapesti elnöke mondott beszé-
det a gyorkocsi utcai börtön falánál elhelyezett emléktáblánál.

hAzÁnk – MtI  

„Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hatvanadik évforduló-
jának évében nem elég emlékezni, 
szembe is kell nézni a megtörtént 
bűnökkel, napvilágra kell hozni az 
elhallgatott részleteket” – hangoz-

tatta Bagdy Gábor, a Keresztény-
demokrata Néppárt fővárosi elnöke 
a kisebbik kormánypárt budapesti 
megemlékezésén.

A főpolgármester-helyettes ki-
emelte: a rendszerváltás idején el-
maradt a múlttal való szembenézés, 
de „mára elérkezettnek tűnik az idő, 
hogy mindezt a törvény eszközével 
is megtehessük”.

„Szükség van arra, hogy ne csak 
az áldozatokról, hanem a bűnösökről 
is beszéljünk” – mondta, hozzátéve: 
a tisztánlátáshoz nagy előrelépés, 
hogy a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága elkezdte nyilvánosságra hozni 
azoknak az embereknek az élet-
rajzát, akik a forradalom kitörésének 
napjától az 1963-as általános am-
nesztia kihirdetéséig tartó időszak-
ban szerepet játszottak a forradalom 
vérbefojtásában és az azt követő 
megtorlásban.

Bagdy Gábor szólt arról is, hogy 
a kommunista diktatúrák halálos 
áldozatainak száma Kelet-Közép- 
Európában megközelítőleg egymil-
lió, világviszonylatban körülbelül 
százmillió. Ennél sokkal többen 
voltak azonban, akiket a diktatúra 
hétköznapi valósága testileg és lel-
kileg megnyomorított, tönkretett. 
A rendszer áldozata volt az is, akit 
megbélyegeztek, kirekesztettek, aki 
életének nagy részét börtönbe zárva 
töltötte.

A rendszer ráadásul nem csu-
pán a fizikai megfélemlítésre épült, 
hanem belopta magát az emberek 

mindennapjaiba, magánéletébe, 
megmérgezte a családi életet és a 
munkát is. Az emberek életét átha-
totta a zsarnokság legfőbb eszköze, 
a félelem, amely a mindennapi em-
bert, sokszor még a tisztességeseket 
is alakoskodóvá, képmutatóvá teszi.

A kereszténydemokrata politikus 
rámutatott: a kommunista rendszer 
különösen veszélyes ellenségként te-
kintettett az egyházakra, ezért mód-
szeresen, minden eszközzel igyeke-
zett felszámolni intézményeiket.

A leszámolás áldozata lett az egy-
házüldözés legismertebb alakja, 
Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás, esztergomi érsek és Lénárd 
Ödön piarista szerzetes is, akit a 
szocialista rendszerben a leghosz-
szabb, majdnem 19 évnyi börtön-
büntetéssel sújtottak.

„A diktatúra számára Mindszenty 
József bíboros, Lénárd Ödön és a 
hasonló sorsú társaik csupán kín-
zásra, halálra ítélt rabok, statisztikai 
adatok voltak, de nekünk, emléke-
zőknek ők az elnyomás, az üldözés 
áldozatai”, hősök, akik semmi mást 
nem szerettek volna, mint egész éle-
tükben az egyházat és az embereket 
szolgálni – fogalmazott.

Bagdy Gábor felidézte, hogy 
1994-ben, amikor a Legfelsőbb  
Bíróság végül ártatlannak ítélte  
Lénárd Ödönt, az akkor nyolcva-
néves szerzetes azt mondta: a ke-
resztények nem akarnak bosszút, 
elégtételt, hiszen „az ítélet Istennél 
van, és hisszük, hogy ott van a ke-
gyelem is, amire a maguk módján 
mindig rászorulnak az üldözők is, 
nem csak az üldözöttek”.

Az ünnepség végén Bagdy  
Gábor megkoszorúzta a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak em-
léktábláját. A KDNP II. kerületi 
szervezete nevében Skublicsné 
Manninger Alexandra frakcióveze-
tő és Kocsy Béla elnök, a II. kerü-
leti önkormányzat Fidesz-frakciója 
nevében Ernyey László frakcióve-
zető, a kerület egyházi és karitatív 
tanácsnoka koszorúzott. Az ifjúsá-
gi Kereszténydemokrata Szövetség 
nevében Vida Zoltán, a szervezet 
II. kerületi elnöke, valamint Mikula 
Klaudia és Vörös Krisztina koszo-
rúzta meg a Gyorskocsi utcai börtön 
falán lévő emléktáblát. Láng Zsolt  
(Fidesz-KDNP) II. kerületi polgár-
mester ezt megelőzően, délelőtt he-
lyezte el koszorúját.

Bagdy Gábor főpolgármester-
helyettes koszorúz

Hoffmann rózsa: 
A cél megmutatni  

Magyarország valódi, 
szép arcát

Hoffmann rózsa 2006 májusa óta megszakítás nélkül országgyűlési kép-
viselő a Kereszténydemokrata Néppárt frakciójában. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem BTK Pedagógiai Intézetének vezetéséből lépett fo-
kozatosan a politikusi pályára, azt megelőzően két évtizedet töltött el a 
köznevelésben (amit akkor még közoktatásnak hívtak). Szakmai előélete 
természetes módon kijelölte a frakcióban betöltött szerepét. 

 M. A., hAzÁnk

– Két éve, 2014 tavaszán fejez-
te be a köznevelésért felelős ál-
lamtitkári munkáját az emberi 
Erőforrások Minisztériumában, 
azóta parlamenti képviselőként 
megállás nélkül dolgozik to-
vább. Melyek a legaktuálisabb 
feladatai?

– A négy év alatt elvégzettekről 
a Mérföldkő után. Mit, miért? A 
köznevelés megújítása 2010-2014 
című, a Kairosz kiadónál tavaly 
novemberben megjelent könyvem-
ben számoltam be. 

Az új Országgyűlésben meg-
változott a korábbiakhoz képest a 
bizottsági struktúra: a köznevelés 
kérdéseivel a szélesebb hatáskörű 
kulturális bizottság foglalkozik. 
Ennek alelnökeként közel két éve 
azon dolgozom, hogy – a képvi-
selői státusznak megfelelően – a 
parlamentben segítsem a közne-
velés, a felsőoktatás, a kultúra, 
a sport és a média politikai vagy 
szakmai döntéseket igénylő kérdé-
seinek megoldását. Legfontosabb 
feladatomnak azt tartom, és azon 
fáradozom, hogy a vezetésemmel 
megalapozott jelentős változások 
eredményeképpen valóban köz-
neveléssé alakuljon a közoktatás, 
vagyis hogy iskolarendszerünk 
hathatósan hozzájáruljon végre 
egy keresztény értékrendre épü-
lő modern polgári Magyarország 
kifejlődéséhez. Ez a cél vezérli 
országgyűlési felszólalásaimat 
(amelyek mind nyomon követhe-
tők az Országgyűlés honlapján), 
különböző fórumokon tartott előa-
dásaimat, egyéni konzultációimat, 
levelezéseimet, azaz valamennyi 
képviselői tevékenységemet.

– nyelvtudását is tudja kama-
toztatni a munkájában?

– Francia-orosz szakos tanári 
diplomám mögött még nem kopott 
meg a nyelvtudásom. Ennélfogva 
magától értetődően kellett vállal-
nom az Országgyűlésben nekem 
kijelölt részben új nemzetközi fel-
adatokat, amelyek mind idegen 

nyelvi kommunikációs készséget 
igényelnek. Így az Európa Ta-
nács Parlamenti Közgyűlésének  
(ET PKGY) tagja lettem, ott az 
Esélyegyenlőségi és Diszkriminá-
cióellenes bizottság tagjaként és 
alelnökeként, a Kulturális, Tudo-
mányos, Sport és Média Bizottság 
tagjaként dolgozom. De tagja let-
tem a Frankofon Parlamenti Köz-
gyűlésnek (francia rövidítése sze-
rint APF), ahol a magyar szekció 
elnöke, valamint a politikai bizott-
ság tagja vagyok. De a parlamenti 
magyar-francia baráti tagozat elnö-
ke, s mint ilyen, a francia kapcsola-
tok felelőse is én vagyok. Egy évig 
az Európai Biztonsági és Együtt-
működései Szervezet (EBESZ) 
képviselője is voltam, de ez utób-
bi tisztségről magam mondtam le, 
mert az egyre sűrűsödő külföldi 
utazások kezdték ellehetetleníteni 
itthon munkámat.

A nemzetközi fórumokon min-
den szereplésemmel azt képvi-
selem, hogy Magyarország va-
lódi szép arcát mutassam meg a 
többnyire velünk ellenséges, de 
legalábbis tájékozatlan politikus-
társaknak. A hazai média ritkán 
számol be az ET-ben vagy az APF-
ben történtekről. Mindazonáltal 
nemcsak hiszek abban, hanem 
közel két év óta tapasztalom is, 
hogy a következetes megszólalá-
sok, a szívós munka, a nemzetkö-
zi szereplőkkel ápolt személyes 
kapcsolatok jó szolgálatot tesznek 
hazánknak, segítik országunk és 
politikánk helyes megítélését. 

Az ET-ben nehéz és szép fel-
adatot kaptam, a megelőző és a 
következő hónapokban leginkább 
ezen dolgozom: jelentést kell ké-
szítenem az európai kisebbségi 
és regionális nyelvek helyzetéről, 
támogatásáról. A jelentés jövő ta-
vasszal kerül az Tanács Parlamenti 
Közgyűlése elé. A kulturális bi-
zottság március 14-i párizsi ülésén 
jóváhagyta a róla szóló beszámo-
lómat, ami az első komoly lépés a 
Magyarország számára rendkívül 
fontos dokumentum elkészítésének 
menetében. 
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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

Bemutatjuk a képviselőt

A hűség városát és környékét képviselve: Firtl Mátyás
Sopron és környékének kereszténydemokrata országgyűlési képviselője, Firtl 

Mátyás 1949-ben született Sopronban. Két gyermek édesapja. Végzettségét 
tekintve okleveles gépésztechnikus, németül és horvátul beszél.

A KDNP kópházi és soproni szervezeteinek alapító tagja, jelenleg a párt 
országos elnökségének tagja. 1999-től a Győr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyűlés alelnöki tisztét is betöltötte.

2005-ben időközi országgyűlési képviselőválasztáson szerezte meg elő-
ször a soproni székhelyű mandátumot, azóta minden választáson meg is 
védte azt. 

A „Napraforgó” kiemelten közhasznú alapítvány létrehozója, amelynek 
célja a megye szociális intézményeiben élők és dolgozók körülményeinek 
javítása.

A LEgNAgyOBB MAgyAr 
NyOMáBAN
2016. szeptember 21-én gróf  
Széchenyi István születésének 225. 
évfordulóját ünnepeljük. A Szé-
chenyi-örökséghez méltó szelle-
miségben és összefogással, 2016. 
január 2-án ünnepi, főpapi szent-

mise nyitotta meg Nagycenken az 
emlékév helyi eseményeinek sorát 
a Szent István Plébániatemplom-
ban a Nagycenki Egyházközség és  
Nagycenk Nagyközség Önkor-
mányzata közös szervezésében. 
– A jubileumi Széchenyi-évet úgy 
indíthattuk el Nagycenken, hogy az 
előző évtizedekhez képest az Or-
bán-kormány kiemelt figyelmének 
köszönhetően konkrét eredmények-
ről számolhatunk be – fogalmazott 
a Hazánk megkeresésére Firtl Má-
tyás, a KDNP országgyűlési képvi-
selője.
A 2014 óta Nagycenken elkezdő-
dött fejlesztések azt a célt szolgál-
ják, hogy a legnagyobb magyar 
szellemi örökségéhez méltó zarán-
dokhellyé válhassanak az életmű-
véhez kapcsolódó emlékhelyek, lé-
tesítmények. A fejlesztések között 
megtörtént a Széchenyi Emlékmú-
zeum tetőszerkezetének és külső 
északi homlokzatának felújítása 

közel százmillió forintból, a nagy-
cenki széchenyi-mauzóleum felújí-
tása pedig 127 millió forintból.
A Magyarország Kormánya tá-
mogatásával a Széchenyi-örökség 
és -emlékhelyek bemutatásának, 
fejlesztésének lehetőségét azt te-
remtette meg, hogy több térségbeli 
kastéllyal, történelmi jelentőségű 
ingatlannal együtt az Eszterháza 

Központ vette át a Széchenyi-em-
lékhelyek kezelését.
Az Eszterháza Központ fontos 
feladata az Esterházyakhoz és  
széchenyiekhez kapcsolódó érté-
kek megőrzése, ápolása, bemutatá-
sa. Feladata és küldetése túlmutat 
Fertődön: kihat Sopronra, Nagy-
cenkre, a Fertő-mentére és a tágabb 
régióra, azaz: a térségbeli fejlődés 
és gyarapodás egyik garanciája.

A SZécHENyI-KáPOLNA 
VISSZAKAPJA régI FéNyéT
Firtl Mátyás a térség országgyűlé-
si képviselőjeként támogató hoz-
záállásával eredményesen segíti a 
Széchenyi-örökség ügyét, hogy a 
kormányzati figyelem hangsúlyo-
zottan Nagycenkre, Széchenyi egy-
kori lakhelyére irányuljon; ennek 
érdekében többször is felszólalt a 
parlamentben. 
Legutóbbi felszólalására válaszolva 
jelentette be L. simon László ál-

lamtitkár, hogy szeptember 21-éig 
sor kerül a már említett nagycenki 
kastélykápolna rekonstrukciójára, 
valamint elkészül a Széchenyi István 
Emlékmúzeum új állandó kiállítása 
is. E két feladatra a kormány biztosít-
ja a szükséges forrást.
„Ahogyan a helyi emlékévet hitbe-
li értékrendünk jegyében szentmi-
sével indíthattuk Nagycenken, úgy 
a kormánynak köszönhetően gróf 
Széchenyi István kastélykápolnája 
is visszakaphatja régi fényét és mél-
tóságát” – bizakodik Firtl Mátyás. 
Széchenyi saját kápolnája volt ez, 
amely a Döblingből hazahozott földi 
maradványainak is helyt adott, míg 
végső nyughelyére nem talált. Az el-
múlt rendszerben kis híján a teljes 
enyészeté lett a kápolna: volt asztalos-
műhely, de használták raktárnak is…

2016: üNNEPI éV SZécHENyI 
tIszteletére
A széchenyi-kiállítás méltó megújí-
tása érdekében a Miniszterelnökség 
neves tudósokból és történészekből 
álló emlékbizottságot hozott létre, 
hogy ismereteikkel, szakértelmük-
kel segítsék Széchenyi, a legna-
gyobb magyar életművének minél 
teljesebb körű megismertetését.
Április 8-án, Széchenyi István ha-
lálának évfordulóján 16 órakor 
megemlékezést tartanak a nagycen-
ki Széchenyi-szobornál, a szónok  
Firtl Mátyás országgyűlési képvise-
lő lesz.
Ezen a napon a Miniszterelnökség 
Kulturális Örökségvédelemért és 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért 
Felelős Államtitkársága az Eszter-
háza Központ bevonásával és a Ma-
gyar Posta részvételével nyitóün-
nepséget szervez, melynek részeként 
Széchenyi István nyughelyénél, a 
széchenyi Mauzóleumban koszorú-
zásra kerül sor, a nagycenki kastély-
ban nyitókonferencia lesz, amelynek 
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 
2016. szeptember 21-én megnyíló új 
állandó kiállításra. Ezen a napon a 
Magyar Posta emlékbélyeget bocsát 
ki, melynek alkalmából a nyitóün-
nepség keretében a nagycenki kas-
télyban első napi bélyegzés lesz.

Széchenyi hitéhez és hazafiságához méltóan
Firtl Mátyásnak szívügye a Széchenyi-örökség és a legnagyobb magyar életéhez kapcsolódó emlékhelyek sorsa. 
és az eredmények sem maradnak el…

TóTH éVA, HAZáNK

családi 
vállalkozások: 

elkötelezettség és 
felelősségvállalás
A családi vállalkozások regioná-
lis találkozóját szervezte meg a 
Sopron és Vidéke Ipartestülete 
a közelmúltban. A tanácskozás 
meghívott vendége és előadó-
ja Rétvári Bence (KDNP), az  
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma parlamenti államtitkára volt, a 
védnöke pedig Firtl Mátyás, Sop-
ron és környéke országgyűlési 
képviselője. 
– Önök a mi gazdagságunk – 
mondta köszöntőjében Firtl  
Mátyás a megjelent 80 családi vál-
lalkozást képviselő résztvevőnek, 
majd hozzátette: – A soproni ipa-
rosság mindig is sopront szolgál-
ta, a város polgárait, az ő mester-
ségbeli tudásuknak köszönhetjük 
azt, ami ma Sopron. A határszéli 
elszívó hatás nehezített körülmé-
nyei között igyekeznek megtarta-
ni a munkaerőt és gyarapítani a 
várost, akárcsak az elmúlt évszá-
zadokban, úgy ma is – mondta a 
kereszténydemokrata képviselő.
– A családi vállalkozások felelő-
sen forgatják vissza a profitjukat, 
az egyensúlyt és nem a hitelfi-
nanszírozást részesítik előnyben, 
felelősségteljes tulajdonosként 
viselkednek. Hosszú távú érde-
kek mentén cselekednek, ideértve 
a munkavállalók, a fogyasztók, 
a helyi közösség érdekeit is. A 
családi értékek és a magas szin-
tű társadalmi felelősségvállalás 
jellemzi a működésüket, erő-
sen kötődnek a telephelyükhöz, 
s ők a gazdasági és társadalmi 
tőke egyik generációról másik-
ra örökítői – sorolta előadásában  
Rétvári Bence. Az államtitkár 
kifejtette: a kormány számára 
fontos a családok megerősíté-
se, és ebbe a családi gazdaságok 
helyzetbe hozása is beletartozik. 
Az új uniós ciklus forrásainak 
60 százalékát vállalkozásfejlesz-
tésre fordítja a kormány, amely-
nek kezdeményezettjei a kis- és 
középvállalkozások, így részben 
a családi vállalkozások lesznek – 
hangsúlyozta Rétvári Bence.

Firtl Mátyás országgyűlési képviselő
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Bemutatkozik a csongrád megyei KDNP

csongrád megye nagy politikus 
egyéniségeket adott a Keresztény-
demokrata Néppártnak. Elég a híres 
néprajztudósra, a legszögedibb szö-
geidre, Bálint Sándorra (1904-1980) 
utalnunk, aki 1945 és ’48 között volt 
pártunk parlamenti képviselője, vagy 
épp Rapcsák Andrásra (1943-2002), 
aki 1990-től polgármesterként, majd 
1994-től országgyűlési képviselőként 
is haláláig szolgálta a hódmezővásár-
helyi, illetve környékbeli embereket.

Bár Csongrád megye települé-
seinek „mindössze” 14 százalékán 
működik KDNP-alapszervezet, a 
jelentősebb városok többségében 
(Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, 
Szentes, Csongrád, Kistelek) jelen 
van a kisebbik kormánypárt. A 430 
ezres lélekszámú csongrád megye 
lakóinak 76 százaléka olyan város-
ban vagy faluban él, ahol működik 
helyi pártszervezet.

A KDNP csongrád megyei elnöke 
hosszú évek óta Kalmár Ferenc, aki 
előbb önkormányzati képviselőként, 
2010 és ’14 között pedig országy-
gyűlési képviselőként is dolgozott. 
Városatyaként rekorder, hiszen – 
függetlenül a politikai széljárástól 
– valahányszor elindult szűkebb pát-
riájában, Szeged-Rókuson, mindig 
beválasztották a Szegedi Közgyű-
lésbe: 1994 és 2014 között hat alka-
lommal is, függetlenül attól, hogy 
Ujhelyi Istvánt vagy épp a jelenlegi 
szocialista alpolgármestert indította 

ellene baloldal. Az erdélyi szüle-
tésű Kalmár Ferenc jelenleg a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
szolgálatában Magyarország szom-
szédságpolitikájának fejlesztésért 
felelős miniszteri biztosaként dolgo-
zik (lásd intejúnkat a 9. oldalon).

A csongrád megyei KDNP  
Kovács Kálmán volt országgyűlési 
képviselőt delegálta a KDNP orszá-
gos elnökségébe, s ugyancsak Csong-
rád megyéből érkezett Farkas László, 
a KDNP országos fegyelmi és etikai 
bizottságának elnöke. A csongrád 
Megyei Közgyűlésben Miklós Pé-
ter egyetemi adjunktus képviseli a  
KDNP-t. A történész egyébként an-
nak a hódmezővásárhelyi Emlékpont 
Múzeumnak az igazgatója is, mely a 
város és környéke 1945 és 1990 kö-
zötti történelmével foglalkozik. 

A legnagyobb, országos viszony-
latban is jelentős létszámú szervezet 
a megyeszékhelyen működik: Szege-
den 142-en tagjai a KDNP-nek. Két, 
korábban független, azóta Szegedhez 
tartozó településrészen, Szőregen, 
illetve Kiskundorozsmán (Dobák 
Lászlóné és Tímár Lajos vezetésével) 
a szegedi alapszervezetnek külön 
részcsoportjai működnek. A másik 
megyei jogú városban, Hódmezővá-
sárhelyen működő 60 fős alapszerve-
zet szintén jelentős szerepet játszik 
a helyi közélet alakításában. A leg-
kisebb létszámú, de annál aktívabb, 
tízfős alapszervezet az olajáról híres 
Algyőn, illetve a barackjáról neveze-
tes szatymazon található.

KDNP-s városvezetés Vásárhelyen 
és Mindszenten

Csongrád megye két városában 
működik kifejezetten keresztény-
demokrata néppárti városvezetés. 
Az egyik Hódmezővásárhely, ahol 
Almási István, a helyi KDNP ko-
rábbi elnöke 2000 és 2012 között 
Rapcsák András, majd Lázár János 
alpolgármestereként, 2012 óta pedig 

az 50 ezres lélekszámú megyei jogú 
város első emberként dolgozik (lásd 
interjúnkat). A helyi pártszervezet 
vezetését több mint egy évtizeden 
keresztül látta el, majd tavaly Bálint 
Gabriella önkormányzati képviselőt 
javasolta maga helyett, akit a helyi 
tagság egyhangúlag meg is válasz-
tott a hódmezővásárhelyi KDNP 
első emberévé.

hAzÁnk

A Hazánk sorozatot indít, melynek célja, hogy bemutassa a megyei KDNP-szervezetek működését, mindennapjait, sikereit és nehézségeit. Mindez segíthet kö-
zelebb hozni egymáshoz a különböző tájegységek kereszténydemokrata alapszervezeteit, s a tapasztalatcsere segítséget jelenthet, illetve tanulságul is szolgálhat 
egy-egy helyi ügy képviselete során. Az első részben csongrád megye kereszténydemokratái mutatkoznak be.

– tizenkét év alpolgármester-
ség után negyedik éve dolgozik 
polgármesterként Vásárhelyen. 
Mit tart városvezetői munkás-
sága legjelentősebb eredményei-
nek?

– A hódmezővásárhelyiekkel kö-
zösen munkálkodunk városunk fej-
lődéséért. Éppen ezért számomra a 
legnagyobb siker a hódmezővásár-
helyiek bizalma. Együtt dolgozva 
olyan várost szeretnénk, ahol jó 
élni, érdemes jövőt tervezni, és ta-
lán a legfontosabb, hogy mindenki 
megtalálja a számítását, legyen szó 
az idősebb vagy a fiatalabb gene-
rációról. A jövőben is az a célunk, 
hogy az itt élők elképzelései sze-
rint, együtt a város polgáraival, 
közösen valósíthassuk meg elkép-
zeléseinket.

– Milyen tervei vannak a város 
élén az önkormányzati ciklusból 
hátralévő több mint három évben?

- Az utóbbi esztendőkben 4,2 mil-
liárd forintos belváros-rekonstrukci-
ót hajtottunk végre, kulturális város-
negyedet hoztunk létre. A fiatalok 
számára vívócentrumot építettünk, 
megújult a városi stadion, rekortán 
pálya épült, jelentős fejlesztéseket 
hajtottunk végre a kórházban és az 
infrastruktúra egyéb területein. Ez 
a munka a jövőben is folytatódik, 
így többek között a város-rehabili-
táció is, de 800 millió forintból bő-
vítjük a sportuszodát, amely július 
6-10-e között otthont ad az ifjúsági 
Úszó Európa-bajnokságnak. Elkez-
dik építeni a 47-es főút elkerülőjét 
is, amelyet már nagyon várnak a 
hódmezővásárhelyiek. Terveink 

Hódmezővásárhelyt szolgálva
Válaszol Almási István, a város KDNP-s polgármestere

Jelölt Szavazatok száma Szavazatok aránya

Almási István (FIDESZ-KDNP) 8 160 61.03 %

Molnár László Vilmosné (Jobbik) 2 287 17.11 %

Kis Andrea (MSZP – DK – Együtt) 2 004 14.99 %

Havránek Ferenc (Európai Baloldal) 919 6.87 %

Jelölt Szavazatok száma Szavazatok aránya

Bálint Gabriella (FIDESZ-KDNP) 743 59.39 %

Kendi Imre (Jobbik) 242 19.34 %

Havránek Ferenc (Európai Baloldal) 133 10.63 %

Kis Ernő Sándor (MSZP-DK-Együtt) 133 10.63 %

Vásárhelyi KDNP-s politikusok eredményei 
a 2014-es önkormányzati választáson

A KDNP-s polgármester győzelme

A jelenlegi kDnP-elnök mandátumszerzése 
az önkormányzatiképviselő-választáson

(7-es körzet)

Almási István polgármester érettségiző diákokat köszönt 
Hódmezővásárhelyen
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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 –
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között szerepel az Ipari park bőví-
tése is. A tram-train elővárosi integ-
rált villamos-vasút kiépítését szintén 
szeretnénk megvalósítani Szeged-
del együttműködve, amely közelebb 
hozhatja a két várost egymáshoz. Ez 
egy mintaprojekt lesz az országban. 
szeretnénk minél több beruházást 
elindítani, amelyekhez lehívhatóak a 
nemzeti és az EU-s források. A kis- és 
középvállalkozások támogatása en-
nek a folyamatnak a része kell, hogy 
legyen. Szerencsére a hódmezővásár-
helyi közgyűlés igen kreatív, jó és iga-
zán hasznos ötletek születnek. Elkép-
zeléseink megvalósításában, ahogy 
eddig, a jövőben is számíthatunk or-
szággyűlési képviselőnk, Lázár János 
támogatására, segítségére.

– Hódmezővásárhely 1990 óta 
sem parlamenti, sem önkormány-
zati választáson nem szavazott 
soha balra, miközben a Keresz-
ténydemokrata néppárt politiku-
sai meghatározóak voltak a vá-
ros politikájának alakításában.  
Mi lehet ennek az oka?

– A hódmezővásárhelyi emberek 
büszkék hagyományaikra, érték-
rendjükben pedig a haza szeretete 
kiemelt jelentőséggel bír. Hogy egy 
példát is említsek: amikor Kossuth 
Lajos az 1848-as toborzókörútján 

Vásárhelyen járt, beszédének hatá-
sára másfélszázzal többen jelentkez-
tek a haza védelmére, mint a város 
létszáma egyébként megkövetelte 
volna. De a két világháború során is 
erőn felül teljesített Vásárhely népe 
és tett tanúbizonyságot nemzeti el-
kötelezettségéről. A II. világhábo-
rú utáni erőszakos szövetkezesítés 
és üldözések hatására Vásárhelyen 
és a környező tanyavilágban sokan 
érezték úgy, hogy tenni akarnak az 
elnyomás ellen. Fiatalok száz szám-
ra léptek be a vörös diktatúra ellen 
létrehozott mozgalomba, a Fehér 
Gárdába, amelynek két vezetőjét 
1951-ben kivégezték, sokuk több 
éves börtönbüntetést kapott. Többek 
között ezért is gondoltuk, hogy lét-
rehozzuk 2006-ban az Emlékpont 
Múzeumot, amely Magyarországon 
elsőként egy város és az itt élők 
történetén keresztül mutatja be a 
kommunizmus szörnyűségeit. Meg 
kell említenem azt is, hogy a csú-
fos 2004. december 5-i népszavazás 
után – amelyen egyébként Vásárhe-
lyen elsöprő többséggel az igenek 
győztek – létrehoztuk a tiszteletbeli 
polgár címet, amelyhez már közel 
20.000 határon túli nemzettársunk 
csatlakozott. Most a Kárpátalján élő 
magyarok számára próbálunk segít-
séget nyújtani, a szinte teljesen ma-

gyarok lakta Mezővári településen 
vállaltuk egy óvoda felépítését.

Az elmondottakból talán érthetővé 
válik, hogy a rendszerváltozás óta 
minden országgyűlési és helyhatósá-
gi választást a jobboldal jelöltje nyert 
Vásárhelyen. Ehhez nyilván hozzájá-
rult az is, hogy olyan karizmatikus 
politikusai voltak a városnak, mint a 
KDNP egyik emblematikus szemé-
lyisége, dr. Rapcsák András, vagy a 
polgármesteri székben őt követő Lá-
zár János, aki ma már miniszterként 
segíti a kormány munkáját és szülő-
városa további fejlődését. 

– A polgármesteri munka teljes 
embert kíván. ha mégis van egy 
kis szabadideje, mivel tölti legszí-
vesebben?

– A városvezetői feladat nem ki-
csi, ezzel együtt a felelősség sem az.  
A polgármesterek, legalábbis azok, 
akik szívvel-lélekkel látják el feladatu-
kat, nem büszkélkedhetnek sok szaba-
didővel. Fogalmazhatnék úgy is, több 
mint mozgalmasak a mindennapjaim. 
Mindezek ellenére nincs okom pa-
naszra, s a családom is hozzászokott 
már a hivatali elfoglaltságaimhoz.  
Ha pedig mégis akad némi szaba-
didőm, akkor igyekszem minden pil-
lanatot tartalmasan kihasználni, és az 
időt szeretteimmel tölteni. 

Egyébként – a mindennapi város-
vezetői munka mellett – éppen a 30 
éves Promenade Dixieland Band ju-
bileumi koncertjére készülök, ame-
lyet annak idején én hoztam létre 
nyolc, 13-17 éves fiatalból. Jelenleg 
öten hivatásos muzsikusok. A ze-
nekar „Kiváló együttes” miniszteri 
kitüntetést és Pro Urbe városi díjat 
kapott, ugyanakkor számos bel- és 
külföldi fesztiválon képviselte váro-
sunkat az évek során.

NéVJEgy
Almási István 1944-ben született a 

Békés megyei Eleken. Dolgozott Vá-
sárhelyen általános iskolában, a Pe-
tőfi Művelődési Központban, utóbb 
igazgatóként, majd 1983-tól 2000-ig 
a Németh László Városi Könyvtár 
igazgatójaként. 

1994-ben választották Hódme-
zővásárhely önkormányzati kép-
viselőjének, 2000-től 2012-ig al-
polgármesterként munkálkodott a 
városért. 2012 óta tölti be Hódme-
zővásárhely polgármesteri tisztét. 
Nős, három gyermek édesapja. 

Tagja volt a Molnár Dixiland-
nek, szaxofonon és klarinéton 
játszott, majd megalakította a 
Promenad Dixieland Zenekart, 
mely számos európai fesztiválon 
szerepelt sikerrel.

A mindszenti kDnP-s 
polgármester sikere 2014-ben

A közel 6800 lakosú Mindszent 
ugyancsak KDNP-s polgármestert vá-
lasztott (újra) 2014-ben, hiszen a város 
első embere, Zsótér Károly hatodik 
éve irányítja a települést. Mivel a kis-
városban még nem működik önálló  
KDNP-alapszervezet, a mindszenti pol-
gármester a szentesi KDNP-szervezet-
hez csatlakozott, ám keresztény, nemzeti 
elkötelezettségű helyi polgárok csoport-
ja – Zsótér Károly vezetésével – remél-
hetőleg már a tavasz folyamán önálló 
alapszervezetet hozhat létre a városban.

szegeD: önÁlló 
FrAKcIóVAL 
A KöZgyűLéSBEN
Szegeden – az ötfős Fidesz-frakció 
mellett – négytagú, önálló keresztény-
demokrata képviselőcsoport működik 
a városi közgyűlésben. Így a Haág  
Zalán városi elnök vezette  
KDNP-frakció a mandátumok 14 szá-
zalékával rendelkezik.

A zavaros szegedi politikai viszo-
nyok ellenére számos, a helyi keresz-
ténydemokraták által szorgalmazott 
célt sikerült az elmúlt években meg-

valósítani a Tisza-parti városban. Így 
2010 óta – kereszténydemokrata ja-
vaslatra – mintegy 200 millió forint 
értékben valósíthattak meg fejlesztést 
a helyi egyházközségek. római ka-
tolikus templom orgona-felújítására, 
görög katolikus kollégiumépítésre, 
az evangélikus templom környezeté-
nek felújítására vagy épp református 
templom építésére is sikerült önkor-
mányzati forrást találni, illetve ki-
harcolni. De például a kisgyermekes 
családoknak segítséget jelentő, ked-
vezményes árú kismamabérletet is ke-
reszténydemokrata javaslatra vezették 

be a helyi közösségi közlekedésben, 
amit a 2014-ben újra többségbe került 
Botka László-féle szocialisták sem 
mertek megszüntetni.

De nem valósulhatott volna meg az 
egykori, kommunisták által lerombolt 
Délvidék Országzászló újragondolása 
és felállítása sem a szegedi KDNP tá-
mogatása nélkül. A helyi keresztény-
demokrata alapszervezet tagja, Simor 
Márton szobrászművész által alkotott 
új emlékművet 2013-ban Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes avatta 
fel a szegedi árpád téren.

Jelölt Szavazatok száma Szavazatok aránya

Zsótér Károly (Fidesz – KDNP) 1338 69,33 %

Sánta József (Független) 443 22,95 %

Kisné Cseh Gyöngyi (Független) 149 7,72 %

A szeged Délvidék Országzászló, melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes avatott fel 2013-ban
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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

TOVáBBI 
KErESZTéNyDEMOKrATA 
SIKErEK cSONgráDBAN

A fentieken túl számos olyan további vá-
lasztási győzelemre is büszkék lehetnek 
a csongrád megyei kereszténydemokra-
ták, melyek részben KDNP-s tagjaink-
hoz kötődnek.

A 2014-ben történelmi győzelmet 
arattak a kormánypártok Makón. A  
Fidesz–KDNP-s Farkas Évának sikerült 
legyőznie a baloldali polgármestert, aki 
20 éven át vezette a Maros-parti várost. 

Sőt a Fidesz és a KDNP szövetsége a 2/3-
os többséget is megszerezte a települést 
képviselő-testületében. De a Szeged és 
Hódmezővásárhely között fekvő Algyőn 
is bekerült a testületbe Fidesz–KDNP-s 
kettős tag Gonda János személyében.

Sőt, 2014 óta is akadt kormánypárti 
választási siker Csongrádban: a 2015. 
februári időközi választáson a szava-
zatok felét megszerezve győzte le há-
rom ellenfelét a Fidesz–KDNP-s Bar-
na Károly, aki azóta polgármesterként 
vezeti 4600 lelkes faluját.

A brassói születésű Kalmár Ferenc 
25 éve csatlakozott a keresztény-
demokrata Néppárthoz, jelenleg 
Csongrád megyei elnökeként is 
dolgozik. De közben volt országy-
gyűlési képviselő, az Európa Ta-
nács raportőre az őshonos nemzeti 
kisebbségek érdekében, jelenleg 
pedig a külgazdasági és külügymi-
nisztérium miniszteri biztosaként 
a szomszédságpolitika fejlesztésért 
felel. Munkájáról és a keresztény-
demokráciához fűződő viszonyáról 
faggattuk.

– ön 1994-től 20 éven át volt ke-
reszténydemokrata önkormányzati 
képviselő Szegeden. Annak idején 
miért a kDnP-t választotta?

– Engem még úgy neveltek, hogy 
egy értelmiségi ember a társadalom 
vezető rétegéhez tartozik, és felelő-
séggel tartozik azért a közösségért, 
amelyből származik. Elvárható tőle, 
hogy ne csak a saját céljait kövesse, 
hanem a közösség felemelkedését, 
jobblétét szolgáló célok eléréséhez is 
segítséget nyújtson. Nem tudtam soha 
megérteni azokat az értelmiségieket, 
akik visszahúzódva csak kritizálnak, 
de proaktív tevékenységük nincs. 

Olyan szervezetet kerestem, mely 
hasonló célokat tűz maga elé. Ezt a 
Kereszténydemokrata Néppártban 
találtam meg, 1991-ben léptem be a 
KDNP-be. Ez a párt hitelesen képvi-
selte akkor – és képviseli ma is – a po-
litikában azt a keresztény értékrendet, 
ami mindig is fontos volt számomra.

– 2010 után országgyűlési kép-
viselőként nemzetközi diplomáciai 
sikere volt az európa tanács által 
elfogadott, az ön nevét viselő Kal-
már-jelentés. Hogyan foglalható 
össze ennek lényege?

– Valóban komoly siker volt a je-
lentés elfogadása, méghozzá Magyar-
ország és a magyarság sikere. Gya-
korlatilag két olyan Európa-tanácsi 
dokumentum van, melyre a határon 
túli magyar közösségek hivatkozhat-
nak: a 2003-ból származó Gross-je-
lentés és a nevemet viselő ajánlás. Ez 
utóbbi lényege, hogy szorgalmazza a 

kollektív jogok elismerését, javasolja 
az autonómiákat a kisebbségek számá-
ra, valamint a kisebbség nyelvének hi-
vatalossá tételét azon a területen, ahol 
él. szerintem a leglényegesebb része a 
kollektív jogokra vonatkozik, hiszen 
az maga után vonz politikai jogokat is. 

– Az elmúlt években miniszteri 
biztosként dolgozik, illetve a szom-
szédos országok részvételével mű-
ködő, kétoldalú kisebbségi vegyes-
bizottságok társelnöki tisztét látja 
el. Erdélyi születésű, a kisebbségi 
létet évtizedeken át megtapaszta-
ló magyarként milyen érzés most 
a magyar kormány képviseletében 
tárgyalni a szomszédos államok ha-
sonló politikusaival?

– A legnagyobb politikusi élmé-
nyem az volt, amikor a magyar kor-
mány jóvoltából, a KDNP parlamenti 
képviselőjeként megnyomhattam az 
igen gombot a kettős állampolgársági 
törvény szavazásakor. Máig hálás va-
gyok a Gondviselésnek, hogy ebben a 
döntési folyamatban részt vehettem.

30 évet éltem Romániában, és nem 
is végig Erdélyben, hiszen egyetemi 
éveimet Bukarestben töltöttem. Sok 
mindent láttam, tapasztaltam, ami 
eltér az anyaországi világtól, felfo-
gástól. Amikor elkezdtem politizálni, 
csak remélni tudtam, hogy külho-
ni magyarként hozhatok egy újfajta 
látásmódot a magyar politikába. A 
jelenlegi pozíciómban hasznosítani 
tudom a kisebbségi lét során szer-
zett tapasztalataimat. Természetesen 
mindenhol a lehetőség szerinti meg-
egyezésre törekszem, de egyoldalú, a 
nemzeti érdekeinknek nem megfelelő 
„kompromisszumokba” nem szabad 
belemenni. Ezt az elvet tartom szem 
előtt a mindennapi tevékenységem 
során.

1700 éve született 
Szent Márton – méltó emlékév 

szombathelyen
Több mint 140 egyházi és világi programmal ünneplik meg idén 
Szent Márton születésének 1700. évfordulóját szülővárosában, 
Szombathelyen – közölték a jubileumi emlékév szervezői február 
végi sajtótájékoztatójukon a vasi megyeszékhelyen.

kDnP.hu –  MtI

Soltész Miklós (KDNP) egyhá-
zi, kisebbségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár 
az emlékév tervezett programjait 
méltatva kijelentette: nagy szük-
ség van arra az iránymutatásra, 
amelyet az 1700 évvel ezelőtt élt, 
az önzetlen felebaráti szeretet 
és segítőkészség példaképeként 
is tisztelt szent Márton adott.
Az államtitkár emlékeztetett: a 
kormány 5 milliárd forinttal tá-
mogatta, hogy az évfordulóra 
szombathelyen a szent Márton-
hoz köthető templomok, egyházi 
és világi műemlék épületek meg-
újuljanak, valamint 800 millió fo-
rinttal segítették az emlékév ren-
dezvényeinek megszervezését is.

Hende Csaba (Fidesz), a vá-
ros országgyűlési képviselője 
arról szólt, hogy Szombathelyen 
egymást érik a fejlesztések, és 
az országban itt a legmagasabb 
a foglalkoztatottság. A fejlesz-
tések között említette a hama-
rosan elkészülő, Szombathelyet  
Győrrel összekötő M86-os autóu-
tat, a Haladás sportkomplexumot, 
a csónakázótó környéke és a fe-
dett uszoda felújítását, a Szom-
bathely és Kőszeg közötti gyors-
forgalmi út tervezett megépítését.

Veres András szombathelyi 
megyés püspök elmondta, a ju-
bileumi évben sok zarándokot 
várnak a városba, és reményei 

szerint időre elkészülnek a felújí-
tásokkal.

A lelki programokról szólva 
a július 9-10-ére tervezett nem-
zetközi katolikus találkozót és 
katolikus ifjúsági találkozót 
emelte ki, amelyre meghívták a 
kormány, továbbá a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia tag-
jait és a Kárpát-medencei szent 
Márton-plébániák zarándokait.

Puskás Tivadar, Szombathely 
kereszténydemokrata polgár-
mestere a rendezvénysorozat 
éppen elkészült programfüze-
tét bemutatva elmondta: szá-
mos nagyszabású program lesz 
az emlékévben, ezek közül ki-
emelkedik a november 10-i Szent 
Márton-gála.

A programfüzetben szerepel 
a szent Márton-drámapályáza-
ton kiválasztott, Köpönyeg és 
palást című darab ősbemutatója, 
amelyet március 5-én adott elő 
a Weöres sándor színház tár-
sulata. A rendezvények között 
lesz dokumentumfilm-bemutató, 
bélyeggyűjtők nemzetközi ta-
lálkozója, bábszínházi premier, 
az iseumi Nyári Játékok kereté-
ben egy musical bemutatója, a 
szombathelyi székesegyház és a 
szent Márton-templom hangjá-
tékkal kísért fényfestése, a Szent  
Márton nevét viselő települések 
találkozója, számos képzőmű-
vészeti és fotókiállítás, vala-
mint szabadtéri és szórakoztató  
program.

Gyarapodó KDNP-s közösség 
Veszprémben

120 fő részvételével tartott 
évnyitó taggyűlést februárban a 
KDNP Veszprém városi szerve-
zete Latorczai János elnök veze-
tésével.

A taggyűlésen számba vették 
az előző év eredményeit. Ezek 
közé tartozott a helyi Petőfi 
Színházba szervezett teltházas 
műsor, melynek közel egymillió 
forintos bevételét a kárpátaljai 
magyarság alapítványai részére 

ajánlották fel. A várost érintő 
aktuális ügyekről Némedi Lajos 
alpolgármester számolt be a ke-
reszténydemokrata tagságnak és 
szimpatizánsoknak.

A veszprémi KDNP-alapszer-
vezet létszámbeli gyarapodása 
a korábbiakhoz hasonlóan ezút-
tal is folytatódott, s külön öröm, 
hogy a most felvett tagok közül 
többen a fiatalabb korosztályok-
ból kerültek ki – tájékoztatta a 
Hazánkat Latorczai János városi 
pártelnök.

hAzÁnk 

Hiteles pártot keresett, megtalálta
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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

Vitaindító cikk a Hazánkban

KErESZTéNy, DEMOKrATA 
éS/VAgy FIATAL

Az utóbbi időben sokan prognosztizálták – politi-
kai hovatartozástól függően aggodalommal, kajánul 
vagy olykor tárgyilagosan –, hogy a keresztényde-
mokrácia Magyarországon kihalásra van ítélve. Ez 
a cikk nem azért íródott, hogy újra megkongassa a 
vészharangot. Szilárd meggyőződésem, hogy a ke-
reszténydemokrácia ennél erősebb lábakon áll. Ami 
tény, hogy első és második fénykora után – amikor 
is a Rerum novarum pápai enciklika nyomán fon-
tos szerepet játszott a társadalmi igazságtalanságok 
orvoslásában, illetve a nagy világégés után talpra tu-
dott állítani romokban heverő nemzeteket, mi több, 
útjára indítani az Európa-projektet – ma mintha 
egyfajta útkeresés lenne tapasztalható, Európában 
és Magyarországon egyaránt. Vajon eljöhet még a 
kereszténydemokrácia harmadik fénykora?

Politikai beszédekbe illő közhely, hogy „ez csak 
rajtunk múlik!”. De azért, valljuk be, egy kicsit raj-
tunk is múlik. Senki sem fogja helyettünk újra fel-
emelni, méltó helyéhez juttatni a kereszténydemok-
ráciát. De mi sem, ha pusztán a nyers erő és akarat 
erejével legyőzhetőnek tartjuk az előttünk tornyosuló 
akadályokat – migrációs válság, Európa politikai és 
identitásválsága, a hazai nagy ellátórendszerek meg-
örökölt problémái. Akár félelemmel, akár Istenbe 
vetett bizalommal tekintünk elébe, a hagyományos 
életformánk (mint ahogy az egész politikai-gazdasá-
gi világrend) nagy átrendeződések előtt áll. A hit, a 
szív és az értelem összhangjára van szükség, na meg 
persze jókora bátorságra és felelősségre, sasszemre 
és oroszlánszívre, józan, higgadt gondolkodásra. 
Először pontosan fel kell mérnünk, hogy mivel is 
állunk szemben, azután pedig azt, hogy honnét me-
ríthetünk erőt a feladataink megoldásához.

Mindeközben maga az egyházi szemlélet is so-
kat változott, hiszen hosszú kényszerszünet után a 
diktatúra által elszigetelt Közép-Kelet Európába is 
beáramlott a második vatikáni zsinat szellemisége. 
Ne becsüljük alá a párt „nagy öregjeinek” teljesítmé-
nyét, akik 40 év kommunizmus után is ki tudtak áll-
ni keresztény értékrendjük mellett, s újra felépíteni 
valamit, amit a diktatúrában gyökeresen próbáltak 
kiirtani, elvenni, lerombolni. Ugyanakkor hiszem, 
hogy a mai nemzedéknek is meg kell találnia a saját 
hangját és politikai stílusát. Az idő és a körülmények 

látszólag kedvezőek: Európa legbefolyásosabb poli-
tikai tömörülése kereszténydemokrata alapokon áll, 
ennek vezetője egy evangélikus lelkész gyermeke, 
miközben a római pápa elfogadottsága, spirituális 
tekintélye az Egyház fénykorát idézi. Ám nekünk 
elsősorban itthon kell kereszténydemokratának len-
ni, egy olyan politikai kultúrában, amelyben még 
nagyon sok a régi seb, neheztelés, sőt: gyűlölet. Úgy 
gondolom, hogy most a gyógyulásnak és a kiengesz-
telődésnek van itt az ideje. Meghallgatni egymást, és 
összefogni azzal, akivel lehet – értékeink feladása 
nélkül. Ne felejtsük el, hogy a keresztény értékrend – 
bár ezt Európában ma sokan nem akarják kimondani 
– átjárja egész kultúránkat, így gyakorlatilag minden 
politikai irányzat számára van mondanivalója. A ha-
gyományok – a vallás, a család és a nemzeti értékek 
– tiszteletében a mérsékelt konzervatívokkal állunk 
egy politikai platformon, hangsúlyozva, hogy törté-
nelmileg a katolikus egyház nemzetek felettiségét is 
valló kereszténydemokrácia az európai eszme motor-
ja. Minthogy Magyarországon hiányzik a klasszikus 
értelemben vett szociáldemokrácia, a keresztény-
demokrácia egyik platformja, a keresztényszociális 
irányzat kénytelen többet tenni a társadalmi igazsá-
gosság és szolidaritás előmozdításáért. Meggyőződé-
sem, hogy önmagában ezzel a mindennapos politikai 
csatározásokon felülemelkedő, hittel és reménnyel teli 
párbeszédet folytató, közvetítői szerepkörrel is egy 
politikai űrt tölthetnénk be ma Magyarországon. (Ter-
mészetesen azért érezni és jelezni kell, hol kezdődik 
a politikai manipuláció, hol akarnak csapdába csal-
ni – ezért is nehéz fiatalon politizálni). Ám a keresz-
ténydemokráciának saját értékes „exportcikkei” is 
vannak a – tetszik, nem tetszik – világnézetileg egyre 
sokrétűbbé váló magyar társadalomnak: a kommu-
nista és keleti típusú kollektivumokkal, valamint a 
liberális individualizmussal egyaránt szembeállítható 
személyiségközpontú (perszonalista) felfogásunk; a 
fogantatástól számított élet (s általában az emberhez 
méltó élet) védelme a különböző ideológiai-gazda-
sági érdekcsoportokkal szemben; a nem elsősorban 
versenyalapú, hanem inkább befogadó (evangéliumi) 
kisközösségek politikai képviselete egyenesen törté-
nelmi kötelességünk. Ha ennek a folyamatnak sikerül 
az élére állnunk, vagy akár csak tevékenyen közre-
működni benne, a mi generációnk is kiérdemelné a 
kereszténydemokrata nevet.

A szerző véleménye nem feltétlenül tükrözi a 
KDNP álláspontját, inkább vitaindító írásnak 
szánjuk.

HOJDáK gErgELy

„Nem mindig célszerű belekötni olyasmibe, 
aminek ismerete kívül esik műveltségünk irá-
nyán, vagy meghaladja értelmi érdeklődésünk 
szokványos korlátait. Ezt az igazságot példázta 
a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazás vi-
tájában  a kommunista párt szónoka, kádár 
jános is, amikor megrótta Barankovics Istvánt 
azért, mert Barankovics az államot és az egyhá-
zat ’tökéletes társaságként’ említette” – tudósít 
a Demokrata Néppárt elnökének és a Magyar 
Kommunista Párt vezérszónokának parlamenti 
csörtéjéről a Hazánk 1948. március 5-i száma, 
majd így folytatja:

„ – Mi elismerjük – mondotta később Kádár –, 
hogy nincs tökéletes állam, de ugyanúgy nincs 
tökéletes egyház sem.

Mindebből odakövetkeztetett a kommunista 
szónok, hogy a magyar demokráciának, ami-
kor tárgyalni készül, a ’valóságos’ egyházat 
kell maga előtt látnia. Persze, ami ezt az utóbbi 
megállapítást illeti, gyakorlatilag különösebb 
észrevételünk nincs is ellene. Érdemi kifogásá-
val azonban Kádár ugyancsak melléfogott. Az 
a kitétel ugyanis, hogy az állam és az egyház 
’tökéletes társaság’ – ahogy erre Barankovics is 
rámutatott – szó szerint a keresztény társadalom-
bölcselet klasszikus tanításából való és jelenti 
azt, hogy mind az egyház, mind az állam önma-
gában rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, 
amelyek céljai eléréséhez szükségesek. Másként 
kifejezve: ez a két alakulat, eltérően a többi társas 
alakulattól, a maga sajátos feladatainak végzése 
okából nem szorul rá más, fölötte álló alakulatok 
kisegítő vagy pótló tevékenységére. Az államnak 
és az egyháznak ebből a szociológiai vonásából 
ered azután – a keresztény felfogás szerint –, 
hogy egyik sincs a másiknak alárendelve, azok-
nak az ügyeknek az intézése tehát, amelyek vitá-
sak köztük, az egyenrangúság alapján létrejövő, 
kölcsönös megállapodás útján kell intézkedniök. 
Ilyen ügyek, mondanunk sem kell, bőven akad-
nak, egyszerű folyományaként annak a ténynek, 
hogy ugyanazok az emberek tartoznak mind az 
államnak, mind az egyháznak gondoskodási kö-
rébe. Ez az értelme tehát a ’tökéletes társaság’ 
meghatározásnak, s ezt a meghatározást nagyon 
is helyénvaló volt belefűzni egy olyan beszédbe, 
amely az egyház és az állam viszonyáról szólt.

Azt mi is bölcsen tudjuk, hogy az egyházat is, 
akárcsak az államot, emberek képviselik, akik 
mint emberek, magas tisztségeikben is a gyarló-
ság vagy a tökéletesség eltérő fokain állhatnak. 
A kettő között számunkra csak az a különbség, 
hogy az egyházat, ha nem is örvendenénk meg-
próbáltatásainak, végső kimenetelben semmi-
képpen sem féltjük, lévén hiszünk annak örök-
kévalóságában s rendíthetetlenségében. Afelől 
azután, hogy államunk nem tökéletes, abban az 
értelemben, ahogy róla Kádár János beszélt, iga-
zából nem mi fogunk vele hajba kapni” – oktatta 
ki a Hazánk rendkívül intelligens módon a bor-
nírtságát a parlamenti vitában kirakatba helyező 
későbbi pártfőtitkárt.

ezt írta a 
hAzÁnk 1948 
márciusában…

Pártunk elnökének vitája a korlátolt 
kommunistával – 68 évvel ezelőtt

Várjuk olvasóink véleményét a témával vagy bármely más, 
közéleti kérdéssel kapcsolatban!

Elérhetőségeink:
E-mail: hazank@kdnp.hu

Postacím: KDNP – HAZÁNK ÚJSÁG 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.

Mindnyájan tapasztaljuk a fiatalok tartózkodását a pártoktól. A keresztény fiatalok és a KDNP 
viszonyában is érezzük ezt. 

Ezért örömmel vettem Hojdák Gergő vitaindító írását a megújuló Hazánk számára. Ő ugyanis 
egy hívő fiatal, aki hitelesen képviseli a keresztény értékrendet társadalmi kérdésekben, de nem 
pártszemüvegen keresztül nézi a világot. 

Ezt az alapállását megőrizte akkor is, amikor egyes kérdésekben együttműködik velünk. 
Jót tenne a lap interaktív jellegének, ha érkezne néhány hozzászólás a cikkhez.

Harrach Péter frakcióvezető
KDNP országgyűlési képviselőcsoportja
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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
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
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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

Magyarország vadászati nagyhatalommá válhat

semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes a FeHoVa megnyitóján jelentette be, 
hogy Magyarország az 1971-es hason-
ló rendezvény 50. évfordulóján, azaz 
2021-ben ismét vadászati világkiállí-
tást rendez Budapesten. A világkiállí-
tás lebonyolítására hamarosan minisz-
teri vagy kormánybiztost neveznek ki.

Az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöki tisztét is betöltő po-
litikus három olyan fontos tényezőt 
emelt ki, amelynek köszönhetően Ma-
gyarország újra vadászati nagyhatalom 
lehet: az új fegyvertörvény életbe lépte-
tését, ami a bürokrácia csökkentésével 
rendszerváltást hozott a fegyvertartás 
terén; a teljes konszenzussal elfogadott 
vadászati törvényt, valamint az előké-
szítés alatt álló, már említett 2021-es 
budapesti vadászati világkiállítás meg-
rendezését.

A kereszténydemokrata pártelnök 
hangsúlyozta: egyetlen parlamenti 
frakció sem szavazott a vadászati tör-
vénnyel szemben. Az új jogszabály a ko-
rábbi tíz helyett 20 éves vadgazdálkodási 
ciklust határoz meg, amit elsősorban a 
világhírű magyar vadállomány védelme indokol. Semjén 
Zsolt forradalmi változásnak nevezte a vadgazdálkodá-
si tájegységek bevezetését. A magyar vadgazdálkodás 
minősége ezzel radikálisan javulni fog. A kormányfő 
helyettese közölte: Magyarország a nemzeti szuvereni-
tás alapján nem tartja indokoltnak, hogy a terrorizmus-

ra hivatkozva szigorításokat 
vezessen be a sportlövők és a 
vadászok fegyvertartása terén.

Semjén Zsolt kitért arra is, 
hogy a magyar vadászati ha-
gyományok megőrzése ér-
dekében visszaállították az 
agarászatot és az elöltöltős 
fegyverek használatát. Minden 
természetes vizet visszajuttat-
tak a magyar horgászok kezé-
be, és megszüntették az ipari 
halászatot.

Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter a megnyitón 
hangsúlyozta, hogy a kiállítás 
a magyar vadgazdálkodás, a 
vadászok, horgászok és termé-
szetkedvelők ünnepe, és ezeken 
a területeken az elmúlt 20 év 
legjelentősebb stratégiai jog-
szabályalkotása valósult meg. 
A magyar vadászati, erdészeti, 
halgazdálkodási szabályozás 
iránt számos szomszédos or-
szág érdeklődik: a világszín-

vonalú magyar szabályozás kö-
vetendő példa lehet. Kiemelte, 
hogy több száz beruházás való-

sult meg a turistaútvonalakon és erdészetekben, köztük 
erdei vasutak, tanösvények, kerékpárutak és kilátók. 
Egyúttal figyelmeztetett: a horgászat és halgazdálkodás 
területén még számos feladat van, a horgászati törvény-
nyel új korszak kezdődik, fenntartható halgazdálkodás 
valósul meg.

2021-ben vadászati világkiállítás házigazdája lesz Budapest. Az örömteli hírt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöke jelentette be a 23. FeHoVa (Fegyver – Horgászat – Vadászat) Kiállítás megnyitóján. A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban febru-
ár végén tartott négynapos rendezvényen 12 országból 260 kiállító vett részt, a mustra rekordszámú érdeklődőt, több mint 60 ezer látogatót vonzott.
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rangos elismerés 
semjén Zsoltnak

Az Év nemzetközi törvényho-
zója díjat (International Legisla-
torAward) adták át Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettesnek az 
amerikai székhelyű vadászati 
világszervezet (SCI) Las Vegas-i 
konvencióján. 

Havasi Bertalan, a Miniszter-
elnöki Sajtóiroda vezetője ki-
emelte: a kormányfő helyettese 
a vadvilág megőrzésének elő-
mozdításáért és a fenntartható 
vadászat szabadságának támo-
gatásáért vehette át az elismerést 
február elején. A konvención 
nagy számban vettek részt az 
Egyesült Államok vezető gazda-
sági és politikai személyiségei, 
akik előtt Semjén Zsolt ismertette 
az új magyar vadászati törvényt, 
és meghívta a nemzetközi szer-
vezetet a 2021-es budapesti vadá-
szati világkiállításra.

Egyes sajtótermékekben meg-
jelent híresztelésekkel szemben 
érdemes megemlíteni, hogy az 
utazás és a rendezvényen való 
részvétel költségeit – a szokások-
nak megfelelően – a meghívó fél 
fizette.

Semjén Zsolt és Fazekas Sándor  
a kiállítás megnyitóján

Nagy értékű adományok Kárpátaljának
Március 16-án a KDNP frak-

cióhivatalának dolgozói Újfehér-
tón találkoztak a Kárpátaljáért  
Területi Jótékonysági Alapítvány 
munkatársaival, hogy átadjanak kö-
zel 3 tonna tartós élelmiszert (képün-
kön). Az adományból összeállított 
10 ezer forint értékű csomagokat az 
Alapítvány juttatja el a leginkább 
rászorulók részére. Az adomány ösz-
szértéke egymillió forint.

A KDNP frakció ezzel az akcióval 
a Karitatív Tanács kezdeményezésé-
hez csatlakozott. 2016. március 10-én 
ugyanis Beregszászon tartotta első 
kihelyezett ülését a Karitatív Tanács 
(KT), amelynek tagjai nagy volu-
menű közös segélyakcióról döntöttek. 
Mint Soltész Miklós (KDNP) állam-

titkár, a KT elnöke elmondta, üzene-
tértéke van annak, hogy Kárpátalján 
tartották az ülést, jelezve ezzel a kár-
pátaljai magyarságnak és az ukrán 
embereknek, hogy Magyarország 
nem feledkezett meg róluk. 

Sikeres volt az az adománygyűj-
tés is, melyet a KDNP soproni helyi 
szervezete kezdeményezett a kár-
pátaljai magyarok megsegítésére. 
A soproniak felhívásához minden 
Győr-Moson-Sopron megyei helyi 
KDNP-szervezet csatlakozott, így a 
beregszászi Máltai szeretetszolgá-
laton keresztül 657 ezer forintot jut-
tathattak el a napokban a segítségre 
szoruló kárpátaljai magyarokhoz.
Az adomány ünnepélyes átadására 
Győrben került sor, amelyen min-
den, a megyében működő helyi 
szervezet elnöksége részt vett.

– Az összegyűlt adomány a soproni, 
győri, mosonmagyaróvári, csornai és 
kapuvári tagok személy szerinti fel-
ajánlásaiból jött össze – hangsúlyozta 
a kezdeményező soproni KDNP-szer-
vezet nevében Földes Tamás elnök.

Ugyancsak sikeres volt a  
veszprémi kereszténydemokraták 
és a KDNP-s vezetésű Hódmező-
vásárhely kárpátaljai magyarokat 
segítő akciója (cikkeink a 8-9. és a  
10. oldalon).
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