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Kereszténydemokrata évértékelés

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
A 2016-os eredményekről, hazánk helyzetéről és a jövő évi tennivalókról
kapcsolattartás
tárgyalt a KDNP Országos VálasztmányaAz ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-

reszténydemokrata Néppártban, ame-

December 3-án Budapesten tartotta hagyományos év végi ülését a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya Budapesten. A küldöttek többek
lyet április 25-től Hargitai János tölt
között Semjén Zsolt pártelnök, miniszterelnök-helyettes; Harrach Péter parlamenti frakcióvezető, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke; LaAz első időszakról
torcai János, az Országgyűlés elnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke és Simicskó István KDNP-alelnök, be.
honvédelmi
miniszter kérdeztük.
beszámolóját
is meghallgathatták az aktuális politikai kérdésekről.
FORRÁS: AA
nem képviselhetjük a modernizáció
eszközei nélkül. Utalt azokra a nemLatorcai János országos választ- zetközi példákra – brexit, Trump győmányi elnök megnyitójában em- zelme, hagyományos pártok gyengülélékeztetett, immáron hagyomány, se – ami új világpolitikai viszonyokat
hogy az év ezen szakában, advent teremthetnek. Ezekből a folyamatokból
le kell vonni a tanulságot. „Oda kell figyelni a választókra” – tette hozzá. Donald Trump fölényes győzelmét kedvezőnek ítélte Magyarország számára,
hiszen a megválasztott elnök a rend és
biztonság talaján áll, és e téren várhatóan hasonló utat követ majd, mint amin
Magyarország is halad.
Semjén Zsolt előadásában elemezte
a világban és Európában zajló
FORRÁS:MTI
ellenében, 41 tartózkodás mellett
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de készülünk az előttünk állóra is. vezetői még mindig támogatják a be- bújnak meg a dzsihadisták. Semjén
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
Horst Seehofer szavait – melyet a bajor vándorlást. Ők szinte vakon hisznek Zsolt szerint a már az unió területén
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
megvédése.
migrációt,
munJúnius 18-ánAmutatták
be aa Vatikánkaerőhiány
megoldását
és
a
demoban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
gráfiai
problémákat
a KDNP elnöke
légy! kezdetű
enciklikáját.
szerint nem szabad összekeverni. A
párt álláspontja világos volt kezdettől fogva. „Karitász a migráns felé,
de önvédelem a migrációval szemben” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Az USA elnökválasztása nyomán létrejövő új amerikai
politika remélhetőleg hasonló lesz
a Ronald Reagan republikánus korszakához. „Nekünk nem az Egyesült
Államokkal van vitánk, hanem a
Demokrata Párt ideológiájával” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Folytatás a 4-5. oldalon
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 2. oldalon
2016.12.09. –13:13:35

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
Kövesse folymatosan a hazai
híreit!
www.kdnp.hu
rendje kereszténydemokrácia
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.
– Folytatás a 10. oldalon –
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920 ezer új magyar állampolgár a honosítás kezdete óta
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A honosítás kezdete óta 920 ezerrel bővült a magyar állampolgárok száma – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar
Diaszpóra Tanács ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón november 30-án Budapesten. A diaszpórában közel 100 ezer az úgynevezett állampolgársági
megállapítások száma, és emellett 820 ezren vannak, akik honosítással magyar állampolgárságot szereztek – számolt be a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

KDNP.HU – KORMÁNY.HU

A miniszterelnök-helyettes megerősítette: tartani fogják ígéretüket, és a
ciklus végére meglesz az egymillió új
magyar állampolgár.
A kormányfő kereszténydemokrata helyettese beszámolt arról is, hogy
negyven ország diaszpóra-gyakorlatát
tekintették át, kiemelve abból a leghasználhatóbb elemeket. Szólt arról a
diaszpóra-stratégiáról is, amelynek része lesz diaszpóraközpont létrehozása,
a magyar nyelv tanításának támogatása és a gazdasági-diplomáciai kapcsolatok erősítése.
Semjén Zsolt kitért a Kőrösi Csoma
Sándor Programra, amelynek célja a
diaszpóra magyarságának segítése. A
program keretében immár 100 ösztöndíjast küldenek ki, akik többek között
magyar nyelvet, néptáncot tanítanak. A

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

el. Szintén a a magyar állam és kormány nem kíván
magyarság ér- igazságot tenni.
Megjelent Ferenc
tékeinek számPotápi Árpád János nemzetpolitikai
pápa Laudato si´
bevételét célozza államtitkár arról beszélt, hogy
a tanács
kezdetű
enciklikája
a JulianusA lelki-szellemi
Prog- immár
hatodik
ült össze.
környezetszennyezés
ellen alkalommal
is védekezni kell
ram – jelezte, s 2011-ben még 49 szervezet vett részt
felhívta a figyel- munkájában, a mostani ülésen 76 tömömet a nemzeti re- rülés képviselői vannak jelen. A testület
giszterre is, ahol négy kontinentális és egy interkontinenmagyar és angol tális szekciót működtet, s közreműködnyelven lehet tá- nek tevékenységében az egyházak és a
jékozódni.
cserkészek is.
Pótápi Árpád János és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Semjén Zsolt
Reményei szerint a jövőben tovább
cél a gyökerében emigráns szervezetek- úgy fogalmazott: míg a Kádár-rendszer bővül a résztvevő tagszervezetek, illetből olyan magyar szervezetek létreho- idején a diaszpórát ellenségnek, majd ve képviselők száma.
Az államtitkár kitért arra is, hogy a
zása, ami minden magyar otthona lehet mostohagyereknek tartották, a mos– mutatott rá a kormányfő helyettese.
tani kormány családtagként tekint rá. következő években szeretnék a diaszpóBeszélt a Mikes Kelemen Program- Rögzítette: a magyar kormány számára ra magyarságát ezer szállal kötni Maról is, amelynek lényege a hagyatékok minden magyar egyaránt fontos feleke- gyarországhoz. Ehhez erős anyaországösszegyűjtése. Ezek közül a rendkívü- zettől, világnézettől függetlenül. Egy- ra van szükség, olyanra, amelyikre a
li értékek gyűjteményekbe kerülnek, úttal azonban azt is hozzátette, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában
a többit kárpátaljai iskoláknak küldik diaszpóra-szervezetek esetleges vitáiban élők is felnézhetnek.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Soha nem látott gazdasági támogatás külhoni fejlesztésekre
Soha nem látott összegű gazdasági támogatást biztosít a magyar kormány külhoni gazdasági fejlesztésekre, ahogy jelentősen bővültek más nemzetpolitikai támogatások is – közölte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XV. plenáris ülése után december 1-jén Budapesten.
KDNP.HU – MTI

Semjén Zsolt kifejtette: míg 2009ben 9 milliárd forintot fordítottak
nemzetpolitikai támogatásra, most
ez az összeg eléri a 30 milliárdot.
Emellé jönnek a gazdaságfejlesztési
támogatások. 2015 és 2018 között a
Vajdaságban 50 milliárdot, Kárpátalján 32 milliárdot fordítanak ilyen
célokra, és ennek fele vissza nem
térítendő támogatás, a másik része
kamatmentes hitel. Hasonló támogatásokat biztosítanak a horvátországi
és szlovéniai fejlesztésekre is – tette
hozzá.
A miniszterelnök-helyettes kiemelt
feladatnak nevezte a szülőföldön
való megmaradás segítését. Ezek a
programok nem csak az ott élő magyarságnak kedvezőek, hanem a Vajdaság esetében például a szerbeknek,
illetve Magyarországnak és Szerbiának is, mert gazdasági fejlődést indítanak be a régióban.
Kitért arra is, hogy a külhoni magyar szakképzés, majd a fiatal magyar vállalkozók éve után jövőre a
családi vállalkozások éve lesz a tematikus program.
Semjén Zsolt kiemelt támogatási
formaként említette az oktatási-nevelési támogatást. Mint kifejtette:
250 ezer olyan külhoni magyar gyermek van, aki magyar óvodába, iskolába jár, ők külön támogatást kapnak
a magyar államtól. Arányait tekintve
példátlanul jelentős összegű az óvo-
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dák támogatása. Kitért arra is, hogy a
támogatásokat elmozdították a nemzeti jelentőségű intézmények felé, s
ezek körére a Máért tesz javaslatot,
ami kiszámítható támogatást jelent
az érintetteknek.
Semjén Zsolt értékelése szerint
nagyon jól működik a testvérvárosi
program: 189 magyarországi és 274
külhoni település részesült támogatásban ennek keretében.

A kormányfő helyettese a december 11-i romániai választások kapcsán arra kérte a Magyarországon élő
román állampolgársággal is bírókat,
hogy adják le ők is szavazatukat.
Mint kifejtette: az erdélyi magyarságnak döntő jelentőségű, hogy az
RMDSZ vezette magyar összefogás
elérje az öt százalékot, ez teszi lehetővé ugyanis a hangsúlyos képviseletet a bukaresti parlamentben. Ha

nem elég erős a magyar képviselet,
könnyen véghez vihetik az új régiós
felosztást, azaz Székelyföldet szétszakítják és beolvasztják nagy román ipari régiókba. Ez a magyarság
területi tömbben való felszámolásának rémképét vetíti előre – fogalmazott Semjén Zsolt, aki hangsúlyozta,
hogy rendkívüli kiélezett a helyzet,
néhány száz vagy ezer szavazaton is
sok múlhat.

EREDMÉNYEKRŐL ÉS NEHÉZSÉGEKRŐL IS SZÓL A MÁÉRT ZÁRÓNYILATKOZATA
A Máért zárónyilatkozatában többek között szerepel,
hogy az aláírók örvendetesnek tartják az egyszerűsített
honosítással és az állampolgárság megállapításával élő
külhoni magyarok számának növekedését, és támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek – kiemelten Székelyföld – autonómiatörekvéseit. Erdély tekintetében megdöbbentőnek és a jogállamisággal
összeegyeztethetetlennek tartják romániai magyarságot
sújtó jogfosztásokat, hatósági intézkedéseket, határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott képviselőit sújtó hatósági önkény ellen. Aggasztónak találják az
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú menetét, és határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági fellépések ellen.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy Románia nem támogatta a csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi örökség
listájára való felvételét – olvasható a dokumentumban.
A Máért Felvidék tekintetében üdvözli, hogy a vegyes
bizottság keretében újraindult a párbeszéd a két ország
között a kisebbség helyzetéről. Szorgalmazzák az oktatási intézmények finanszírozási reformját oly módon, hogy
az többletforrásokat teremtve biztosítsa a magyar iskolák

esélyegyenlőségét. Határozottan kiállnak amellett, hogy
a szlovák parlament úgy módosítsa az állampolgársági
törvényt, hogy ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése azon magyar nemzetiségű polgárokat, akik magyar
állampolgárságot szereznek.
Kiemelt jelentőségűnek tartják, hogy a szerb kormány
által elfogadott Kisebbségi Akcióterv a kisebbségek képviselőinek bevonásával készülhetett el. Vajdaság tekintetében üdvözlik azt is, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség négy kulcsfontosságú területen államtitkári pozíciót
kapott.
Kárpátalját illetően bíznak abban, hogy Ukrajnában
helyreáll a béke és az ország olyan demokratikus jogállammá válik, ahol teljes körűen biztosítják a nemzetiségek kulturális, oktatási, nyelvi, közösségi jogait. Szorgalmazzák egy magyarlakta vidékeket magában foglaló
közigazgatási egység létrehozását is.
A fentieken túl a magyarországi tulajdonú cégek segítségét kérik abban, hogy a szomszédos országok magyarlakta területein az ügyfeleikkel történő szóbeli és
írásbeli kommunikációban is biztosítva legyen a magyar
nyelvhasználat.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Semjén Zsolt: „Soha nem az Egyesült
Államokkal volt vitánk, hanem a
Demokrata Párt ideológiájával”
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

HAZÁNK
Megjelent Ferenc

– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

Magyarország javítani fogja kapcsolatait az Egyesült
Államokkal, hiszen „soha
nem az Egyesült Államokkal volt vitánk, hanem a Demokrata Párt ideológiájával”
– jelentette ki Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
az amerikai elnökválasztás
előzetes eredményeinek ismeretében. A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
üdvözölte Donald Trump
megválasztását, hangsúlyozva, hogy a KDNP mindig is
a republikánusokat tekintette
testvérpártnak.
A kormányfő helyettese
úgy fogalmazott, hogy a balliberális nyomás ellenére az
amerikai nép „nem hagyta
magát belekényszeríteni az
establishmentbe”. Hozzátette,
hogy Magyarország javítani
fogja kapcsolatait az Egyesült Államokkal: „nekünk
soha nem az Egyesült Államokkal volt vitánk, hanem a
Demokrata Párt ideológiájával” – emlékeztetett Semjén
Zsolt. A KDNP elnöke úgy
vélte: „Donald Trump lehetőség arra, hogy visszatérjen
a korábban Ronald Reagan
képviselte republikánus politika, ami nekünk a szabadságot, Amerikának a nagyságot
jelentette”.

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

RÉTVÁRI: A
„POLKORREKT”,
NEOLIBERÁLIS,
MULTIKULTURÁLIS
KORSZAK VÉGE
„Gazdasági világválság, új
népvándorlási hullám, Brexit,
Trump – ennyi jel épp elég,
hogy észrevegyük a jelenséget: a nyugati civilizáció
nagy részében véget ért egy
korszak, és a megszokott (politikailag korrekt, neoliberális,
multikulturális) időszak után
egy új, ha tetszik, „unortodox”
korszak köszönt be” – értékelte az eseményeket Facebook-bejegyzésében Rétvári
Bence, a KDNP alelnöke.
„Az emberek egyre nagyobb részének elege van a
régi elitekből és a régi elitek
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rutinszerű politizálásából. A
fenti négy esetben az „establishment” minden olyan eszközét bevetette, ami a korábbi
évtizedekben átsegítette a kisebb-nagyobb válságokon, de
most ez kevésnek bizonyult.
Az összefonódott liberális
politikai-gazdasági-médiaelit
sem tudta a választók nagy
része elől eltakarni a problémákat vagy meggyőzni őket
az „ortodox” válaszok hitelességéről. A gazdasági válságtól megingott középosztálynak nem tudták visszaadni a
biztonságérzetét, melyet az
automatizált betelepítés tovább rombolna. Szintén nincs
a dolgozó emberek ínyére,
ha a gazdaság egyre kevésbé
épül a termelésre – azt kiszervezik –, és csak a spekulációnak áll a zászló.
A liberális megmondóemberek által oly sokszor lenézett választóknak elegük lett,
hogy nem engednek valódi
beleszólást számukra azok,
akik egyébként a gazdasági
és bevándorlási válság kezelésében
alkalmatlannak
bizonyultak. Sorra buknak
el azok a liberális véleményvezérek, akik eddig demokráciából oktattak ki másokat:
embereket, pártokat, országokat. A pártok elitizálódása a
szavazók eltávolodását eredményezte, és ezért a választók
kapva kapnak egy protestszavazás lehetőségén. A választók új hangokat kerestek.
Ez az új időszak a néppárti politizálás időszaka. Olyan
időszak, amikor az emberek
jobban szeretnék a kezükbe venni a sorsukat, mert az
eddigi vezetők bizonyították
alkalmatlanságukat. Olyan
politikusokat akarnak, akik
nem megváltoztatni akarják
az embereket, hanem képviselni őket. Ezért felértékelődik a közösségek és a (közös)
identitást adó értékek szerepe.
A formális eljárások mellett
a józan észnek, az intézményi garanciák mellett pedig
a személyes hitelességnek
lehet sokkal hangsúlyosabb
szerepe” – zárul a kereszténydemokrata államtitkár posztja
a népszerű közösségi oldalon.

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal, aki meghívta
őt Washingtonba
HAZÁNK

Telefonon beszélt az Egyesült
Államok megválasztott elnökével, Donald Trumppal Orbán
Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Világgazdaságnak
adott interjúban elmondta: komoly remény mutatkozik arra,
hogy rendeződjön Magyarország viszonya az USA-val.
„Beszéltem telefonon az új
amerikai elnökkel, így állíthatom, hogy a mi pozíciónk sokat javult. Donald Trump világossá tette, hogy nagyra tartja
Magyarországot. Úgy érzékeltem, tudja, hogy a magyar egy
bátor és szabadságharcos nép,
amelynek az elmúlt hat évben
elért gazdasági eredményei
kiemelkedőek” – nyilatkozta
Orbán Viktor.
A miniszterelnököt meghívta Trump Washingtonba is. A
meghívásra Orbán Viktor közölte: „már régen nem jártam
ott”, hiszen „fekete bárányként” kezeltek. Trump erre
nevetve annyit válaszolt, hogy
őt is.
„Donald Trumpról azt gondolom, hogy most olyan elnöke lesz Amerikának, aki
ideológiailag nem korlátozott,
tehát nyitott ember, és sokkal
inkább a siker, a hatékonyság és az eredmény érdekli,
mintsem a politikai elméletek.
Ez nekünk kedvez, hiszen a
tények mellettünk szólnak.
A gazdasági együttműködés
eddig is jó volt, csak az ideológiák jelentettek akadályokat”
– emelte ki a miniszterelnök.

A képek illusztrációk

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Szijjártó Péter később
újabb részleteket árult el az
Orbán-Trump-beszélgetéssel
kapcsolatban. „Donald Trump
Orbán Viktorral folytatott
telefonbeszélgetése során köszönetét fejezte ki az amerikai
magyarok támogatásáért, és
elmondta azt is, hogy mindig
is nagy tisztelője volt Magyarországnak” – fogalmazott a
külgazdasági és külügyminiszter. Donald Trump azzal
kezdte a beszélgetést, hogy
megköszönte Orbán Viktornak az amerikai magyar közösség támogatását. Jelezte,
nagyon sokat jelentett számára, hogy az amerikai magyarok nagy számban álltak mellé
és ennek komoly jelentősége
volt a győzelmében is. „I’m a
big fan of Hungary” – a megválasztott amerikai elnök szó
szerint így fejezte ki, hogy
mindig is nagy tisztelője volt
Magyarországnak. A külügyminiszter hozzátette: Donald
Trump elmondta azt is, hogy
respektálja a magyar miniszterelnök, Magyarország és a
magyar gazdaság teljesítményét, valamint arról is beszélt,
hogy izgalmas idők jönnek
most a világban, ezért érdek-

lődéssel és várakozással tekint
a közös munka elé a magyar
miniszterelnökkel és Magyarországgal.
Mint ismeretes, az előzetes
közvélemény-kutatások eredményeire alaposan rácáfolva
Donald Trump nyerte el az
USA egyes szövetségi államai
elektorainak többségét, amelyek kollégiuma végül formálisan is megválasztja az Egyesült Államok első emberét.
Donald Trump győzelmi
beszédében
hangsúlyozta:
„Valamennyi amerikai elnöke
leszek, ez nagyon fontos nekem”. A milliárdos üzletemberből lett politikus egységre
szólította fel az amerikai nemzetet. „Együtt kell működnünk, egyesülnünk kell” – jelentette ki. Trump az amerikai
nemzet újjáépítését és – mint
fogalmazott – az amerikai
álom megújítását ígérte.
Orbán Viktor már Donald
Trump győzelmének előzetes hírére is örömét fejezte ki
közösségi oldalán. „Gratulálok! Micsoda remek hír. A
demokrácia még mindig él!”
– írta a választás után pár órával a magyar miniszterelnök
Facebook-oldalán.

„MR. TRUMP CSAPATÁBAN MÉLY CSODÁLAT ÉS TISZTELET VAN
ORBÁN VIKTOR FELÉ”
Tisztelet övezi Orbán Viktort – mondta
Jeffrey D. Gordon, Donald Trump megválasztott amerikai elnök külpolitikai tanácsadója a
Mandiner.hu-nak adott nagyinterjúban. A Pentagon korábbi szóvivője, nyugalmazott haditengerészeti tiszt az Antall József Tudásközpont
meghívására járt Magyarországon.
„Elképesztően jó érzés volt olvasnom azokat a sorokat” – válaszolt a Mandinernek a
tanácsadó arra a kérdésre, mekkora súlya volt,
hogy Orbán Viktor elsőként állt ki az amerikai
elnökválasztás republikánus jelöltje mellett.
Nyugodtan mondhatom: Mr. Trump csapatában mély csodálat és tisztelet van Orbán Viktor
felé. Donald Trump is tudott arról a nyilatkozatról – mondta.A magyar miniszterelnök egyike
a tanácsadó kedvenc vezetőinek, és ezt a véleményét Donald Trump is osztja. Orbán bátor

vezető, aki a józan ész talaján áll. A világ pedig
fel fog ébredni és rá fog jönni, hogy neki és Mr.
Trumpnak igaza van. Ebbe az irányba mennek
a dolgok. Ahogy ugyanis Európa a migrációs
válságot kezelte, az katasztrofális volt. Ezen
változtatni kell – mondta a tanácsadó.
Az amerikai-magyar kapcsolatokról úgy fogalmazott: új fejezet kezdődik, és ennek már
nagyon ideje volt. „Mi úgy látjuk, Orbán Viktor nagyszerű vezető, világszerte az egyik legjobb. Olyan, aki a józan ész talaján áll. Őszintén
tiszteljük ezért. Semmi gond nincs azzal, hogy
miniszterelnökük Magyarországot teszi az első
helyre. Mi pedig Amerikát akarjuk naggyá tenni. Ez pedig annyit jelent: We’re gonna make
the America-Hungary relation great again. Újra
naggyá tesszük az amerikai-magyar kapcsolatot!” – zárta a beszélgetést Jeffrey D. Gordon.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A KDNP Országos Választmánya az idei év végén is megvitatta az aktuális kérdéseket
FORRÁS: AA

Folytatás a az 1. oldalról
Harrach Péter a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség
(MKDSZ) elnökeként vázolta a

Harrach Péter frakcióvezető
szervezet helyzetét. Az MKDSZ
volt az, amely a KDNP szétverésekor átmentette és továbbra is
képviselte a kereszténydemokrata
értékeket a hazai közéletben. Ám a
KDNP helyzetének rendezése, jogszerű működésének helyreállítása
után az MKDSZ mintha háttérbe
szorult volna. De a szervezet tagjai
most is aktívak és tettre készek. A
megújulás időszaka következhet a
szervezet életében, és az lehet a feladata, hogy egy „civil hálót” épít-
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sen a KDNP köré, ezáltal erősítse a
kereszténydemokrácia társadalmi
beágyazottságát.
Áttérve a KDNP helyzetére, illetve lehetőségeire a Szövetségen belül, Harrach Péter
úgy fogalmazott:
lojálisnak kell lenni a szövetséges
Fideszhez. Ez a
lojalitás nem lehet
túl gyenge, hiszen
az veszélyeztetné
a Szövetség célját,
de nem lehet túl
erős sem, hiszen
az a KDNP önfeladásával járna. A
Szövetség célja a
nemzeti szuvereinitás szolgálata,
a nemzeti egység
megteremtése, régiónk – ezen belül hazánk – pozíciójának erősítése az EU-ban, gazdasági, társadalmi jólét és a biztonság
megteremtése. A KDNP célja ezen
felül az emberi méltóság és az élet
kultúrájának tisztelete az ultraliberális felfogással szemben, az egészséges lelkületű társadalom építése,
továbbá a keresztényszociális értékek mentén az elesettek segítése, a
kisjövedelműek támogatása, a társadalom alapjait jelentő közösségek
erősítése.

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Több olyan konkrét intézkedést, Arra bíztatott minden keresztényilletve témát is említett, amely kife- demokratát, hogy – elsősorban a
Ferenc
jezetten a KDNP-hez kapcsolódott legnépszerűbb közösségi Megjelent
oldalon,
pápa Laudato si´
az elmúlt hónapokban, években. A a Facebookon – lájkoljonkezdetű
ésenciklikája
os�szon meg olyan
tartalmakat,
mely a
családi csődvédelem intézkedése
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
500 családot mentett ki a bajból, ám KDNP, illetve a vezető kereszténymég többeknek kínálhatna segítsé- demokrata politikusok honlapján és
get, de a bonyolult adminisztráció közösségi oldalán jelenik meg.
Mészáros József, a Barankovics
és a bankok ellenállása miatt egyelőre nem minden rászoruló jutha- István Alapítvány elnöke is úgy véltott hozzá. „Ezen változtatni kell, te: a kereszténydemokrácia ügyét
könnyíteni kell a hozzáférés lehető- csak együtt tudjuk előmozdítani.
Ennek szellemében a Rerum Novaségeit” – mondta Harrach Péter.
További
fontos
kérdésnek nevezte a
csaló termékbemutatók elleni küzdelmet
– ebben a fogyasztóvédelem szerepének
erősítését –, de akár
annak az elvnek az
érvényesítését
is,
hogy a nyugdíjrendszerben egy jutalmazó elemként jelenjen
meg a gyermeknevelés elismerése.
A KDNP frakcióvezetője fontosnak
tartotta megemlíteni Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány elnöke
a külső és belső nyilvánosság két orgánumának, vagy- rum pápai enciklika 125. évforduis a párt hivatalos honlapjának, a lója alkalmából idén konferenciát
kdnp.hu oldalnak és lapunknak, a tartottak, melynek céljai között
Hazánknak az elmúlt fél év során szerepelt, hogy – miközben aktualivégbement tartalmi megújítását. zálja a dokumentum üzenetét –, választ keressen arra a kérdésre, mit
jelent ma és a jövőben kereszténydemokratának lenni. Mint a kuratóriumi elnök fogalmazott, nemcsak
kereszténynek, de kereszténydemokratának lenni is missziós tevékenység Az alapítvány munkájának
kiemelkedő eredménye volt idén
Pascal Fontaine uniós kereszténydemokrácia-történetének (Út Európa szívébe) magyar nyelvű megjelentetése – egy hazai fejezettel
kiegészítve –, továbbá Kovrig Béla,
pártunk első programja megfogalmazója Nemzeti kommunizmus és
Magyarország című könyvének kiadása az alapítvány gondozásában.
Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség
(IKSZ) elnöke – mint a KDNP népszavazási kampányfőnöke – értékelte a helyi kereszténydemokrata
szervezetek, tagok és szimpatizánsok munkáját, melynek eredményeként megvédtük az országot. A
KDNP-hez kötődő aktivisták száma
1300 fő volt, ők 16 ezer munkaórában szolgálták ezt a pártok fölött
álló nemzeti ügyet.
Nacsa Lőrinc ezt követően ismertette azt a tevékenységet, amit
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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tást életpálya-modellel igyekeznek
vonzóvá tenni. Ezt szolgálják az illetménybővítések, a már bejelentett
béremelések, és olyan intézkedések,
mint az idei év végi karácsonyi „pulykapénz”, ami az állomány tagjainak minden korábbinál magasabb,
nettó 42 ezer forintos extra juttatást
jelent Erzsébet-utalvány formájában.
A Honvédségre fordított kiadások
évről évre nőnek, az éves GDP-ből
minden esztendőben 0,1 százalékkal
több jut az ország védelmére. „Ha
ez így folytatódik tovább, 2026-ra
a Magyar Honvédség válhat a régió
legütőképesebb hadseregévé” – fogalmazott Simicskó István.
A választmányi ülésen a résztvevők Varga László nyugalmazott
református püspökhelyettes és
Pásztor Bazil görög katolikus es-

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke
az IKSZ fejt ki a hazai és határon
túli magyar fiatalokért, illetve a kereszténydemokrata értékek mellett
elkötelezett fiatalokkal a jövő Magyarországáért. Egyszersmind arra
kérte a tapasztaltabb helyi KDNP-s
vezetőket, adjanak munkát és felelősséget az ikszes fiataloknak, akik
készen állnak, hogy segítsék a magyar kereszténydemokráciát.
Simicskó István honvédelmi miniszter a korábban felszólalókhoz
hasonlóan annak a reményének
adott hangot, hogy az instabil közel-keleti régióban amerikai segítséggel rendeződhet a helyzet. Az
állandóan változó világban a háború fogalma is változik. A KDNP
alelnöke elmondta azt is, hogy bár a
katonai erő jelentősége továbbra is
megvan, ám a háborúk „civilesednek” (így például a migráció folyamatát kihasználva érkeznek terroristák Európába), de a kiberháború
is olyan kihívások elé állítják az
országokat, mellyel korábban nem
kellett szembenézniük.
Simicskó István 16. századi példán keresztül mutatta be, mi történik, ha Európa megrendül keresztény hitében. Akkor magukat
kereszténynek tartó hatalmak harcoltak egymás ellen, és egyikük az
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oszmán birodalom
segítségét kérte –
mi, magyarok pontosan tudjuk, hova
vezetett ez… Most
az európai uniós elit
szintén nem látja
vagy nem akarja látni, milyen veszélyeket rejt muszlimok
millióinak ellenőrizetlen beáramlása a
kontinensre.
Ebben a bizonytalan világban a haderőfejlesztés fontos
feladat, ami jövőre
új lendületet kaphat. A honvédelmi
miniszter elmondta, hogy új tartalékos rendszer jön létre Magyarországon. Ma összesen tíz megyében
működik laktanya, ez jelenti az ala-

pot, a cél viszont,
hogy minden járásban legyenek
tartalékos egységek. Első körben
ezer önkéntes 120
órás
kiképzését
valósítják
meg.
Fontos eredmény a
honvédelmi sportszövetségek létrehozása, a sportlövészet, vívás stb.
fejlesztésével szintén sok fiatalhoz
Simicskó István honvédelmi miniszter
el lehet jutni. A fejlesztések célja itt is,
hogy minden járásban jöjjenek létre peres, parochus adventi gondolatailőterek.
val és imájával is segítséget kaptak
Fontosak a hadiipari technikai fej- ahhoz, hogy folytassák lelki felkélesztések, illetve a kapacitás bővítése szülésüket az előttünk álló ünnepis, minden területen. A katonai hiva- re, illetve közéleti feladataikra.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

Az elmúlt hónap során is komoly munkát folytattak a parlamentben a KDNP országgyűlési képviselői. Felszólalásaikból szemezgettünk.
HAZÁNK

A MAGYAR BORÁGAZATRÓL

Földi László aziránt érdeklődött
a földművelésügyi minisztérium
államtitkárától, hogy a borászat
további fejlődése érdekében milyen eszközökkel segíti a kormány
a szőlő- és bortermelőket.
„A magyar borágazat sikeresnek
mondható, a hazai polcokon egyre
több magyar bor van jelen, és méltán számíthat ilyen elismerésre a
magyar bor külföldön is. Hazánkban 22 borvidéken mintegy 80
ezer hektáron folyik szőlőművelés,
ezáltal a szőlő-bor ágazat sok-sok
család megélhetését biztosítja. Az
már régóta köztudott, hogy a jó
minőség a legjobb reklám. Ennek
ellenére mind a belföldi kereslet
növelése, mind az export szélesítése érdekében szükség van keresletnövelő akciókra. Ilyen lehet
például az „Országos borkiválóság” kóstolóprogram, amelyben
a Földművelésügyi Minisztérium
által felügyelt borászati iskolák
tanulói segítik a fogyasztói választást. Természetesen nem szabad
elfeledkezni a minőség folyamatos szinten tartásáról és javításáról
sem, és biztos vagyok abban, hogy
ezért az ágazatban dolgozók és az
agrártárca is sokat tesznek. Államtitkár Úr! Kérdezem: a bor mint
hagyományos magyar ital versenyképességének növelése és az
ágazat további fejlődése érdekében
milyen eszközökkel segíti a kormány a szőlő- és bortermelőket?”
– kérdezte Földi László.
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára
válaszában számos példát hozott
a kormány elkötelezettségére a
hazai borászat támogatása terén.
„Több lépcsőből kell felépíteni a
magyar borágazatot. Az első lépés
természetesen a termelés. Fontos a
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megfelelő fajták kialakítása és telepítése. Ez az ültetvényrendszer.
Ehhez most nyíltak meg azok a pályázati források, mintegy 40 milliárd forintból, amelyekkel a termelőket tudjuk segíteni az ültetvény
megújításában, a fajtaváltásban,
hogy minél korszerűbb technológiával tudjanak bort előállítani. A
következő lépés az, hogy a megfelelő szakmai háttér, a megfelelő
szakmai ismeretek meglegyenek
a borágazathoz. Ehhez a pincéket
és a szőlőfeldolgozási eszközök
fejlesztését kellett támogatnunk,
amire most nyitott pályázatok vannak, és amit igénybe lehet venni
minden szőlősgazdának, minden
bortermelőnek. És természetesen
van egy harmadik pillér is, amely
szintén nagyon fontos: a megfelelő
piacra jutás és a piac védése. A piacra jutást, azt hiszem, több olyan
marketingeszközzel is támogatja a
kormányzat és a Földművelésügyi
Minisztérium, amivel a magyar
borokat a megfelelő polcokra és a
megfelelő polchelyekre tudjuk rakni” – fogalmazott az államtitkár.
Viszontválaszában Földi László
így fogalmazott: „Alföldi borvidéken élek, ott ismerem ezeket a
dolgokat. Tudom, látom azt, hogy
a helyi borászok mennyit küszködnek és hogyan próbálják fejleszteni
a saját gazdaságukat, mind a termelést, az ültetvénynövelést, mind
pedig a fajtaválasztást és a fajtacseréket végrehajtását. Nagyon
fontosnak tartom azokat a pályázatokat, amelyek ebben az ágazatban megjelentek, illetve meg fognak jelenni akár az agrártárcánál,
akár a vidékfejlesztési tárcánál, és
bízom benne, hogy a szőlőtermelő
borászok élnek is majd ezzel a lehetőséggel.”
ÚJ UTAKON

Móring József Attila (KDNP)
egyik felszólalásában a közútfej-

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

lesztések fontosságát hansúlyoz- örömmel üdvözöltük a most ős�Megjelent Ferenc
ta. Emlékeztetett arra, hogy idén szel, ágazati szintű egyeztetést
köpápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
mintegy 444 kilométer főút és vetően megkezdődött jelentős
bérA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell alapellátás
119 kilométer mellékúti szakasz
emelési folyamatot.
Az
újul meg 69 milliárd forint hazai területén a védőnők finanszírozáforrásból a komplex útfelújítási sával kapcsolatos problémákhoz
program keretében. Somogyban hasonlóan további teendők adód– folytatta – több mint 38 kilomé- nak az alapellátó fogorvosoknál,
teren valósult meg felújítás. 2017- iskolaorvosoknál vagy az egészben hazai forrásból 4,6 milliárd ségügyi tevékenységet végző, de
forintot szánnak erre a megyében, nem egészségügyi besorolásban
ami kiegészül 2,7 milliárd forint- dolgozó munkavállalók helyzenyi, TOP-keretből finanszírozott tének javításában is. Éppen ezért
beruházással. Ilyen mértékű út- kérdezem: a háziorvosi szolgálafelújításokra az elmúlt időszakban tok finanszírozásának növelésére,
nem volt példa – hangsúlyozta a fogorvosi ellátás megerősítésére,
képviselő, azt kérve: a kormány a védőnők havi díjazásának emeléaz önkormányzati utakra, vala- sére és az iskolaorvosi ellátás támint azokra is fordítson figyelmet, mogatására mekkora többletforrást
amelyek megszüntethetik egy-egy fordít a kormányzat az idén?”
hely község zsáktelepülés-jellegét.
Rétvári Bence kereszténydemokrata államtitkár válaszában
HOGYAN ÚJULT, ÚJUL
rámutatott: évről évre 10 milliárd
MEG AZ EGÉSZSÉGÜGYI
forinttal többet fordított ez a korALAPELLÁTÁS?
mány az alapellátásra. „Összességében, ha megnézzük, 2010-hez
képest most már 50 százalékkal
nagyobb az alapellátás finanszírozása, közel másfélszer annyit
kap egy háziorvos is. Az idei év
is ennek része volt, hiszen 14
milliárd forinttal költünk többet.
Ebből 10 milliárd forintot a háziorvosi és házi-gyermekorvosi
ellátás többletfinanszírozására, a
fogorvosi többletfinanszírozásra
további 2 milliárd forintot, és a
védőnői szolgálatok finanszírozására ismételten 2 milliárd forintot fordítunk többletként az előző
Szászfalvi László országgyűlési évhez képest. Amikor az ágazati
képviselő (KDNP) az egészség- tárgyalásokon ennek a formáját
ügyi fejlesztésekről kérdezte Rét- kialakították, onnantól kezdve
vári Bence kereszténydemokrata természetesen január 1-jéig vis�államtitkárt a parlamentben.
szamenőleg kapták meg azt a 130
„A kormányzat az utóbbi évek- ezer forintot a háziorvosok többben sikeres egészségügyi ágazati letként havonta. Ez összességéfejlesztést hajtott végre. Gondol- ben, ahogy mondtam, 10 milliárd
junk csak arra, hogy az elmúlt öt forint. A fogorvosi ellátásnál ez
évben 500 milliárd forintot fordí- 7,7 százalékos emelkedést jelent,
tottak az egészségügy fejleszté- és nemcsak a fix díjakba építetsére, mind intézményfejlesztésre, tük ezt be, hanem az ügyelet havi
mind az ellátórendszer szakmai alapdíja is megemelkedett. Az 5
megerősítésére és béremelésre is. ezer fős védőnői szolgálat díjaA visegrádi országok közül pél- zását pedig szintén 2 milliárd fodául Magyarországon volt a leg- rinttal növeltük. Ez 2010 óta 25
nagyobb mértékű, 40 százalékos százalékos emelkedést jelent most
béremelés. A következő négyéves már összességében.” Az állambéremelési program keretében to- titkár hangsúlyozta: a háziorvosi
vább emelkedhet az egészségügyi rendelők fejlesztésére a következő
szakdolgozók bére, amely 2011- években 22 milliárd forintra, az
hez képest 2019-re reményeink alapellátás és a népegészségügy
szerint megduplázódik” – fogal- rendszerének az átfogó fejlesztémazott Szászfalvi László, majd sére pedig további 18 milliárd fohozzátette: „Mindannyian nagy rintra lehet pályázni.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikánban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.
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enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-
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lki gazdagságával. „Az ember,
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az anyagi világban, a szellemi,
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FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Hoffmann Rózsa felszólalásában
kitért a kormány családpolitikai
intézkedéseire, közte a családi
adókedvezmény bevezetésére és
kiterjesztésére, a gyed extrára, a
csok-ra, az első házasok adókedvezményére, valamint arra, hogy
a gyerekszámcsökkenést sikerült
megállítani, s örvendetesen nőtt a
házasságkötések száma is.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kereszténydemokrata
parlamenti
államtitkára válaszában kiemelte:
rekordot döntött a női foglalkoztatás, 2010 és 16 között a 15-64 éves
korosztályban 10 százalékos a bővülés a nők munkavállalását tekintve. Ez az arány még nagyobb
mértékű a 3 éven aluli gyermeket
nevelőknél, ahol 20 százalékos növekedés tapasztalható. Az államtitkár emlékeztetett rá: ezek a kedvező folyamatok nem a véletlen
művei, hiszen a kormány intézkedései révén jutottunk el idáig.

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

MAGYARORSZÁG
VÉDELMÉBEN

A rendőrségről és az elektronikus
hírközlésről szóló törvény módosítása jelentősen hozzájárulhat
Magyarország biztonságához, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépéshez.
Firtl Mátyás, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka emlékeztetett: a törvényes rend helyreállítása és polgárai védelme
érdekében hármas: fizikai, jogi és
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fegyveres védelmi rendszer óvja
államunk határait.
„A migránsválság megjelenése
óta a magyar emberek biztonságát,
a magyar családok biztonságát a
kormány egyedüliként kezelte felelősséggel, következetességgel és
eredményesen. Az Európát évek
óta fenyegető szervezett és irányított migrációs betelepítés 2015
óta jelent meg fenyegető módon
Magyarországon.
Mindannyian
láttuk, hogy az illegális bevándorlók százezrei törvényellenesen, erőszakosan, félelmet keltő
módon, a magyar hatóságokat és
a magyar jogszabályokat semmibe
véve gázoltak át hazánk területén.
A törvényes rend helyreállítása és
polgárai védelme érdekében hármas védelmi rendszert építettünk
ki: fizikai, jogi és fegyveres védelmi rendszert. A rekordgyorsasággal megépített déli határvédelemmel egy időben szigorított, új
védelmi jogszabályokat alkottunk,
mint amilyen a most tárgyalt is,
amelyet a fokozódó terrorfenyegetettség tesz szükségessé. A rendőrségről szóló törvény, valamint
az elektronikus hírközlésről szóló
törvény módosítására részint azért
van szükség, hogy fokozottabbá
válhasson az alkotmányos rend, a
nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés
szempontrendszere szerinti fontos létesítmények biztonsága. A
létesítményekre vonatkozó fontos
adatok megismerhetőségét, illetve
nyilvánosságra kerülését szabályozza a módosítás, amely egyben
tartalmazza az alkotmányos garanciát is azzal, hogy az adatokhoz való hozzáférés korlátozását
is maximális időtartamhoz köti” –
mondta Firtl Mátyás. Mint fogalmazott, „az elektronikus hírközlés
óriási léptékben fejlődő korában
kötelességünk és felelősségünk
számolni azzal, hogy a bűnelkövetésben, a terrorcselekmények
előkészítésében, az embercsempészetben és további, közösségi biztonságot fenyegető veszélyhelyzet
előidézésében fontos szerepet kapnak az elektronikus digitális eszközök. Ezért a bűnmegelőzésnek,
a terrorelhárításnak e területen is
mindent meg kell tenni a törvényes
rend, a közbiztonság érdekében.”
A NEMZETI
TURIZMUSFEJLESZTÉSRŐL
Ez év első felében a kormány
új irányt szabott a turizmusnak, s
ennek keretében jelentősen átszervezte a turizmus állami irányítását. Indoka az a felismerés volt,
hogy a turizmusban mint a nemzetgazdaság kiemelkedő jelentőségű ágazatában – amely a GDPnek mintegy 10 százalékát adja

– jelentős növekedési lehetőség
van, ez azonban csak a korábbinál
hatékonyabb irányítási struktúrával bontakoztatható ki. Az ezzel
kapcsolatos törvényjavaslat lefekteti az alapjait, illetve megteremti
a jogi, szervezeti kereteit a következő évek turisztikai fejlesztéseinek.
A KDNP parlamenti frakciójának vezérszónoka, Hollik István
rámutatott: Magyarország és a hazai vállalkozások versenyképessége szempontjából húzóágazatnak,
stratégiai fontosságú területnek
számító turizmus fejlesztése kiemelten fontos feladat, ami párthovatartozástól függetlenül támogatásra érdemes.

„A törvényjavaslat alapvetően
azt a célt szolgálja, hogy a turizmus jövedelemtermelő képességét
nemzetgazdasági szinten erősíteni tudja. Ez vonatkozik mind a
külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítására és magyarországi költésük
növelésére, mind pedig a hazai
turisztikai fogyasztás jelenlegi
szintjének további emelésére is.
Mégis, sorba kell vennünk azt a
három alapvető problémát, amelyre, úgy gondolom, választ kell
adni az intézményrendszer átszabásával, hiszen csak így lehet
versenyképesebbé tenni a magyar
turisztikai szektort.
Az első: a turisztikai szolgáltatók relatíve kevés és kis vásárlóerejű turistát tudnak hazánkba
csábítani, illetve az is probléma,
hogy megtartásuk érdekében alapvetően az árakban versenyeznek
egymással, ami törvényszerűen
vezet ahhoz, hogy minőségbeli
problémák adódhatnak. Konzerválhatja azt az állapotot, hogy
olcsó, még éppen elfogadható minőséget nyújtanak a turisztikai
szolgáltatók kínálati oldalon, és
azt is egyértelműen állíthatjuk,
hogy ez ritkán vezet belső indíttatású, minőségi turisztikai szolgáltatásfejlesztésekhez. Ez tehát
nem teremt lehetőséget szolgáltatásfejlesztésekre, ami kulcskérdés

a turisztikai szektor további fejlődéséhez.
A második probléma a jelenlegi
turisztikai kínálat térbeli és időbeli koncentrációja. Ha megnézzük, hogyan töltik el a turisták
az idejüket, akkor láthatjuk: az
összes vendégéjszaka kétharmada
Budapesten, a közép-Duna-vidéki,
a balatoni és a nyugat-dunántúli
régióban realizálódik. A külföldiek esetében ez 60 százalékban
Budapestet jelenti, míg a belföldi
turizmus esetében Budapestnek
csekély a jelentősége, a fürdővárosok és a Balaton-parti települések a legnépszerűbbek. A területi
koncentráció mellett az időbeli
koncentráció, tehát a szezonalitás
is erős Magyarországon.
Azt láthatjuk, hogy 2015-ben az
összes vendégéjszaka több mint
30 százaléka másfél-két hónapra,
tehát két nyári hónapra, júliusra
és augusztusra koncentrálódott.
Értelemszerűen az a cél, hogy a
turisztikai szezont ki lehessen
nyújtani, sőt, négy évszakossá lehessen tenni, hogy ne csak nyáron
jöjjenek turisták, hanem jöjjenek
tavasszal és ősszel is, és ha lehet,
még télen is.
A harmadik strukturális probléma, hogy a fejlesztések tervezéséhez nem szolgálnak alkalmas
keretként a kialakult közigazgatási
egységek és területfejlesztési kategóriák. Ezt a problémát kívánja
orvosolni a kormány az újonnan
bevezetendő TDM-ekkel (turisztikai desztináció menedzsment – a
szerk.). Azt is láthatjuk, hogy korábban elfogadott az Országgyűlés egy „Nemzeti fejlesztés 2030”
elnevezésű koncepciót, amely
alapján az országos fejlesztési és
területfejlesztési
koncepcióval
összhangban a turizmus nem bárhol fejleszthető, hanem az olyan
térségekre kell koncentrálni, ahol
a fejlesztéseknek van létjogosultságuk, amelyek a turisztikai kínálati oldalon az utazási célt kereső
potenciális vendég szempontjából
felismerhető turisztikai márkák
kialakítását szolgálják. Több európai ország – ha nem megyünk
messzire, akkor Ausztriát lehet
említeni a szomszédok közül – turisztikai sikerei mögött is egyértelműen ez a világos koncepció és
intézményrendszeri átalakítás figyelhető meg – fogalmazott Hollik
István, hozzátéve, hogy a jelenlegi
törvényjavaslattal a kormány az
intézményrendszert akarja átalakítani sikeres nemzetközi példák
alapján. Olyan jól bevált külföldi
megoldásokat adaptálna Magyarországra, amelynek segítségével
fel tudjuk venni a versenyt a körülöttünk lévő országok turisztikai
régióival.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A Hazánk hónapról hónapra részletesen bemutatja, hogyan is működik egy adott megyében a Kereszténydemokrata Néppárt, milyen sikereket, eredményeket érnek el a párt helyi polgármesterei, önkormányzati és országgyűlési képviselői, települési alapszervezeteinek tagjai, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük. Ez alkalommal Baranya megyébe látogattunk.

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

HAZÁNK

„Huszonévesen, egyetem hallgató
barátom révén kerültem kapcsolatba
az akkori pécsi KDNP-tagsággal és
Ursprung Jánossal, aki annak idején
kézben tartotta a parlamenten kívüli
kis párt ügyeit Pécsett, illetve Baranyában, és később is jelentős segítséget nyújtott a szervezést illetően.
János bácsival gyorsan összebarátkoztunk, imponált neki a lelkesedésem és a gyors eredményeim a szervezés terén: már a 2004-es év végére
folyamatosan, szinte heti szinten hoztam az új belépőket! 2005 januárjában pedig megalakult az első vidéki
szervezet Vokány községben, egykori
szülőfalumban, hogy azután tucatszámra alakuljanak az újabb és újabb
szervezetek” – emlékezik a KDNP
legutóbbi újjászervezésének baranyai
hőskorára Grób Gábor, a párt jelenlegi megyei szervezője, aki 2010 óta
Pécs-Kertváros önkormányzati képviselője is (a pécsi közgyűlés másik
kereszténydemokrata tagjával, a pécsi KDNP-t elnöklő Oszoli Dénessel
készült beszélgetésünket a 10. oldalon olvashatják).
„A 2006-os év mérföldkőnek számít, így tíz év távlatából is, hiszen
azóta sem élt át ekkora változást a Baranya megyei szervezet” – folytatja az
emlékezést Grób Gábor. A 2006 novemberében megtartott megyei tisztújításon választotta a nagy létszámúvá
bővült megyei választmány Hargitai
Jánost a KDNP baranyai elnökévé (a

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

IKSZ-gyűlés a pécsi KDNP-székházban
politikussal készült beszélgetésünk a
11. oldalon olvasható). Az akkor kialakult feladatmegosztás érvényes
lényegében ma is: Grób Gábor mint
ügyvezető titkár és szervező intézi a
helyi szervezetek koordinálását, segít rendezvényeik megtervezésében
és megvalósításában, valamint nem
utolsó sorban – Mester Lászlóval, a
Baranya megyei szervezet gazdasági
vezetőjével – intézi a megyei székház
ügyvitelét.
Ez utóbbi csak látszólag tűnik jelképes feladatnak. Pécsett ugyanis –

ami nem csak Baranya megye székhelye, de a Dél-Dunántúli Régió
központja is – található az ország
legnagyobb vidéki KDNP-székháza
a maga 267 négyzetméterével (több
mint 10 helyiség, köztük egy 66
nm-es „Matheovits Ferenc-előadóterem”). Az említett székház fenntartása és „élettel való megtöltése”
önmagában véve is komoly feladatot jelent, hiszen a hétnek szinte
minden napján akad tennivaló.
„Évekkel ezelőtt felismertem, hogy
ekkora székházba csak több szerve-

zet bevonásával fogunk tudni életet
lehelni, hiszen közel 270 nm-ről van
szó. Eszmeileg is hozzánk közelálló
szervezeteket (Fidesz, Pécsi Madrigál Kórus, felekezetközi keresztény közösségek) sikerült falaink
közé „csábítani”. Ennek köszönhetően az elmúlt években már egyre
nagyobb mértékben tudtuk élettel
megtölteni a helyiségeket.” A megyei és helyi alapszervezetek rendezvényeinek sokszínűsége mutatja,
hogy nem bezárkózó, a liberális sajtóban gyakran „nemlétezőnek” titu-

Kereszténydemokrata tanúságtevő Baranyából: Matheovits Ferenc (1914-1995)
Matheovits Ferenc pályája elején
közjegyző volt, majd 1937-től táblai tanácsjegyző lett, s a negyvenes
évek elején Pécsen lett járásbíró.
Később behívták katonának és
egészen 1945 áprilisáig a honvédségben szolgált. Pécsre visszatérve
folytatta bírói munkáját (de 1945.
október 15. és 1946. május 31. között internálták).
1945-től ő maga is szükségesnek
tartotta egy keresztény világnézeti párt létrehozását. A Demokrata
Néppárt (DNP) képviselőjeként indult az 1947. augusztus 31-i választásokon a Baranya és Tolna megyei
listákon, innen szerzett parlamenti mandátumot. Bár formálisan a
vezetők közé tartozott, nem tudta
érvényesíteni a Mindszenty bíboros nézeteivel rokonszenvező elveit a párton belül. Különböző viták
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miatt 1948. április 2-án elhagyta a
pártot.
Leginkább igazságügyi témájú témákban szólalt fel az Országgyűlésben és önálló indítványt nyújtott be
az internálások megszüntetése és az
internálótáborok felszámolása érdekében. Immáron pártonkívüliként végzett ellenzéki képviselői tevékenysége
miatt 1949. január 19-én képviselői
mandátumáról való lemondásra késztették, majd másnap le is tartóztatták.
Mint a DNP egyik legradikálisabb képviselője ellen a demokratikus államrend és köztársaság megdöntésére irányuló tevékenység
koholt vádjával indítottak büntetőeljárást ellene. Tizenkét év fegyházra és vagyonának elkobzására
ítélték a per elsőrendű vádlottjaként. Vácott, a budapesti Gyűjtőfogházban és Márianosztrán rabos-

kodott. 1956-ban felülvizsgálták
ügyét, és az eljárás során elkövetett
törvénysértések miatt elengedték
hátralévő büntetését.
A forradalom idején részt vett a
DNP újraalakításában, őt nevezték
ki országos főtitkárnak. Ezt követően
1957 júliusa és 1958 augusztusa között internálták a forradalom idején
véghezvitt cselekedeti miatt, Kistarcsán és Tökölön őrizetben tartották,
1960-ig rendőri felügyelet alatt állt.
Szabadulása után segédmunkásként,
majd üzemgazdászként dolgozott, de
1964. január 6-án ismét letartóztatták
összeesküvés szervezésének vádjával.
A Legfelsőbb Bíróság 10 évnyi fogházra ítélte, amely büntetés teljesen
ki is töltötte. 1974. január 6-ai szabadulását követően alkalmi munkákból
élt, nyugdíjat nem kapott és útlevélért
sem folyamodhatott, mivel a börtön-

büntetések miatt elveszítette munkaviszonyát. Csak évekkel később,
1987-ben mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól. 1989. december
4-én semmissé nyilvánították 1964-es
ítéletét.
1989
márciusában
Keresztes Sándorral és Ugrin Józseffel
együtt részt vett a Kereszténydemokrata Néppárt újjáalakításában,
amelynek országos intézőbizottsági tagja lett. December 1-jén az
ő jelenlétében avatták fel az első
Mindszenty-szobrot az országban.
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége Baranya megyei örökös
tiszteletbeli elnöke volt. 1991-ben
a KDNP Barankovics-emlékéremmel ismerte el politikai tevékenységét, Pécs város díszpolgárainak
sorába vette fel és emléktáblát avattak tiszteletére.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Munka közben: Grób Gábor (balról a második) a népszavazási kampány utcai
standjánál

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

lált pártról van szó. Pécs belvárosában, a Terraccina téren gyermeknapi
rendezvényt, Mohácson országos
elnökségi ülést, pécsi székházukban pedig regionális találkozót tartottak Semjén Zsolt elnök részvételével, a Dél-Dunántúl valamennyi

KDNP-szervezetét vendégül látva,
míg például Szigetváron karácsonyvárót szerveztek a térség gyerekeinek. De ki kell emelni a Matheovits
Ferencnek, a kereszténydemokraták
korszakos jelentőségű helyi politikusának (lásd keretes írásunkat), a

pécsi KDNP-székház előadóterme
névadójának tiszteletére állított emléktáblát, mely jól jelképezi, men�nyire fontosak a történelmi tradíciók
a modern, 21. századi kereszténydemokrata párt számára is.
Grób Gábor a következő időszak céljai között említi, hogy a jelenlegi 23-ról
30 közelébe emelkedjen a Baranya megyei KDNP-szervezetek száma.
A munka folyamatosan zajlik,
ennek eredménye, hogy 2016 tavaszán sikerült újraszervezni a siklósi
alapszervezetet a város volt FideszKDNP-s polgármester-jelöltjének,
Mojzes Tamásnak a vezetésével. Az
újdonsült helyi KDNP-elnök a megyei közgyűlés tagja is, így csatlakozásával 5 főre emelkedett a Baranya megyei önkormányzat KDNP-s
képviselőinek száma. Kereszténydemokrata polgármester is van természetesen a megyében, az 1500 lelkes
Nagyharsányon (lásd interjúnkat
Beregszászi Józseffel).
Az elmúlt ciklusban sikerült (újra)

megalakítani az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Baranya
Megyei Szervezetét is, ami jelenleg
elsősorban Baranya nyugati felén,
Szigetvár térségében, valamint Pécsett fejt ki aktív tevékenységet.
Az aktualitások között Grób
Gábor felhívja a figyelmet az
„Anya-Apa-Gyerekek”–kampányra, mely a hagyományos (normális)
családmodell fontosságára irányítja
rá a figyelmet napjaink értékrelativizálást toleráló világában. „Karácsony
közeledtével még inkább átérzik az
emberek, mennyire fontos a család
szerepe, így helyi szervezeteinknek
egy jó évzáró aktivitást jelenthet ez az
akció!” – teszi hozzá a megyei szervező. A karácsonyi felkészülés jegyében
egyébként a korábbi hagyományaikat
megtartva – elsősorban Vargha Dezső
pécsi tagtársuknak köszönhetően
– adventi-felkészülés is van a helyi
KDNP-székházban a történelmi egyházak lelkészeinek, papjainak részvételével.

Kereszténydemokrata szemlélet a településfejlesztésben
Válaszol Beregszászi József, Nagyharsány KDNP-s polgármestere

– 2010-ben és 2014-ben is bizalmat kapott a helyiektől, legutóbb
már a választók közel kétharmada
önt támogatta két ellenfelével szemben. Minek tulajdonítja a helyiek
elismerését?
– A 2010-2014-es ciklusban tett
ígéretek teljesítésének, a keresztény
értékrendek követésének, valamint
hogy 1960 óta kölcsönös ismeretségben állok a település lakosságával.
Közvetlen kapcsolatot teremtettem
és jelenleg is ápolom az ismeretségi
köreimet minden területen. Fő irányelvem: akin tudok, segítek, akin nem
tudok, annak viszont nem ártok.
– A KDNP nagyharsányi elnökeként is tevékenykedik, a testület
többsége is a Fidesz–KDNP támogatásával nyerte el mandátumát.
Van jelentősége egy 1500 lelkes településen a párthovatartozásnak?
– Úgy gondolom, hogy igen, van. Az
emberek nagyot csalódtak a baloldali
vezetésben, így a FIDESZ–KDNP-s
kormányt választották. És mivel az
előző ciklusban azt tapasztalták, hogy
amit a kormány megcélzott és elmondott, azok túlnyomórészt teljesültek,
a választók újra bizalmat szavaztak
a kormánypártoknak, és voksukat továbbra is a FIDESZ–KDNP képviselőire és polgármester-jelöltjeire adták.
Mi, mint jobboldali polgármesterek,
nem az ellenfeleink támadásával, hanem a települések fejlesztésével, jobb
lakhatási körülményekkel és ígérete-
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ink betartásával szeretnénk továbbra
is a szavazók bizalmát megnyerni.
– Polgármesterként melyek a legfontosabb eredményei a faluban, és
mik a tervei a 2019-es önkormányzati választásig?
– Munkám egyik legfontosabb elismerése, hogy az emberek bizalmát
– mint kereszténydemokrata polgármester – másodízben is fölényesen
elnyertem. A képviselő-testülettel
szorosan együttműködve minden lehetőséget megragadunk, hogy Nagyharsány helyi és kulturális értékeit
gyarapítsuk, növeljük, támogassuk.
Ehhez nagy segítséget nyújtanak az
önkormányzat dolgozói, valamint
jegyző asszony. Az önkormányzat
számos pályázatot nyert el: a családi
napközik kialakítására és üzemeltetésére 17 millió forintot, a csapadékvíz-elvezetésre 210 milliót, az óvoda

fejlesztésére, felújítására pedig 120
milliót sikerült elnyernünk. De az
Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér létrehozására is 32 milliót, az
első világháborús temető rekonstrukciójára 2 millió forintot, a Harsány-hegyi csata emlékműparkjának
megvalósítására 36 milliót kapunk.
Az önkormányzati épület felújítására, fűtésrendszerének korszerűsítésére 27 milliós, míg sportpályára 17
milliós pályázati összeget nyertünk,
és kerékpárút-fejlesztésre is jut 240
millió forint a környéken.
40 millió forintot pályázhattunk
járdaépítésre. Ennek 50 százalékát
felhasználtuk 2014-ben, a fennmaradt
részösszeget ebben az évben tudjuk
beruházásra fordítani.
Önerőből támogatjuk civil szervezeteinket, melyek együttműködnek
az önkormányzattal, és ez által kölcsönösen segítjük egymást a Magyar
Kikerics Nyugdíjas Klubbal, az Együtt
Nagyharsányért Egyesülettel, a Nagyharsányi Sport Egyesülettel, a Szársomlyó Nép-táncz Egyesülettel és az
Ördögkatlan Fesztivál Egyesülettel.
Az Ördögkatlan Fesztiválról külön
pár szóban megemlíteném, hogy az
egy minden év augusztus első hetére
tervezett ötnapos, összművészeti – 5
települést és kb. 30 helyszínt érintő –,
rendkívüli érdeklődést keltő forgatag,
melynek Nagyharsány a centruma.
– Milyen tervei vannak a 2019-es
önkormányzati választásig?

– Fontos feladat a nagyharsányi
általános iskola felújítása: az ingatlan önkormányzati tulajdon, mely az
1850-es években épült, de az üzemeltető a Pécsi Református Kollégium.
Szükségesnek tartom az állagmegóvást, de egyben a fejlesztéseket is,
hogy az itt tanuló diákok a mai kornak
megfelelően bővíthessék tudásukat és
előkészüljenek a továbbtanulás időszakára.
Szeretnénk egészségügyi centrumot létrehozni, mely egy fedél alá
hozná a háziorvosi rendelőt, a fogorvosi rendelőt, a csecsemőgondozó
szolgálatot és a gyógyszertárat. Továbbá az alapellátáson túl fontosabb
szűrővizsgálatoknak adna helyszínt,
és az emberek egészségmegőrzését
szolgálná.
A csapadékvíz elvezetésének 2. lépcsőfokaként Nagyharsány belterületi
útjainak csapadékvíz-elvezetését, a
kerékpárutak ekötését Nagyharsány
belterületén és elkerülő útszakasz
megépítését is fontosnak ítélem a teherforgalom csökkentése érdekében.
Úgy gondolom, ezeknek a terveknek a megvalósításával hozzájárulnánk a fiatalok helyben maradásához,
lakosságunk népességnövekedéséhez.
Mindehhez persze szükséges a
kormány, a megyei önkormányzat
és Hargitai János országgyűlési képviselőnk támogatása is – amit eddig
megkaptunk, és amiben a jövőben is
bízunk!
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A teremtett világ
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személyes ügy
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Pécs sikerei a KDNP sikerei is

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Beszélgetés Oszoli Dénessel, a Kereszténydemokrata Néppárt helyi elnökével

FORRÁS: AA

– Sok hazai város irigykedett,
amikor Pécs nyerte el az Európa
Kulturális Fővárosa (EKF) címet. Azóta pro és kontra sokféle
vélemény megfogalmazódott a
projekt tapasztalatairól, hatásairól. Építészként, az önkormányzat városfejlesztési bizottságának elnökeként hat évvel később
hogyan vonná meg a PÉCS EKF
2010 mérlegét?
– Nekem különleges kapcsolatom volt az EKF építészeti projektjeivel, mivel a Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízását én
nyertem el az általuk finanszírozott építkezések tervellenőrzésére.
Az összes projekt terveit háwrom
fázisban az én mérnökcsapatom
véleményezte
(tanulmányterv,
engedélyezési terv, tenderterv).
Javaslatainkat figyelembe vették
a tervezők, így mi is részesévé
váltunk a tervezési folyamatnak.
Ebből is következik, hogy én elkötelezettje vagyok a megvalósult
fejlesztéseknek. A felvezető évek
szakmai konferenciáin kivétel
nélkül részt vettem, mint ahogy a
tervpályázatok munkáit bemutató
kiállításokon is. Valóban a legjobb
pályázatok nyertek. A három nagy
kulturális intézmény létrejötte
mellett számos köztér is megújulhatott. Pécs mindenképpen nagyot
nyert ezekkel a fejlesztésekkel, és
nemcsak azért jelölheti magát jogosan a „Kultúra városa” címmel,
mert kulturális élete a kulturális
örökségéhez méltó új helyszínekkel gyarapodott, hanem azért is,
mert felírta magát az európai kortárs építészet krónikájába. 2010ben Pécs a méretét és gazdasági
potenciálját meghaladó módon vált
a kultúra országos és nemzetközi
jelentőségű városává. Bár a helyiek közül vannak, akik nem lelkesedtek az új dizájn láttán, az ide
látogató ismerőseim mind irigykedve méltatták Pécs megújulását.
– Hat éve vezeti a KDNP pécsi
szervezetét, és másodmagával
képviseli a kereszténydemokrata
értékeket a városi közgyűlésben.
Milyen eredményeket, sikereket
tud felmutatni a helyi KDNP a
város közéletében?
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

tosság kérdése a KDNP oldás”. A feleségemmel mi is ebben
politikusához
kapcso- hiszünk. Ehhez a küldetéshez
a kaMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
lódhatott. Az egyéni kör- tolikus ifjúházas hittanon barátokat
kezdetű enciklikája
zetemben pedig sikerült
találtunk, ellen
akikkel
22kelléve megéA lelki-szellemiis
környezetszennyezés
is védekezni
a bánya volt közösségi pítettük a hatos sor-társasházunkat,
házát Szent Borbála Ház aminek egy szerkezetkész közösnévre keresztelni, vis�- ségi terme is van, 24 gyermekünk
szatérve a hagyomá- örömére. A „gyermek” kifejezést
nyokhoz, míg az új kö- persze kikérnék maguknak, hisz
zösségi házunkat Szent közülük a legfiatalabb is középisMihály Ház néven adtuk kolás, a nagyok között pedig már
át, tisztelettel adózva az vannak családosok. Nekünk két
Árpád-korban alapított, diplomás gyerekünk van és három
1947-ig önálló település, egyetemista. Mivel ők nem Pécsen
Mecsekszabolcs
védő- tanulnak, anyagilag most kicsit nehezebb, mint amikor kicsik voltak,
szentjének.
– Milyen terveik van- de ügyesek, és az ösztöndíjakkal
nak az önkormányzati mindent meg tudunk oldani.
– Közeleg a Karácsony. Hogyan
ciklusból hátralévő 2-3 évben?
– A TOP-os fejlesztési pályáza- telik az ünnep Oszoli Dénes csatok megvalósulását nyomon követ- ládjában?
– Mivel októberben megszületett
ni a bizottságom feladata, de ezen
belül a kerékpárutaknak kiemelt fi- az első unokánk, szerintem a fő
gyelmet fogok szentelni. Pécs ismét esemény az ő jelenléte lesz a csalámegpályázta az Európa Zöld Fővá- di csoportképen a karácsonyfával.
rosa díjat, ami egyértelmű elköte- Egyébként Szenteste, amikor kész a
leződést jelent az élhető nagyváros fa díszítése, egyszerre vonulunk be
megvalósítása terén. Ez összevág énekelve a nappaliba. Akkor imáda KDNP teremtésvédelmi külde- kozunk és fényképeszkedünk, majd
tésével. Feladatomnak tekintem a vacsorázunk. Ezután szoktuk átbűnmegelőzésben való közreműkö- adni az ajándékainkat egymásnak.
dést is, elsősorban a lakossági ös�- Van szellemi ajándékozás is: egy
szefogás és a polgárőrség tevékeny- vers, egy novella felolvasása vagy
ségének a támogatásával. Azon is egy ének. A jókedvű beszélgetés a
dolgozom, hogy a Szent István té- társasozás vagy aktivityzés közben
ren mielőbb felállításra kerülhessen is folytatódik. Az éjféli misére is
Rétfalvi Sándor Munkácsy-díjas együtt megyünk. Régen a három fiú
szobrász Szent István-szobra, ami mindig ministrált, együtt a barátaikrégi adóssága a városnak. Ezen kí- kal a házból. Megtörtént, hogy egy
vül szeretnénk a körzetemben lévő, ünnepi misén a 16 ministránsból 12
monumentális Hősök szobrát jövő- fiút a mi házunk adott. Voltak küre felújíttatni, melynek allegorikus lönleges karácsonyaink is. Adtunk
nőalakja a bányász és a katona figu- elő családi pásztorjátékot, amikor
rája fölé magasodó „Patrona Hun- meglátogattuk a szüleinket. Mivel
gariae”, fején a Szent Koronával. heten voltunk, minden szerepre juEz egy országos jelentőségű Zsol- tott jelentkező. Egyszer Andrásfalnay-alkotás, mely az elmúlt 80 év vy Bertalan professzor úr előadásán
felbuzdulva elhatároztam, hogy
során erősen megrongálódott.
– Gyakran hangzik el, hogy a az éjféli mise után mindannyian a
mai, bizonytalan világban nem nappali padlóján fogunk aludni a
mernek az emberek nagycsaládot karácsonyfa és a „háziszentélyünk”
vállalni. Önnek öt gyermeke van. társaságában. Persze nem szalmán,
Mennyire volt nehéz az elmúlt mint régen volt, hanem matracokon,
időszakban ilyen sok gyermekről megidézve a betlehemi egyszerűséget. Nehezen fértünk el heten, a
gondoskodni?
– A Nagycsaládos Egyesületben zongora alatti kuckó is megtelt, de
az a mondás járja, hogy „a nagy- a jó hangulat mindenért kárpótolt
család nem probléma, hanem meg- minket.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

– Amellett, hogy lecsökkent
a képviselői körzetek száma, a
KDNP-nek sikerült megtartania
két mandátumát a közgyűlésben,
valamint 2010 óta bizottságelnöki
és frakcióvezető-helyettesi posztot
is betöltünk. A Fidesz helyi vezetésével hatékony együttműködést
sikerült kialakítanunk, aminek a
jelentősége a különböző kampányok során végzett közös munka
eredményességében is jelentkezett.
Közös kormányzásunk megszilárdítását a közjó alapjának tekintem.
Ennek része, hogy erősödött az önkormányzat és a történelmi egyházak kapcsolata, ami nagyban segíti
a közfeladatok munkamegosztását,
elsősorban szociális, nevelési-oktatási és kulturális területen. Az
elmúlt hat évben több óvoda, iskola, idősek otthona került egyházi
üzemeltetésbe, aminek szemléletformáló hatását nagyra tartom. A
város életében fontos az egyházi
kulturális rendezvények térnyerése,
valamint a vallási turizmus fejlődése is, ezért maximálisan támogattuk
az egyházak ilyen célú projektjeit,
és az elmúlt időszakban Pécs szép
sikerekkel büszkélkedhet. Mivel a
városvezetést a Fidesz adja, ezért ez
főként az ő érdemük, de úgy gondolom, a KDNP jelenléte és közreműködése nélkül szerényebbek lennének ezek az eredmények. Annak is
örültem, hogy a városi kerékpáros
közlekedés fejlesztését célzó internetes konzultáció „arcának” engem
kértek fel, így a környezettuda-

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Ötből ötször szavaztak bizalmat a választók Hargitai Jánosnak
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A KDNP ügyvezető alelnöke a választási sikerek titkáról, a KDNP helyzetéről és
arról, hol koccint szilveszterkor a 2017-es esztendőre
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

HAZÁNK

– Már 1985-ben, 27 évesen NagyMegjelent Ferenc
nyárád tanácselnökének
választotpápa Laudato si´
ták, majd polgármesterként
átvezette
kezdetű enciklikája
a ellen
falut
a rendszerváltás
évein. Mit
mi környezetszennyezés
is védekezni
kell
várt ilyen fiatalon a politikától, és
milyen nehézségekkel kellett szembenéznie?
– Nem tudatosan kerültem a falu élére. Pedagógus diplomával rendelkeztem
(később végeztem jogi egyetemet), és a
gondolkodásom az oktatás körül forgott
igazán. Pedagógus karrierben gondolkodtam, a település élére véletlenszerűen
kerültem, és ezt nem is tekintettem a politikai karrier kezdetének. Egy fiatal, ambiciózus tanár voltam, aki érdeklődött a
község dolgai iránt, és ezért a lakók, akik
személyesen ismertek, emeltek polgármesteri pozícióba. Ez a rendszerváltás
időszaka volt. Ekkor zajlik országosan a
tulajdon-átrendezés. Baranyában Nagynyárádon zajlott az első földárverés, ez
szinte minden családot érintett. Hatalmas erőket öltem abba, hogy minden
család visszaszerezhesse az egykor volt
földjeit. Ez az az időszak, amikor látványos fejlesztéseket tudtunk végrehajtani:
ilyen például a telefonrendszer kiépítése;
a gázhálózat; az iskolafejlesztés; a sportcsarnok építése; utak aszfaltozása stb. Tehát mozgalmas időszak volt ez a település
élén számomra.
– Ötször választották egyéni országgyűlési képviselővé. Mi a sikerének a titka?
– Politikai tevékenységem gyakorlatilag a megyei közgyűlésben indul,
melynek a rendszerváltás óta tagja vol-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

tam. 1994-től 98-ig a megyei közgyűlés
alelnöke voltam – na ez már politikai
tevékenység a szememben. Ennek az
időszaknak talán a legizgalmasabb feladatai: az egykori nagy megyei közművállalatok tulajdonának a települések
tulajdonába adása, például a megyei
kéményseprő vállalat, a megyei gyógyszerészeti központ, a megyei vízművállalat vagyonának lebontása, szétosztása.
1998-tól vagyok országgyűlési képviselő, mindig egyéni indulóként nyertem
mandátumot Mohács és térsége képviselőjeként.
A titok szerintem a szeretetben rejlik.
Szeretem az embereket – ezt valószínűleg ma is érzik rajtam a választóim. Elfogadnak, s talán bíznak is bennem – ez
a siker titka.
– Mit tart országgyűlési képviselői
tevékenysége legfontosabb eredményeinek?

– Országgyűlési képviselői státuszom
mellett vezettem a megyei közgyűlést.
Ekkor volt Pécs Európa kulturális fővárosa. Ekkor két hatalmas fejlesztés
jöhetett létre a megyei önkormányzat
beruházásában: egyrészt a Múzeum
utca teljes felújítása egy nagy kiállítási
tér építésével, másrészt a Tudásközpont
megépítése, ami egy nagyon korszerű
hatalmas könyvtár, mely ma egyetemi
oktatási célokat is szolgál.
Vezettem a megyei kormányhivatalt
is, így a területi közigazgatás átszervezése és annak baranyai irányítása volt a
feladatom – ami szakmai szempontból
egy igen szép munka volt.
Választókörzetemhez ma 104 település
tartozik, szinte minden településen komoly beruházások valósultak meg uniós
vagy hazai költségvetési forrásokból.
Olyan városok, mint például Mohács,
Bóly, Villány, Pécsvárad, Mágocs és

A kvóta elleni küzdelemben hazánk polgárai csak a kormánypártokra számíthatnak
Az elmúlt másfél évben az Európai
Uniót irányítók nem volt képesek arra,
hogy megtalálják a helyes és hatékony
választ a közösség történetének legsúlyosabb válságára, a tömeges népvándorlásra. A kialakult helyzetben
kormányunk komoly erőfeszítéseket
tett, hogy Magyarországot megvédje
a kvótától, ám az EU-ban mind a mai
napig nem adták fel, hogy lenyomják
Magyarország torkán is a kötelező
betelepítési kvótát – hangsúlyozta
november végén Mohácson a térség
kereszténydemokrata országgyűlési
képviselője.
Hargitai János hozzátette: „A
válság kezdete óta hazánkra nagy
nyomás nehezedik. Ennek elhárításában a legnagyobb segítséget
az október 2-ai népszavazáson
Magyarországért létrejött új egység jelentette, hiszen több mint 3,3
millió ember egységesen támogatta a kormány álláspontját, azaz a
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kényszerbetelepítés
elutasítását.
Ugyanakkor november 8-án az is
egyértelművé vált, hogy a kötelező
betelítési kvóta elleni küzdelemben Magyarország polgárai csak a
kormányra és a kormánypártokra
számíthatnak. Hazánknak van egy
felelős kormánya és van egy felelőtlen ellenzéke, s ez utóbbiak sorában vannak azok, akik támogatják
az illegális bevándorlást Magyarországon. Nincs különbség az
egyes ellenzéki pártok között: az
MSZP, a Jobbik, a DK és az LMP
ugyanúgy viselkedik, amikor Magyarországot meg kell védeni: nem
az ország, hanem a saját vélt érdekük szerint cselekednek. Ezeknek
a pártoknak fontosabb a saját hatalmi érdekük, mint az ország védelme. A szavazás bebizonyította,
hogy az ellenzéki pártok a hatalom
megszerzéséért bármire képesek.
A Jobbik és az MSZP is hazudott,

becsapták az embereket, korábban
ugyanis mindkét párt a törvénymódosítás támogatásáról nyilatkozott” – emlékeztetett a KDNP-s
honatya.
„Szégyen, hogy a Jobbik, amely
magát nemzeti pártnak tartja, hátat fordított az országnak és a saját
szavazóinak! A Jobbik ezzel egy
platformra került Gyurcsánnyal és
a bukott baloldallal, akik 2004-ben
árulták el a nemzetet. Hiszen most a
magyar emberek érdekeivel és akaratával szembeszállva a Jobbik sem támogatta az alaptörvény módosítását.
Magyarország érdeke, polgárainak
védelme csak a kormánynak és a kormánypártoknak fontos. A kormány
és a kormánypártok a továbbiakban
is mindent el fognak követni, hogy
érvényesítsék a magyar emberek akaratát és megvédjék az országot a migránsok betelepítésétől – fogalmazott
Hargitai János.

térségeik sokat fejlődhettek ebben az
időben. Az M6-os autópálya is ekkor
érte el térségünket.
A parlamentben kezdetben két bizottságnak voltam tagja, az emberijogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságé és a
kezdetektől a költségvetési bizottságé,
melynek jelenleg alelnöke vagyok.
Az üléstermi felszólalásaim többnyire
a bizottság tárgyköréhez kötődnek, költségvetési, illetve adókérdésekben szólalok meg a KDNP vezérszónokaként.
– A KDNP-t gyakran jellemzik
úgy politikai ellenfelei, hogy „nemlétező párt”. A Hazánkban rendszeresen rácáfolunk erre a vélekedésre,
hiszen sikeres megyei és helyi alapszervezeteket, kereszténydemokrata
polgármestereket, országgyűlési és
önkormányzati képviselőket mutatunk be. A párt ügyvezető alelnökeként hogyan látja a párt szervezettségét, melyek az erősségek és milyen
hiányossággal kell megküzdeni a következő időszakban?
– A KDNP a Fidesszel egy szövetségi rendszerben politizál. Ezért a választások során a Fidesszel egységben lép
fel és az Országgyűlésben is összehangolt a két frakció munkája. A KDNP
ügyvezető alelnökeként látom, hogy a
szervezetépítés eddig ötletszerű, esetleges volt, ezt tudatos szervezetépítéssel kell felváltani. Szeretném elérni,
hogy minden megyében, annak minden városában alapszervezettel rendelkezzünk, és minden szavazókörben
egy vagy két taggal rendelkezzünk. Ez
országos lefedettséget biztosítana, mert
csak egy ilyen szervezettől várható el,
hogy képes legyen politikai akciókra a
Fidesz aktivistáival összehangoltan.
El kell érnünk, hogy a 2018-as választások során már ez a szervezetileg megerősített KDNP a Fidesszel összefogva
induljon neki a megmérettetésnek.
– Közeleg a karácsony. Hogyan
tölti az ünnepet és az év utolsó
napjait?
– A karácsony számomra a csendről
szól. Végre egy olyan ünnep, amikor
pár napig utcára sem mennek az emberek. Kívánom, hogy amikor a Királyok Királya elhozza mindazt, amire
várunk az advent során, s amit megélni
kívánunk a belé vetett hit által, mindenki számára hozza el a szeretetet, a
lelki békét és mindenki szívébe a megértést is.
Természetesen szűk családi körben szeretném tölteni az idei karácsonyt is, minél több ideig szeretnék a
kisunokámmal lenni. Az év utolsó
napján pedig – amikor számvetést készítünk a mögöttünk álló évről – Pécs
főterén fogok éjfélkor koccintani az új
esztendőre.
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Kereszténydemokrata emlékműavatások 56 hőseinek
és mártírjainak Szegeden
S-JÚNIUS

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 Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke a Csongrád megyei Szőregen avatott emlékművet az ötvenhat után kivégzett Földesi Tibor tiszteletére, míg Rétvári
Bence, a KDNP alelnöke a szegedi forradalmi Széchenyi Rádiónak avatott emléktáblát a Tisza-parti városban.
régiós igazgatóságának épületénél,
onnan sugárzott ugyanis Szeged első
SZEGED ELSŐ SZABAD
szabad rádiója 60 évvel ezelőtt.
RÁDIÓJA
Az ünnepélyes avatáson Rétvári
Szegeden több kiemelkedő ötven- Bence a legtürelmesebb embernek
hatos megemlékezés is a helyi KDNP nevezte Pálházi Ernőt, hiszen 26 évet
szervezésében vagy támogatásával késett a magyar állam azzal, hogy lovalósulhatott meg. Október végén vagkereszttel ismerjék el az 1956-os
Rétvári Bence, Emberi Erőforrások forradalom és szabadságharc idején
Minisztériumának parlamenti állam- végzett munkáját. Hozzátette, a lotitkára a Magyar Érdemrend Lovag- vagkereszt a másik három, már sajnos
elhunyt rádiósnak is szól,
hiszen vészterhes időkben
az ő jóvoltukból szólhatott a szabad szó, a szabad
gondolat az éterben.
„Az emberekből az
igazság szeretetét megannyi katonával, szuron�nyal,
körömletépéssel,
koncepciós perrel, deportálással, internálással sem
lehet kiűzni. Az igazság
szeretete benne van mélyen az ember lelkében,
és volt 1956-ban 11 olyan
nap, amikor itt Szegeden is lehetett hallani az
éterben az igazságot. Az
igazságnak hatalma van.
Az emberekhez, ha eljut
az igazság üzenete, az
őket is bátrabbá teszi, és
elfelejtenek félni, szemRétvári Bence államtitkár kitüntetést ad át vitéz
be mernek szállni akár
Pálházi Ernőnek a szegedi KDNP-székházban
a világ legerősebb hadseregével is, tankokkal,
keresztje kitüntetést adta át vit. Pál- katonákkal a legmodernebb módon
házi Ernőnek, az 1956. október 26. és felfegyverzett hadsereggel pusztán
november 6. között működő Széche- Molotov-koktélokkal, benzines panyi Rádió Szeged egyik alapítójának lackokkal a kezükben” – fogalmazott
a szegedi KDNP-székházban.
Rétvári. Emlékeztetett, hogy hazánk
A Kereszténydemokrata Néppárt történelmében a forradalmak egyben
országos alelnöke hangsúlyozta: Sze- szabadságharcok is voltak, hiszen az
geden is voltak olyan emberek, akik elnyomás alatt élő magyar emberek
a történelem sorsfordító pillanataiban saját jogaikért küzdöttek, fellázadtak
a maguk tudása és készségeik szerint és a forradalmak így váltak szabadmertek bátrak lenni. Volt, aki ezt a ságharcokká.
haditettek mezején tette, volt, aki a
Kassán is lehetett hallgatni a Széközösségszervezésben, mások köve- chenyi Rádiót, olyan nagyteljesíttelések megfogalmazásában, és volt ményű adójuk volt – erről már Pálolyan, aki ahhoz nyújtott segítséget, házi Ernő mesélt. Mint elmondta, a
hogy az igazság hangja eljusson má- Kossuth akkoriban forradalmi rásokhoz. „Nemcsak ki kell mondani az dióként működött, de nem adott jó
igazságot ugyanis, hanem jó magas- minőségben, így ha valaki „az alatt”
ról kell kimondani, hogy jó messzire kezdett keresgélni rádiókészüléke
eljusson. Így a Széchenyi Rádió Sze- hangolásával, az 538 méteres középged révén sok emberhez eljuthattak hullámon könnyedén meg találta a
az üzenetek, a szabadság reménye, és Széchenyi Rádió Szegedet. A rádió
az a tizenegy nap kellett, hogy éltes- 11 napja alatt reggel héttől késő esse a rádiósokat is egészen 1989-90-ig, tig dolgoztak, minden órában híreket
amikor tényleg eljött a szabadság le- mondtak. A szovjet csapatok Szegehetősége Magyarországon” – fogal- det november 6-án szállták meg, és a
mazott a kitüntetés átadásakor, amit városháza elfoglalása után első útjuk
emléktábla-avatás követett a MÁV az onnan két háztömbnyire lévő rádiHAZÁNK
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FORRÁS:MTI

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

Ferenc
óhoz vezetett, hogy örökre elhallgatEMLÉKMŰ HIRDETI Megjelent
A MÁRpápa Laudato si´
tassák Szeged első szabad rádiójának TÍR HELYTÁLLÁSÁT kezdetű enciklikája
adását.
„Tiszta szívű,
éves
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is 35
védekezni
kell fiatalemberAz emléktábla avatását kezdemé- ként őrzi meg emlékét az utókor” – fonyező Élhető Szegedért Egyesület galmazott az 1958-ban kivégzett Fölelnöke, Péter Szilveszter arra hívta desi Tiborról a november 4-ei nemzeti
fel az egybegyűltek figyelmét, hogy gyásznapon Dobák Lászlóné, a KDNP
az 1956-os forradalom és szabadság- szegedi elnökségének tagja, aki a forharc hatvanadik évfordulójára méltó radalmár emlékművének létrehozását
módon emlékeztek hazánk számos kezdeményezte. A szőregi Alexandpontján, beleszőve az ünnepi gon- riai Szent Katalin templom kertjében
dolatokba a helyi sajátságokat. „A állították fel a szegedi KDNP tagjátáblaavatás előkészítése egy évet vett nak, Simor Márton szobrászművészigénybe, igaz, az esemény méltatlan nek az alkotását az – akkor még önálló
elfeledése 59 éve tart. De innentől település, a jelenleg Szegedhez tartokezdve táblába vésve hirdetjük a zó – Szőreg szülöttjéről.
mindenkori utókornak, hogy ami a
Földesi Tibor a forradalom leveréMÁV-igazgatóság épületében történt, sét követően elhagyta Magyarorszáaz nemzetünk történelmének része, got, ám Kádár külföldön is sugárzott
és akik a Széchenyi Rádió Szegednél hamis ígéretének hitelt adva – aki
dolgoztak, igazi hősök voltak. Egye- nem követett el köztörvényes bűncsesületünk ezzel is azonosul az ’56-os lekményt, és hazatér, amnesztiában
szlogennel: Ahol a hősöket nem felej- részesül – visszatért magyar földre.
tik, mindig lesznek újak” – mondta el Szinte azonnal elfogták, és 1958 jaPéter Szilveszter.
nuárjában kivégezték.
1956-ban azon napon szólalt meg a
„Nem eléggé tudatosodik MagyarorSzéchenyi Rádió, amikor két sarok- szágon az, hogy nemcsak a fővárosban
kal odébb, a Takaréktár utcában úgy- zajlottak le fontos események, hanem
nevezett figyelmeztető sortűz dör- a kisebb településeken, ezért az egész
dült, ami Schwartz Lajos ifjúmunkás rendszer két-három nap alatt összeoméletét követelte, és kéttucatnyian lott, mint egy kártyavár. Nem budapesmegsebesültek – ezzel a példával tá- ti, hanem magyar ügyről van szó” –
masztotta alá Haág Zalán, a KDNP nyilatkozta az emlékműavatás kapcsán
szegedi elnöke, hogy az igaz szó ki- Surján László, az Európai Parlament
mondása mekkora bátorságot köve- volt alelnöke. A KDNP tiszteletbeli
telt meg a rádiósoktól. „A Széchenyi elnöke döbbenetes erejűnek nevezte,
Rádió elindulása tulajdonképpen a hogy a forradalom lelkülete nem állt
szegedi sajtószabadság születésnap- meg az országhatároknál, Temesváron
ja, október 26-a a szegedi sajtósza- például 3000 diák követelte ugyanazt,
badság ünnepe” – fogalmazott a ke- mint Szegeden a MEFESZ egyetemisreszténydemokrata önkormányzati tái – többségük nem is határon túli maképviselő.
gyar, hanem román volt.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Simor Márton szobrászművész, Kalmár Ferenc, a KDNP Csongrád megyei
elnöke és Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke Földesi Tibor ötvenhatos
mártír szőregi emlékműve előtt

2016.12.09. 13:13:40

AZÁN

ág

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Országjáró

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A Gulág áldozataira emlékeztek

Rétvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese, a KDNP alelnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyéspüspök leplezte le november végén a Gulág áldozatainak emlékművét a szegedi Dóm mellett, a Keresztény Szolidaritás Parkjában.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

KDNP.HU

Papi sorsok a Gulágon címmel tarFerenc
tottak kétnapos Megjelent
konferenciát
a püspápa Laudato si´
pöki székhelyen,
a enciklikája
záróelőadást az
kezdetű
Emberi
Erőforrások
Mininsztériumi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
ma kereszténydemokrata parlamenti
államtitkára tartotta, majd a Gulág
áldozatainak állított emlékmű avatásakor is elmondta gondolatait.
„Európai minimum kell, hogy
legyen minden civilizált politikus
számára a kommunizmus elítélése, a kommunista diktatúra néven
nevezése, a kommunista diktatúra szimbólumainak elutasítása” –
mondta Rétvári Bence. Hozzátette: az antikommunizmus alapvető
európai érték kell, hogy legyen,
ugyanúgy, mint „ahogy elutasítjuk
a náci rendszert” szimbólumaival
és rémtetteivel.
Rétvári Bence megjegyezte, ennek érdekében még sokat kell tenni.
Ezért is fontos, hogy a Gulág-emlékév keretében nemcsak itthon állítanak emlékműveket, szerveznek
konferenciákat, jelentetnek meg
köteteket, hanem másik 16 ország-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

ban is saját nyelvükön
mutatják be, mi az, amit
abban az időben minden
tizenkettedik magyarnak át kellett élnie –
mondta.
Ha képzeletben egymás mögé raknánk azokat a marhavagonokat,
amelyekben 800 ezer
honfitársunkat vitték el
Magyarországról csaknem ezer Gulág rabtelepre, hogy ott kényszermunkát végezzenek,
akkor az eleje Debrecennél lenne, a vége pedig Székesfehérvárnál.
Ez a képzeletbeli szerelvény olyan hosszú, hogy
még az űrből sem lehetne eltéveszteni – hangsúlyozta a miniszterhelyettes. A vagonok tele
voltak megnyomorított
sorsokkal, reménytelenséggel, bizonytalansággal, igazságtalansággal, Kiss-Rigó László katolikus megyéspüspök a Gulág
olyan emberekkel, akik áldozatainak állított emlékmű előtt

bármiféle bűn nélkül szenvedték el
büntetésüket – tette hozzá Rétvári
Bence.
A szegedi Dóm mellett, a Keresztény szolidaritás parkjában felállított szobor – Kovács Jenő alkotása
– azok előtt az emberek előtt tiszteleg, aki meghaltak, illetve akik
akár több tízéves kényszermunkát
végeztek, bennünket pedig kötelez
a szabadság megvédésére, a szabadság tiszteletére – mondta az államtitkár.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke családi példán keresztül
idézte fel a Gulágra hurcoltak tragédiáját. A kommunista diktatúra
kiépítőit és vezetőit bűnözőknek
nevezte, azt pedig különösen veszélyesnek, hogy – mint fogalmazott –
a „bűnöző vissza akar térni a bűn
színhelyére”.
A megemlékezés végén Lezsák
Sándor, Rétvári Bence és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyéspüspök leleplezte a Gulág áldozatainak emlékművét a szegedi Dóm
mellett, a Keresztény Szolidaritás
Parkjában.

Morus-díjas fiatalok a parlamentben
A Morus-díjas fiatalok egy csoportja, valamint a Morus-díj kuratóriumának két tagja, Párdányi Miklós és Gábor Miklós október 11-én látogatást tettek az
Országházban, ahol az idegenvezetést követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke fogadta a résztvevőket.
HAZÁNK

Az egyik Morus-díjas így emlékezik a látogatásra: „A parlamenti
körbevezetéskor láthattuk a felújított
épületen a II. világháborús bombázások nyomait, amelyeket emléknek
meghagytak, és csoportképet készítettünk a díszlépcsőnél. A Szent
Koronához érkezve megtekintettük
az őrségváltást. Betekinthettünk a
díszterembe és felhívták a figyelmünket a folyosón elhelyezett szivartartók érdekes történetére is.
A körbevezetés után találkoztunk
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral, akivel kötetlenül beszélgettünk az ország ügyeiről, és
köszönetként átadtunk számára egy
mindenki által dedikált Morus Ki
Kicsoda-kiadványt.”
A Morus-díjat 2012-ben abból a
célból hozták létre, hogy azok is
elismerésben
részesülhessenek,
akik katolikus középiskolákban
– jó eredménnyel – végzett tanulmányaik mellett a közösséggel is
foglalkoznak. A díjjal immáron
öt éve a közéletiség területén is
keresztény szellemiségben alkotó,

Hazank_nov_dec.indd 13

végzős középiskolás diákok munkáját ismerik el.
A Morus-díj Kuratóriumának tagja Kiss-Rigó László megyéspüspök,
a kuratórium elnöke; Rétvári Bence

államtitkár, országgyűlési képviselő
(KDNP), Gábor Miklós, a Katolikus
Ifjúsági Mozgalom elnöke; Párdányi Miklós, a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium nyugalmazott

igazgatója; Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti
képviselő és Blanckenstein Miklós
atya, a Morus-díjasok barátja, az
esztergomi szeminárium rektora.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Az állambiztonság szerepe a kereszténydemokraták
1956-os forradalom utáni meghurcolásában

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukása után a forradalom
idején önszerveződéssel megkezdett
újbóli pártépítésért, valamint a kereszténydemokratáknak a forradalom vidéki szervezésében játszott
szerepéért az abban részt vállalt kereszténydemokrata politikusok súlyos retorziókban részesültek. A Kádár-rezsim a bosszúállás és a hosszú
távú megfélemlítés – kihallgatások,
internálás, rendőrhatósági felügyelet, bűnvádi eljárások – eszköztárának alkalmazásával fojtotta el az
éppen csak elindult kezdeményezéseket. A kereszténydemokraták
elleni eljárások nem különböztek a
magyar társadalom és a forradalom
napjaiban újrainduló többi párt elleni szankcióktól, a párt így sokak
sorsában osztozott.
A többpártrendszer megjelenését
az MSZMP a proletárhatalom elleni
támadásnak, a pártok képviselőit pedig csúsztatással a Horthy-rendszer
restaurációjára törekvő csoportokként definiálta, így tudta „ellenforradalomként” minősíteni a történteket,
s így vált lehetségessé, hogy a pártszerveződéseket az azok működését
engedélyező, s ezért belső árulóvá
váló Nagy Imre személyéhez és ’56os szerepléséhez kapcsolják. Az állambiztonság ennek a koncepciónak
a kialakításában, megalapozásában
és végigvitelében is részt vett.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc szétzilálta a Rákosi-kor
állambiztonsági szerveit. Újjászerveződésük után, elsősorban 1957
tavaszától azonban az ő segítségükkel történt a gyanúsítottak ügyészségnek való átadása, amely azután
politikai perek tömegével szolgálta
Kádár hatalmának és a kommunizmus restaurációjának biztosítását.
1957 áprilisában felállították a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, amelyet öt népbíróság további felállítása követett Budapesten,
Győr-Sopron, Baranya, Csongrád,
Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. Ezeken a fórumokon zajlottak a Rákosi-kort idéző, politikai
célokat szolgáló, az igazságszolgáltatás függetlenségét súlyosan sértő
perek. Az „ellenforradalom” során
elkövetett cselekményeket az eredeti
szituációból kiszakítva, újrakontextualizálva kriminalizálták, így téve
büntethetővé azokat.
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„Az ellenforradalom idején megalakult, illetve újjáalakult pártok és
szervezetek” működéséről készített
most bemutatásra kerülő állambiztonsági irat ezen a prízmán keresztül értelmezte a Demokrata Néppárt
1956-os tevékenységét is, így a megtorlást előkészítő dokumentumként
értelmezhető.
ÍGY JELENTETT AZ
ÁLLAMBIZTONSÁG…
(Forrás: Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára)
„Demokrata Néppárt:
Október 31.-én az MDP. V., ker.-i
pártbizottságának épületében, Farkas
Dénes volt DNP. képviselő vezetésével alakult meg, vidéken Somogy,
Vas és Zala megyében alakult.
1956. nyarán kezdett élénkülni
tevékenységük. Ezt jelentős mértékben elősegítették a feltételes sza-

Mindszenty József 1956-ban
badlábra helyezések. Az októberi
események előtt került szabadlábra
Matheovits Ferenc, Briglevits Zoltán és mások. Ezek keresték egymással a kapcsolatot. 1956. október
elején Matheovits részéről felvetődött Mindszenty szabadlábra helyezésének kérdése is. Az október
23.-án kitört ellenforradalmi események során az itthon tartózkodó régi
vezetők, Farkas Dénes, fia Farkas
Ferenc tisztviselő, a DNP. budapesti
titkára, Székely Imre Kálmán ügyvéd, volt DNP. képviselő, megkezdték a DNP újjászervezését. Farkas
Dénes beszédet mondott a rádióban
és felhívta a volt Barankovics-pártiakat, hogy kezdjék el újra a párt

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

szervezését. Ugyanakkor a rádión
előtérbe
kerülni
ők kell
hajlandók
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen isés
védekezni
keresztül Matheovits Ferencet Bu- velük mindenben együttműködni.
dapestre hívták. Matheovits október November első napjaiban a Nagy
23.-tól kezdve aktívan résztvett a pé- Imre kabinet egyik ülésén felmerült
csi ellenforradalmi eseményekben. a szociáldemokraták részéről a DNP
Röpcédulákat íratott és szervezte a bevonása a kormánykoalícióba.
bányászok mozgósítását. November
Megkezdték a Hazánk című lap
2.-án érkezett Budapestre és ekkor szerkesztését. Az első számot 60.000
Farkas Dénessel együtt, azonnal példányban nyomtatták ki, de terjeszfelkereste Mindszenty Józsefet. tésére már nem került sor. KöveteléMindszentytől áldást kértek a DNP seik között szerepelt a katolikus szerújjászervezésére és működésére. vezetek felélesztése, az EMSZO és a
Céljaikra lefoglalták az V. ker.-i Kalot újjászervezése is.
Pártbizottság Mérleg utcai helyiséA párt vezetőségi tagjai közt volt
gét és megválasztották az ideiglenes Keresztes Sándor, a Francia Követvezetőséget, elnökké Farkas Dénest, ség jogtanácsosa és Mihelics Vid, akit
főtitkárrá: Matheovits Ferencet.
az újság szerkesztésével bíztak meg,
A DNP más volt vezetői így pl. Bornemissza Géza volt horthysta
Eckhardt Sándor, Dr. Sövény Ala- iparügyi miniszter, volt arisztokraták,
dár, Rónay György a jogfolytonos- földbirtokosok, gyártulajdonosok.
ság elve alapján arra vártak, hogy
1956. november 3.-án megtartott
Barankovics István térjen vissza összejövetel alkalmával köztük is
és akkor akartak bekapcsolódni a felvetődött a DNP. megalakításának
DNP munkájába. Eckhardték tu- szükségessége, melyet a jelenlévők:
Khuen-Hédervári Károly, Bornemissza Géza, dr. Knób Sándor és
Révhegyi Ferenc helyeseltek. A Párt
újjászervezése ügyében ők is felkeresték Mindszenty Józsefet, Révhegyi Ferenc volt horthysta vezérkari
ezredes lakásán tarottak összejöveteleket, elhatározták, visszakövetelik régi földbirtokaikat, gyáraikat,
és követelik, hogy az állam 1945-ig
visszamenőleg kártalanítsa őket.
„Gróf” Khuen-Héderváry Károly 1956. november 3-án felkereste
Löwenstein Hubert herceget, akivel
futár útján letartóztatásáig kapcsolatot tartott fenn. Khuen-Hédervári
Löwensteint írásban tájékoztatta a
magyarországi események alakulásáról.
domása szerint a Farkas-MatheoNovember 4.-e után a DNP. vezevits-féle szélső jobboldali csoport tői folytatták tevékenységüket, szooktóber végén kapcsolatba került ros kapcsolatot tartottak fenn a szoaz akkor ittartózkodó (sic!) osztrák ciáldemokratákon keresztül a többi
és német újságírókon és politikuso- koalíciós párttal. Tudomásuk volt
kon keresztül az osztrák Katolikus az indiai követnek átadott memoNéppárttal. Tudomásunkra jutott randumról. Matheovits több ízben
más oldalról, hogy nagy mennyi- járt Révész Andrásnál is ezekben a
ségű külföldi valuta állt a Farkas-fé- hónapokban. Szoros barátságot tarle csoport rendelkezésére. A DNP. tott ugyanakkor Ármos Istvánnéval,
szervezői kapcsolatban állottak a akinek közismerten jó kapcsolata
Kéthly-féle szociáldemokrata párt- van az angol követséggel. November
tal is. Matheovits még a börtönévek 11.-én például Ármosné lakásán taidején összeköttetésbe került vezető lálkozott Farkas Dénes, Matheovits
jobboldali szociáldemokratákkal, Ferenc és Székely Imre Kálmán,
köztük Révész Andrással. A szo- akik itt megbeszélést tartottak, majd
ciáldemokraták véleménye szerint mentek együtt el más pártbeli vezeegy új választáson a Néppárt fog tőkkel tárgyalni.”

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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„Egész európának hiányozni fog”
Elhunyt Peter Hintze, a CDU/CSU protestáns munkaközösségének (EAK) elnöke,
a Bundestag alelnöke, protestáns lelkész

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Vannak halálesetek, melyek meglepnek, és nagyon szíven ütnek: mert
szokatlan időben, kívülállóknak váratlanul tör az emberre a hír. Peter Hintze
Megjelent
Ferenc vasárnapján
(képünkön) ádvent
első
pápa Laudato si´
bekövetkezett halála
volt. Pályáját
kezdetűilyen
enciklikája
evangélikus
lelkészként kezdte, majd
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
hamar aktivizálta magát a német politikai életben a protestánsokat tömörítő
EAK-ban. A 200 ezernél is több tagot,
s milliós választói tábort összefogó
EAK-ot mozgósította Kohl megválasztásáért, majd Merkel bizalmas tanácsadója volt. Egy ideje az Evangelische
Verantwortung, a Protestáns Felelősség
című EAK-lap dinamikus, elkötelezett,
magasan művelt főszerkesztője is volt.
24 éve ismertem meg. 1992 szeptemberében Wittenbergben ülésezett az
EAK 33. országos nagygyűlése, ahol
ezt a témát vitatta mg a jelenlévő sok
száz küldött: Keresztyénként az Egyesült Európába vezető úton. Majd 1993ban beszélgettem vele Lübeckben, ahol
Kohl kancellár mondta el nagyhatású
történelmi értékelő beszédét azokról a
kemény tárgyalásokról a szovjet pártvezetővel, Mihail Gorbacsovval, ami után
kezdett leomlani a vasfüggöny.
Akkor Peter Hintze vezette fel ezt a
nagyon fontos közgyűlési témát: Hatalom és felelősség – politika az emberek
szolgálatában. Vele, s a könyv szerzőjével, Gottfried Mehnert evangélikus
teológussal egyeztetve fordítottam le a
KDNP Protestáns Műhelye számára eligazító és motiváló theo-politikai könyvet Protestánsok a keresztyéndemokráciában címmel. A magyar KDNP PM
tagsága és elnöksége is megrendülten
vette a hírt, és megőrzi a tisztalátású,
kivételesen karizmatikus protestáns politikus, a protestáns, bibliás közéleti felelősségetika gyakorlójának elkötelező

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

emlékét. (Forrás: pro-medienmagazin.
de; zeit.de; welt.de)
MEGRENDÜLT REAGÁLÁSOK.
A csupa aktivitás, szellemi frissesség
és politikai tapasztalatok tárháza, élő
legújabb kori politikatörténelem, Peter
Hintze 66 évesen ment el minden élők
útján a testet feltartóztathatatlanul felemésztő kór következtében.
A Welt jelentése szerint Angela Merkel kancellár megrendüléssel nyilatkozott a halálhír hallatán. A CDU/CSU
benne egyik legkiválóbb személyiségét
veszítette el. Németország politikáját
évtizedek óta erőteljesen befolyásolta
Hintze részvétele a közügyekben. Nyíltan szólt minden ügyben, szava bibliai
mérték szerint igen-igen, nem-nem volt.
De őszintesége nem fajult sértegetéssé, és nem állt meg a puszta bírálatnál,
hanem a kiegyenlítésre törekedett, az
egyensúly megteremetésére is. Protestáns hitéből merítette az erőt fáradhatatlan politikai tevékenységéhez. Joachim
Gauck német szövetségi elnök az özvegyhez, Petra Hintzehez írt kondoleáló
levelében mély együttérzésének adott
hangot. Az ország javát szolgáló fáradozásai messze felülemelték őt saját pártja,
s a pártok határain. A Német Szövetségi
Parlament alelnökeként, parlamenti államtitkárként vagy a CDU elnökeként
„a német demokrácia kiemelkedő repre-

zentánsa” volt. Brüsszelben Jean-Claude Juncker EU-bizottsági elnök rámutatott: „Peter Hintze egyesítette magában
a szellemességet, az esprit-et és a beleérzést, az empátiát”. A nagy formátumú politikus, az egy időben még Kohl
kancellár titkos utódjelöltjeként is hírbe
jött Hintze „hiányozni fog Európának.
Hiányozni fog a kereszténydemokraták
nagy családjának. És nekem is” – tette
hozzá Juncker.
RÖVID PÁLYAKÉP. Peter Hintze
1950-ben született, iskolái elvégzése után evangélikus teológiát tanult
Bonnban, majd a wuppertali egyházi
főiskolán képezte magát. 1980-83 között Königswinterben volt segédlelkész
és lelkész. 1983 végén kapott felkérést
politikai tevékenységre. 2013-ban diagnosztizáltak nála rákot. De hősisen
küzdött a kórral, három éven át, s amint
csak tehette, mindig ott volt a politikai
küzdőtéren. 1990-1992 között már szövetségi elnöke lett a CDU/CSU Protestáns Munkaközösségének. Ebben az
időben volt lehetőségem személyesen
találkozni vele a KDNP PM akkori külügyi titkáraként, előbb Wittenbergben,
majd Lübeckben, a szövetségi éves gyűlésen. Erőteljesen dolgozott azon, hogy
Helmut Kohlt kancellárrá válasszák hazájában. 2001 óta a Nemzetközi Keresztyén Demokrácia (CDI) elnökhelyettes,
2002 óta a Nemzetközi Demokratikus
Unió ügyvezető elnöke, s az Európai
Néppárt (EVP) alelnöke volt. Számos kitüntetés és elismerés birtokosa.
IRÁNYTŰJE A BIBLIA ÉS PROTESTÁNS HITE MARADT MINDVÉGIG. Saját szenvedésével kapcsolatban
kizárta az aktív eutanáziát. „Nagyon
szeretem az életet. Ezért remélem, soha
nem kerülök olyan helyzetbe, hogy erről kellene döntenem” – nyilatkozta

korábban. Tartotta szavát. Peter Hintze
ízig-vérig protestáns teológus volt: megvoltak a saját elképzelései, de mindig
és mindenben elsődlegesnek tartotta a
bibliai, keresztyén alapvető szempontokat. Szűkebb hazája, Rajna-Pfalz sok
hidú tartomány. A hidak korán megragadták lelkét, s egész életén át hídépítő
igyekezett maradni. „Keresztyénként
számomra az Isten iránti és az embertársak iránti szeretet szorosan összetartozik. Ennek szellemében cselekszem
politikusként és magánemberként is”.
Olyan társadalomban élt, ahol többféle
morál működött, működik, de ebben
a pluralizmusban nem sodródott, nem
bizonytalankodott el. Mert iránytűje a
Biblia és a hit volt és maradt mindvégig.
Még egy évvel ezelőtt is felemelte szavát a vasárnapok politikamentességéért.
Politikai meggyőződését, véleményalkotását, szavait, érveit a tipikusan protestáns felelősségetika járta át. „Saját
sorsunkért, és a teremtett világ sorsáért is felelősek vagyunk. Az Istenhez
forduló imák adnak erőt ahhoz, hogy a
drámai fordulatokat kiálljuk, túléljük”
– nyilatkozta 2001. szeptember 11 után.
S azoknak, akik úgy érvelnek, hogy Isten elfordult ettől a világtól, ezért olyan,
amilyen, ő így válaszolt: „Tévedés. Isten soha nem fordítja el a tekintetét.
De szabadságot adott az embereknek
még arra is, hogy gonoszul cselekedjenek. A drámai mélypontokért is mi
vagyunk a felelősek, ezeket nem lehet
Istenre áthárítani”. A KDNP PM-ben,
s hazai keresztyén politikusok, egyházi
személyek körében még sokszor fogjuk
felidézni kiegyensúlyozott, világos látású, határozott érvelésű, evangéliumi
személyiségét. Köszönjük Istennek,
hogy ismerhettük őt. „Az igaznak emlékezete áldott” (Péld 10,7).

engem minden nemzedék, mert nagy
dolgokat tett velem a Hatalmas, szent
az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt
félik. Hatalmas dolgot cselekedett
karjának ereje által, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról,
és megalázottakat emelt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat
küldött el üresen. Irgalmáról megemlékezve felkarolta szolgáját, Izráelt,
ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké!”
(Károli Biblia)
Mária magasztaló éneke a keresztyénség egyik alapvető igei üzenete.
Lukács evangéliumának kezdetén,
az első fejezet 46-54. versében olvashatjuk ezt a gyönyörű, erőteljes himnuszt.
Luther a protestáns kegyesség
szempontjából is igen fontosnak tar-

totta. A Magnificat-ról (Lk 1,46-55)
ez Kálvin véleménye: „Kiváló és
nevezetes éneke ez a szent Szűznek,
melyből világosan látható: mennyire
kitűnt ő a Szentlélek kegyelmével.”
A zenetörténetben több tucat feldolgozása van. Palestrina, Schütz, Monteverdi, Buxtehude, Vivaldi, Mozart,
Mendelssohn, Bruckner, Csajkovszkij
és természetesen, s mindenek előtt
Bach zenei fantáziáját ragadta magával Mária alázatosan is hatalmas
és erőteljes istenmagasztalása. Már
magyar zenetörténeti érdekesség,
hogy Lajtha László (1892-1963) is
komponált Magnificat-ot. (Op. 60.) Ez
egészen szokatlan felfogású alkotás.
A zeneszerző így nyilatkozott: „Nem
szerettem már régen Bach és a többi
mesterek Magnificatjainak harsogó,
trombitáló, barokkosan-majesztuózus
fortéit. Mert hát mi is ez a Magnificat?
Mária hála-éneke... Hol van itt kiabá-

lás, hol van itt hangos szó? Miért kell
ide fortissimo énekkar s zenekar? Ez
nem zsoltár, amelyben ‚hangos szóval
dicsérjük az Urat’, ez egy, a Genezáreti tó partján aligasszony elénekelte,
félig leányhangon dalolt himnusz.”
De a 20. század jelentős teológusainak is maradandó és visszatérő
alaptémája volt a Magnificat. Dietrich
Bonhoeffer (1906-1945) evangélikus
teológus ezt jegyezte fel róla: „Máriának ez az éneke a legszenvedélyesebb,
legforradalmibb ádventi ének, amit
valaha is megfogalmaztak. Itt nem a
festményeken megszokott szelíd, álmodozó, törékeny Mária szólal meg,
hanem a szent elragadtatásában erős,
Istenére büszke Mária, aki a hatalmasokat trónjukról ledöntő Uraknak
Urának énekli szent vallomását…”.
Az oldalt írta:
Békefy Lajos, a KDNP Protestáns
Műhely külügyi titkára

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Várakozás
Advent lényege a várakozás Arra,
aki egyszer már eljött, s eljön majd az
idők végén. Addig pedig a Szentlélek
útján, közvetítésével újra és újra eljön
azokhoz, akik hittel hívják és várják.
A filozófus intelme elgondolkodtató ma is. Ő az eljövendő jövője felől
tekint a jelenre: „Közülünk van, aki
szükségletei, más a hangulata szerint
várja a jobb jövőt. Márpedig a helyzet
ez: a jövő várja a jobb embereket!” –
J. P. Hebel (1760-1826)
A legforradalmibb adventi ének:
Magnificat anima mea Dominum Et
exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo...
„Magasztalja az én szívem az Urat,
és örvendezik az én lelkem megtartó
Istenemben, mert rátekintett szolgálóleánya alázatos voltára, mert íme,
mostantól fogva boldognak mond
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Azokban az országokban, ahol az állam jövedelem-újraelosztó tevékenysége jelentős – ezek sorába tartozik Magyarország is –, az állami elvonások (adók,
járulékok stb.) és szubvenciók szabályainak módosítása a gazdasági kormányzat egyik legfontosabb eszköze. Miután kiterjedt adórendszerünk számos ponton
kínál lehetőséget a kormány társadalom- és gazdaságpolitikájának támogatására, nem lepődhetünk meg rajta, hogy a nemzetgazdasági tárca 2016-ban is két
alkalommal nyújtott be „adócsomagot” az Országgyűlés elé: májusban és októberben.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Mindenkinek kicsit jobb lehet. A
2017. január 1-jén hatályba lépő adótörvény-módosítások, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum
várható emelése által mindenkinek
kicsit jobb lehet: a munkabérből élőknek, a kisvállalkozóknak és a nagyvállalatoknak is. Cikkünkben elsőként
a családok helyzetével foglalkozunk.
Probléma: alacsony bérek, magas béreket terhelő adók. A magyar
adórendszer legnagyobb versenyhátrányaként szokás emlegetni azt a körülményt, hogy az béreket 51,75%-os ún.
„adóék” terheli. Ez azt jelenti, hogy a
– például munkaviszony vagy közszolgálati jogviszony keretei között – dolgozó magyarok csupán éppen csak a
nagyobbik felét vihetik haza nettó kereset formájában annak az összegnek,
amennyibe foglalkoztatásuk (munkaruházattól, eszközöktől és a munkába
járás költségeitől is eltekintve) a munkaadónak tulajdonképpen kerül.
Ezt az arányszámot úgy kapjuk
meg, hogy a bruttó jövedelemből egyfelől levonjuk a személyi jövedelemadó-előleget (15%), a nyugdíjjárulékot
(10%), az egészségbiztosítási járulékot (7%) és a munkaerőpiaci járulékot
(1,5%); másfelől pedig a bruttó jövedelemre felszámítjuk a szociális hozzájárulási adót (27%) és a szakképzési
hozzájárulást (1,5%). Mint látható,
sok kicsi sokra megy: a bruttó módon meghatározott bér 62%-át teszik
ki az adók, amelyből 33,5%-nyi részt
négy jogcímen a kifizetői adózás keretében a magánszemély javára levon
és megfizet a munkáltató, valamint
további 28,5%-ot fizet két jogcímen
„munkáltatói” járulékként. A fentiekben említett hat tétel között mértéke
alapján egy jelentősebb emelhető ki:
a 27%-os szociális hozzájárulási adó.
Ennek megfelelően a munkáltatói lobbi elsősorban ennek csökkentéséért
folyamodik a kormányzathoz.
Munkavállalói oldalról az európai
és regionális összehasonlításban is
alacsonynak számító bérek jelentenek
problémát és kihívást a jogalkotó számára. Ennek megfelelően, a kormány
a munkáltatói adóterhelés csökkentésének lehetőségét a bérek emeléséhez kötötte – mégpedig olyan módon,
hogy a szociális hozzájárulási adó
csökkentéséért cserébe a minimálbér
és a szakképzett munkaerőnek járó
garantált bérminimum jelentős emelésének elfogadását kéri a munkáltatóktól (a minimálbér a 15%-os emelés
révén bruttó 111.000 Ft-ról 127.650
Ft-ra emelkedik, a garantált bérminimum összege pedig a 25%-os növelés
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Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

eredményeként 129.000 Ft-ról 161.250
Ft-ra nő 2017-ben).
Első célcsoport: családok. A
Fidesz-KDNP többször bizonyította,
hogy adópolitikájában is a családot
tekinti a társadalom legfontosabb alapegységének. Klasszikus értelemben
vett családi adózás nincsen ugyan
jelenleg Magyarországon, azonban
a direkt szubvenciók – mint például
a családok otthonteremtési kedvezményeként (CSOK) újjáélesztett és
megerősített „szocpol” – vagy az adórendszer keretein belül érvényesíthető
adóalap-kedvezmények – mint a családi kedvezmény vagy az első házasok
kedvezménye – bizonyították az elmúlt
években, hogy a kormányzat keresi annak lehetőségeit, hogy az állami újraelosztási rendszer keretein belül a család
értelmezhető egységet jelentsen.
A gazdasági kormányzat koncepciója szerint 2017-től öt újabb módon
segíti a családok megélhetését az adórendszer, valamint a kapcsolódó szabályozási környezet:
1) A minimálbér emelését már
említettük, de ne feledkezzünk meg a
tervezett intézkedés lényegi céljáról:
az adott alacsony mértékű infláció
mellett ez ugyanis közel 15, illetve 25
százalékos reálbér-növekedést jelent
nettóban is, ami egyfelől a családok
megélhetését, a szegénység elleni
küzdelmet szolgálja, másfelől pedig –
közvetetten – a fogyasztás növekedése révén a gazdasági növekedésnek is
katalizátora lehet.

2) A mai Magyarországon húzóágazatnak számító „iparágak” (pl. autóipar, vendéglátás) évek óta fokozódó
munkaerőhiánnyal
szembesülnek.
Különösen igaz ez azokban a határmenti térségekben, ahol a turizmus
és a gépgyártás együttesen koncentrálódik (pl. Nyugat-Dunántúl). A
munkaerőhiány forrása kettős: egyfelől a szakképzési rendszer nem volt
képes lekövetni az elmúlt évek újabb
és újabb munkahelyteremtő beruházásait, másfelől pedig a szakképzett
munkaerő iránti külföldi kereslet elszívó hatása is érvényesül. Büszkék
lehetünk honfitársainkra, amiért külföldön is megállják helyüket, azonban
a magyarországi gyárakba, szállodákba, éttermekbe is biztosítanunk kell a
megfelelő munkaerőt. Mivel a magyar
társadalom mobilitási hajlandósága – szemben az amerikaival vagy a
némettel – meglehetősen alacsony, a
kormány felismerte, hogy külön ösztönzőkre van szükség annak érdekében, hogy a szakképzett munkaerő az
ország más térségeiből a munkahelyet
kínáló helyszínekre „csábítható” legyen. A személyi jövedelemadó és a
társasági adó rendszerébe adósemleges módon bevezetésre kerülő mobilitási célú lakhatási támogatás: a
munkáltatónál az adóalap megállapítása szempontjából is elszámolható
költség, a munkavállalónál pedig adómentes bevétel a munkáltató által lakhatás (lakbér) céljára nyújtott támogatás (bizonyos keretek között).
3) Részben európai uniós nyomásra, részben a munkavállalói igények-

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

re figyelemmel már a tavaszi adócsomagban átalakította a jogalkotó
a cafetéria (béren kívüli juttatások)
rendszerét. 2017-től a jól bevált Széchenyi-pihenőkártya
(szálláshely,
vendéglátás, szabadidő) mellett nettó
100 ezer forintnyi készpénz adható
a legkedvezőbb adózású (34,51%)
béren kívüli juttatások kategóriájában. Mindemellett a „régi” cafetéria elemek is elérhetők maradnak,
bár az adóterhelésük magasabb lesz
(49,98%).
4) A családok élelmezési kiadásai
csökkenhetnek jelentősen azáltal,
hogy a marha, a juh, a kecske (2015)
és a sertés (2016) után 2017-től a baromfi húsa, a tojás és a tej általános
forgalmi adómértéke is a legalacsonyabb 5%-os lesz. (Nem mellesleg,
az alapvető élelmiszerek áfájának
csökkentése a termelők piaci pozícióját is támogatja, valamint – a „tét”
csökkenése miatt – jelentősen csökkentheti az ágazatot érintő adócsalások volumenét.)
5) Végül, de nem utolsó sorban
meg kell említeni, hogy az első házasok adóalap-kedvezményére a jövőben azok a házaspárok is jogosultak maradnak, akik házasságkötésük
hónapjától számított 24 hónapon belül – gyermekvállalásukra tekintettel
– jogosultságot szereznek a családi
adóalap-kedvezményre.
A szerző jogász, közgazdász,
a KDNP zalaszentgyörgyi
szervezetének elnöke.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Semjén Zsolt:

Duray Miklós köszöntése

FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Örömmel vettem a kezembe az
Antológia Kiadó legújabb könyvét,
amivel Duray Miklóst köszönti – egy
kis késéssel – hetvenedik születésMegjelent
Ferenc
napján. E két kötet
válogatás
abból,
pápa Laudato si´
ahogy a hiteles kezdetű
tanú,
Duray Miklós
enciklikája
látta
megélte
mi környezetszennyezés
ellen isés
védekezni
kell az elmúlt ötven évet.
Köszönet a kiadónak, aki tudja: nem
hagyhatjuk, hogy ellopják a múltunkat! Bár sűrűn tapasztaljuk, hogy a
mögöttünk hagyott időszak igen bizonytalan, de a saját történelmünket
nekünk kell megírni.
Már koromnál fogva is jóval előbb
hallottam Duray Miklósról, korábban ismertem meg tevékenységét,
mint őt magát, hiszen első találkozásunk csak mintegy bő negyedszázada volt. De azért Miklósról hallhattunk a Kádár-korszak Pestjén,
még ha a hatalom szerette is volna
azt a látszatot keltetni, mintha nem
is létezne. Létezett azonban a Szabad Európa Rádió, akkor már közkézen forogtak a Nyugaton megjelent
magyar újságok, az itthoni ellenzéki mozgalmak is beszéltek róla, és
rendszeresesen írtak róla a szamizdatok. És persze Duray Miklós maga
is tett arról, hogy megismerjék. 1983
elején New Yorkban Püski Sándor
kiadta a Kutyaszorítót. Tehetett bármit is a hatalom, ez a könyv – annak
ellenére, hogy igencsak vadásztak rá
Hegyeshalomnál – gyorsan eljutott a
hazai olvasókhoz.
A nyolcvanas évek közepe táján a
Vígszínház előtt Csoóri Sándor dedikálta valamelyik frissen megjelent
verseskötetét. Barátaimmal álltunk
sorba. Mikor ránk került a sor, és vis�szaadta a dedikált kötetet, barátom
előkapta a zsebéből a Kutyaszorító
egy példányát: „Ezt is lenne szíves?”
Gondolom, ebben a körben nem kell
elmondanom, hogy a könyvhöz az
előszót Csoóri írta. „Természetesen”
– mondta. Cinkosan ránk mosolygott,
és már írta is.
A Kutyaszorítót lapozgatva érdemes megállni az egyetemi éveknél, a
József Attila Ifjúsági Klubnál. Erről
viszonylag kevés szó esik, de itt az
alkalom, hogy kimondjuk: előfutára
és példája volt ez a nyolcvanas évek
elején elindult magyarországi klubmozgalomnak. Azért is ragadtam
meg az alkalmat, hogy ezt kiemeljem,
mert a könyv bemutatására vállalkozó
Németh Zsolt és Lezsák Sándor annak
kulcsszereplője volt.
Németh Zsolt egyetemi évei alatt a
Közgazdasági Egyetem Rajk Kollégiumában vezetett és szervezett teltházzal működő klubot, míg Lezsák
Sándor aktívan tevékenykedett a Fiatal Írók József Attila Körében, és a
„Lakiteleki sátor” résztvevőinek jelentős része került ki a már működő

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Duray Miklós és Semjén Zsolt az író Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás,
rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963-2015 című könyvének bemutatóján
2016 novemberében

klubok, körök tagjaiból, vezetőiből,
és alkották aztán az MDF gerincét.
Mi is volt valójában ez a klubmozgalom? Olyan szervezetek alakultak,
ha nem is hivatalosan, de megtűrten,
ahol nem érvényesült a párt vezető
szerepe. 1968 áprilisában, mintegy
három éves klubélet után így alakult
meg a Magyar Ifjúsági Szövetség,
aminek Duray Miklós lett a vezetője.
A szervezet akkor már nyíltan politizált, és első konferenciáján megpróbált hatást gyakorolni a magyar
kisebbségi társadalom demokratizálódására és megtisztulására.
Az akkori magyar „érdekképviseleti” szervezet, ami együttműködött
a hatalommal, el sem tudta képzelni,
hogy ezek után külön tánccsoportja
legyen nekik, és külön a MISZ-nek.
Persze a legszomorúbb ebben az volt,
hogy a magyar kisebbség hivatalos
képviselői csak tánccsoport szintjén
voltak képesek elképzelni és vállalni a kisebbségi önkifejezést. Kicsit

emlékeztet ez az állapot a húsz évvel
későbbi Magyarország rendszerváltoztatás előtti időszakára, mikor a
politikai vezetés által mesterségesen
létrehozott társadalmi szervezetek vezetői néztek értetlenkedve, hogy miért
nincs rájuk szükség.
De elérkezett 1968. augusztus 21. A
Szovjetunió nem hagyott lehetőséget a
legcsekélyebb változtatásokra sem, és
ahogy 1956. november 4. hajnalán Magyarországot, úgy Csehszlovákiát is a
szovjet tankok lánctalpai szántották fel.
Ennek a bevonulásnak azonban
nagy tanulsága van, és itt Duray Miklóst idézem: „1968-ban mindenesetre
alaposan megrendültek a Közép-Európa feldarabolásához hozzájáruló
masaryki és benesi politikai eszmék.
A tanulság: Közép-Európa atomizálva védhetetlen… Ennek eredménye
’56 magyarországi tragédiája és ’68
augusztusa… Az első világháború végétől ötven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy három közép-európai tör-

ténelmi nemzet, a lengyelek, a csehek
és a magyarok eljussanak a történelmi
tudat és tapasztalat hasonló szintjére.”
A következő húsz év Miklós életében a Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság korszaka. Munka, szervezés, a csehszlovákiai magyarság
életének hiteles bemutatása. Közben
letartóztatás, házkutatás, börtön, de
erről már tud a világ, Miklós neve
ismertté vált. 1983-ban a tárgyalásán
ott ülnek a magyarországi irodalmi
élet kiválóságai: Mészöly Miklós,
Csurka István, Cseres Tibor. A párizsi Magyar Füzetek részletesen
beszámol a tárgyalásról, de az előtte
való házkutatásról is: „Lefoglalták
feljegyzéseit, kéziratait, írógépét, valamint egy házi készítésű sokszorosító szerkezetet.”
A sokszorosító szerkezet készítője – aki egy bátyai horvát személy
– elmesélte, hogy a Népszabadság is
közölt egy rövid hírt Miklós letartóztatásáról, és egy nála talált házi gyártmányú nyomdáról. Megjegyezte: „de
hát milyen nyomdát lehet összeállítani
a pozsonyi ápiszokból és röltexekből
összevásárolt dolgokból?!”
Aztán megjött a rendszerváltozás.
Miklós képviselő lett először a csehszlovák, majd a szlovák parlamentben. Elnöke az Együttélésnek, majd a
három párt egyesülése után alelnöke
az MKP-nak.
A rendszerváltozásnak is immár
26 éve. Ez még nem is olyan hosszú
idő, mégis hamar eljutottunk odáig,
hogy sokan tulajdonítanak maguknak
kulcsszerepet ezen időszak történéseinek epizódszereplői közül. De nekünk nem rájuk kell figyelni, hanem
az akkori történések főszereplőire.
Emblematikus személyek álltak
például a lengyel vagy a litván kommunistaellenes mozgalmak élén,
akiknek akkoriban megtanulta a világ a nevüket. Ilyen szerepet játszott
a felvidéki magyarság életében Duray
Miklós. De nemcsak a felvidéki, hanem az egyetemes magyarság életében is Duray Miklós volt az intellektuális iránytű. Vannak ma is, akik
politikai megrendelésre próbálják
meghamisítani az elmúlt idők történelmét. De sem Duray Miklóst, sem
az Együttélést nem lehet kitörölni a
történelemből!
Magyarország már kifejezte elismerését, amikor Duray Miklósnak
az egyik legmagasabb kitűntetést, a
Magyar Érdemrend nagykeresztjét
adományozta. A most bemutatásra
kerülő összeállítás csatlakozik ehhez
a tisztelethez. De a történetnek még
nincs vége.
Kedves Miklós!
Munkálkodj tovább a Nemzet, a
Haza és mindnyájunk javára!
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A szomszédságpolitika és a nemzetpolitika időszerű kérdései

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

Elöljáróban szükséges rámutatni,
hogy mi a viszonya a szomszédságpolitikának és a nemzetpolitikának.
Valójában a szomszédságpolitika a
külpolitika legfontosabb akció rádiuszát képezi, hiszen egy országnak a legközvetlenebb szomszédjaival meglévő viszonya formálásáról
van szó – bővebb értelmezésben
egy tágabb történelmi, kulturális,
szomszédokat is felölelő térségről
–, melynek sarokköve esetünkben
a nemzetpolitika, a határon kívülre került magyarságra vonatkozó
politika. Ez megkerülhetetlen külpolitikai prioritás, ahogy az üdvözlőbeszédben megidézett Antall József miniszterelnök temetésén Sütő
András is ezt leszögezte.
Indokolt arra rávilágítani, hogy
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban másfél éve létrehozott
szomszédságpolitikánkért felelős
miniszteri biztos feladatköre hogyan viszonyul a Miniszterelnökség
kebelében e kormányzati ciklus elején felállított nemzetpolitikai államtitkársághoz, amelyet Potápi Árpád
János irányit. Leegyszerűsítve a dolgokat: a munkamegosztás az, hogy
a nemzetpolitikai államtitkárság
irányítja és végzi a magyar-magyar
kapcsolatok, beleértve nem csak az
anyaország és a határon túlra rekesztett magyarság kapcsolatának
fejlesztését, hanem az öt kontinensen élő magyar diaszpórával fennálló kapcsolat rendszerét is. Ennek
eszközrendszere számos alapítványt
is felölel (Bethlen Gábor Alapítvány
stb.). A szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos hatásköre
ugyanakkor a nemzetpolitika külső
dimenziója, hangsúllyal a kormányközi tevékenységre, de magába foglalva a nem kormányzati és civil
kapcsolati mezőt is, s e fórumon történő ismertetőt ez is indokolja.
A rend kedvéért rá kell mutatni
arra is, hogy a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos a Külgazdasági és Külügyminisztérium
kebelében működik. A tárca megnevezése súlypontmegjelölés, mely
azon is nyugszik, hogy a határon túli
magyarság lakta területeket fejlesztő
együttműködések egyaránt kedvezőek az e térségben élő többségi és kisebbségi népcsoportoknak, így a magyarságnak is erősíti egzisztenciáját,
s erre bizony szükség van.
A magyar állam politikáját nemzetközi politikai kötelezettségvállalások és kötelező jogi normák határozzák meg. Éppen ennek jegyében
rendeztük meg tavaly novemberben
azt a nemzetközi konferenciát, amelyen 23 ország diplomatáival együtt
méltattuk a Helsinki Záróokmány
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

nemzeti kisebbség védelmekor is
éppen e legalapvetőbb és átfogóbb
alapvető emberi jogról van szó, s
ennek közösségi jellege is van. KöMegjelent való
Ferenc
zösségi, hiszen a méltósághoz
pápa Laudato si´
alapjog lényegi része önazonossákezdetű enciklikája
gunk szabadellen
kinyilvánítása
és megA lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni kell
jelenítése joga, s mivel az ember
társas lény, önazonosság-tudatunk
legbelső magterülete elkerülhetetlenül társadalmi, közösségi dimenziójú is. Gondoljunk csak az anyanyelvre, a vallásgyakorlásra. Ahogy
a nyelv, úgy a család, a nemzetiségi
és a nemzeti közösségi kötelék is
nem csak egyéni, hanem közösségi
jellegű, s ennek megfelelő jogi megítélése lenne szükséges. Az erről
vallott nézetkülönbség, s a közösségek háttérbe szorítása, rombolása
a liberális és konzervatív nézetet
vallók ütközésének előterében állnak. Európában kiélezett ideológiai,
európai pártközi komplex harc zajlik, hiszen a közös értékek és fogalmak átértelmezéséről, szerintünk
kifordításáról, majd azok erkölcsi, s
végül kötelező nemzetközi jogi normába öntése szándékáról van szó.
Ez kézzel fogható a házasság foTrócsányi miniszter a minap jog- galma tekintetében, a gyerekjogok,
gal sürgette, hogy a fogalmak tekin- a családjog vonatkozásában. Az altetében is rendet kellene teremteni, kotmányba foglalt értékfelfogásunk
meg kellene határozni jogilag is, feletti hatalomról, szuverenitásunkhogy ki a bevándorló, a migráns, a ról van szó, s
menedékkérő. Mindenesetre a tömeges bevándoroltatás és bevándorjól emlékezhetnek, amikor milás olyan kihívásokat jelent, amely
niszterelnökünk kidagadt nyaki
szükségszerűvé teszi, hogy az őshoütőerű, ellilult fejű baloldali és
nos népcsoportok jobban egymásra
liberális delegáltakkal vitázott
találjanak, éljenek egy államban
az Európai Parlamentben. Nem
akár többségi, akár kisebbségi hely- túlzás kimondani kulturális, civizetben. Őket más, különleges jogok
lizációs küzdelemről van szó.
illetik meg, szemben a migránsokkal. Ők csoportként integrálandók a
A szomszédságpolitikáért felelős
társadalomba, de velük szemben és miniszteri biztos hatáskörébe esik,
ellenükre asszimilációs elvárás nem hogy az EP és hasonló multilaterális
tehető.
nemzetközi szervezetekben történő
A migráns, bevándorló, mene- magyar fellépés irányát előmozdítdékkérő problémahalmaz politi- sa, összhangját elősegítse, a jelzett
kai térhódításának a nemzeti ki- heves vitákban a magyar fellépés
sebbségek nemzetközi védelmére hatékonyabb legyen. Visszautalnék
gyakorolt hatása tekintetében két – ahogy elhangzott – Surján László
eltérő nézettel találkoztunk. Kusy úr európai parlamentbéli tevékenyszlovák professzor, ismert emberi ségére, vagy felhozhatom a szintén
jogi harcos, a Charta 77 aláírója, előadó Hoffmann Rózsa asszonyét,
az említett konferenciánkon fejtette aki az Európa Tanács Parlamenki azon véleményét, hogy a töme- ti Közgyűlésében is munkálkodik.
ges bevándorlás ürügyén erősödik Magunk pedig éppen tegnap este
a hajlam a nemzeti kisebbségeket tértünk vissza Bécsből, ahol az Eusújtó diszkriminatív lépésekre. Egy rópai Biztonsági és Együttműködési
másik felfogás szerint erősítheti a Szervezet emberi jogi, közelebbről
migránsbeáramlást ellenző orszá- nemzeti kisebbségi vitafórumán
gok együttműködését, ami a V4 léptünk fel.
esetében tetten érhető. Meglátásom
A szomszédságpolitikáért felelős
szerint mindkét jelenség valós.
miniszteri biztos feladatköre másik
A konferenciaköszöntő beszédben nagy területét a szomszéd államokutalás volt az emberi méltóságra, kal meglévő kétoldalú kapcsolatokannak érvényesítésére. Valóban, a ban fejti ki. Személyében vezeti a hat
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

30 esztendeje és az Európa Tanács
keretében 20 éve aláírt ún. nemzeti
kisebbségi keretegyezményt. Ezen
és más nemzetközi megállapodásokban foglalt elveken nyugszanak a
szomszéd országokkal fennálló ún.
alapszerződéseink, és a kifejezetten
nemzetikisebbség-védelmi kétoldalú megállapodásaink.
Alaptörvényünk immár azt rögzíti, hogy a magyar állam nem csak
felelősséget érez, hanem felelősséget visel a külhoni magyarságért,
miközben az itt élő őshonos nemzetiségeinknek az egyik legmagasabb
szintű európai jogi és finanszírozási
feltételeket nyújtjuk. Ez a politikai
akarat nagyon erős kötelezettséget
jelent. S szomszédjainknak pedig el
kell viselniük, mint ahogy fordítva
nekünk is, a nemzetközi norma védelemből, érvényesítésből eredő kötelezettségeket, terheket.
A jogi kontextus érintése után a
nemzetpolitika külpolitikai érvényesítése külpolitikai körülményeit
indokolt áttekinteni.
Munkánkat már közel egy évtizede, de különösen az elmúlt két évben
jelentős politikai ellenszélben kell
folytatnunk.
A nemzeti kisebbségek politikai
és jogi védelme háttérbe szorult
a nemzetközi térben egy vad liberálisnak is nevezhető ideológiai,
politikai felfogás, majd ennek a
migráns ügy kapcsán keletkezett
térfoglalása nyomán.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

2016.12.09. 13:13:43

AZÁN

ág

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Fórum

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
szomszédos országgal
meglévő nemalakításáért
zeti
kisebbségi
kormányközi
vegyes
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás
bizottságok magyar
küldöttségét, s
elnököli az üléseket magyar oldalról.
E Bizottságok keretében elvégzett
egy éves munkát áttekintve kiemelhetők a következők. Horvát, szlovén,
szerb viszonylatban kedvező együttműködési alapot nyújt munkánkhoz
Megjelent Ferenc
a nemzeti kisebbségek
velünk azopápa Laudato si´
nos, őket kedvezményező
alkotmákezdetű enciklikája
nyos
felfogása,
e népcsoportjaink
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
kollektív jogi személyiségének az
elismerése. A horvátokkal ugyan
az ottani kormányváltások miatt
bizottsági ülésre nem került sor, de
a társelnökök többszöri tárgyalásai
eredményeket hoztak. A szlovénokkal is újra ülésezünk Budapesten,
immár másodszor egy éven belül.
A magyar fél nagyvonalú kisebbségtámogató politikája e viszonylatban is meghaladja a partnerét. A
szerb viszonylatú együttműködést
meghatározóan segíti, hogy partnerünk megsemmisítette a magyarság
kollektív bűnössége elvén nyugvó
határozatát, nem úgy, mint északi
szomszédunk… Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásai részeként Belgrád
kisebbségi akciótervet dolgozott ki;
a Bácskába, Bánátba irányuló, jelentős összegű gazdaságfejlesztési magyar támogatás hamarosan eléri az
ott élőket. Szlovákiával e hónapban
tartottunk vegyes bizottsági tárgyalásokat, az eredmények felemásak.
A Romániával fennálló nemzeti kisebbségi kapcsolatépítés már több
éve befagyott, a magyarság jogsérelmeit az RMDSZ idei nemzetközi szervezetekhez is eljuttatott,
terjedelmes jelentései is ismertették, ezek sora az oktatási, egyházi
vagyonok visszaszolgáltatása elmaradásától, a visszaszolgáltatott vagyontárgyak visszaállamosításán át
a közösségi jelképek, zászlók használatának tilalmazásáig terjednek

Országdelemről
épcsőben
a. A Kejavasla1 nem
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

zta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

és a sor sajnos hosszan folytatható.
Erdélyi civil szervezetek is készítettek jelentéseket a nyelvi jogok korlátozásáról. Ukrán viszonylatban még
társelnöki megbeszélés sem történt.
A keresztény civil szervezeteknek a
határon kívül rekedt nemzetrészeink
helyzete, joga érdekében is van együttműködési lehetősége. Az idei Márton
Áron-emlékév egy keretet adott ehhez, s jövőre Szent-László-emlékév
következik, s kezünk kinyújtása a felvidéki Debrődtől – hol hagyományos
emlékhelye és ünneplése van a lovagkirálynak – Erdély számos települése
közösségéig terjedhet.
Végezetül pedig megidézném bátorításul is Márton Áron 1946 Pün-

kösdjén, Csíksomlyón elmondott
beszéde azon részét, mely visszautal
a pápának az új világrendet formáló
hatalmakhoz idén Karácsonykor 75
éve (1941-ben) kifejtett, a nemzeti
kisebbségek védelmére vonatkozó
intelmeihez, hiszen ez a jubileum
akár Önöknek is alkalmat kínál fellépésre.
„XII. Pius pápa már a háború alatt
ismételten felhívta a világ figyelmét
a béke nagy művének erkölcsi feltételeire. Az új rend – mondja 1941.
karácsonyi beszédében – csak az
erkölcsi törvények megingathatatlan
és változhatatlan sziklájára épülhet.
Ugyanebben a beszédében az
igazságos és tartós béke egyik fel-

tételét így fogalmazza meg:» Az erkölcsi elvekre épült új rendben nincs
helye a nemzeti kisebbségek nyílt,
vagy rejtett üldözésének, kulturális,
vagy nyelvi sajátossága elnyomásának, gazdasági képességük akadályozásának, természetes szaporodási képességük csökkentésének, vagy
megszüntetésének.«”
A szerző a Külgazdasági és
Külügyminisztérium főtanácsadója.
A szöveg a Keresztény Civil
Szervezetek 14. országos fórumán,
2016. november 11-én, az
Országház Felsőházi termében
elhangzott előadás szerkesztett
változata.

Nyílt levél Kiss Lászlónak, Budapest 10-es számú egyéni választókerület
országgyűlési képviselőjének
Tisztelt Képviselő Úr!
A KDNP Budapest III. Kerületi Szervezete részéről megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy Ön, mint a választókerületünk egyénileg megválasztott országgyűlési képviselője – feltehetően pártja, az MSZP pártpolitikai érdekeit
szem előtt tartva – nem vett részt az Országgyűlés 2016. október 24-i, az
1956. évi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi ülésen. Nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani a bevándorlási
kvótával összefüggő, az Alaptörvény 7. módosításának szavazásakor, és nem
vett részt a Nemzeti Gyásznap 2016. november 4-i kerületi megemlékezésén.
Magatartását nem tartjuk elfogadhatónak és következmények nélkülieknek.
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!
Ön, mint egyéni képviselő, megsértette a hősök, az áldozatok emlékét, egyúttal mélyen megsértette és félrevezette választóit is. Protokollja egyértelműen igazolta, hogy nem ismeri, nem érdekli és így nem veszi figyelembe a
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Magyarország Alaptörvényéből, illetve az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvényben előírt, választott tisztségéből eredő kötelezettségeit.
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!
Ön magatartásával igazolta, hogy nem képviseli sem nemzetünk, sem választói érdekeit, ezért nem lehet helye és szerepe a demokratikus közéletben. Ezért a KDNP Budapest III. Kerületi Szervezete részéről felszólítjuk,
hogy Magyarország Alaptörvényének /2011. április 25./ az Országgyűlés c.
fejezete 4. cikk / 3/ bekezdésének d) pontja alapján országgyűlési képviselői
megbízatásáról mondjon le!
Reméljük, ettől a döntéstől nem fog távol maradni.
Budapest, 2016. november 14.
Tisztelettel:
Hecsei Pál
a KDNP Bp. III. Kerületi Szervezetének elnöke
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

HAZÁNK

pápának a szent novem- Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
ber 11-i ünnepe és a ma- felelős államtitkára kísérte.
Semjén Zsolt a találkozót követőgyarországi Szent Márton-emlékév alkalmából. en elmondta: a Vatikán elismeréssel
Beszámolt az egy- fogadta, hogy a magyar kormány
házfőnek arról, hogy keresztényüldözés elleni államMegjelent Ferenca
nemrég Buenos Aires- titkárságot hozott létre. Jelenleg
pápa Laudato si´
ben az ott élő magyar világban 250 millió embert
kezdetűüldözenciklikája
nek vallásáért,
köztükkell 200 millió
közösséggel találkozott,
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
amelynek tagjait az ar- a keresztény, és erről a keresztény
gentin származású pápa Nyugat nem vesz tudomást – emis jól ismeri. A világban lékeztetett. Kiemelte, hogy az álélő magyarság összefo- lamtitkárságnak „erős az üzenete”,
gása, a nemzeti identitás mivel Magyarország az első, amely
megőrzése nagyon fontos a keresztényüldözés elleni fellépést
– mondta Ferenc pápa, nem egy NGO-ra, vagyis egy nem
aki magyarul köszön- kormányzati szervezetre bízta, hatötte a magyar kormány képviselőit: nem beemelte az államrendszerbe,
„Isten éltesse!” – mondta a Szentatya. így deklarálva, hogy különleges a
Semjén Zsoltot Potápi Árpád János, a kapcsolata a kereszténységgel.
FORRÁS: AA

Semjén Zsolt a Vatikán közelében
október 13-án felállított Misericordia (Irgalmasság) című magyar képzőművészeti projekt (misericordiaroma.com) záróeseményére érkezett
november 9-én az olasz fővárosba.
Részt vett Ferenc pápának a Szent
Péter téren tartott szerdai általános
audienciáján, amelyen gyűrűcsókra
járult az egyházfőhöz.
A pápával folytatott találkozón Semjén Zsolt szólt a magyar művészi installációról, amely Magyarország tisztelgése kívánt lenni a pápa által meghirdetett
irgalmasság szentéve előtt, valamint a
magyar művészet bemutatását is szolgálta. Semjén Zsolt elmondta az egy-

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

házfőnek, hogy az installáció jövő pünkösdre Csíksomlyóra kerül át.
A miniszterelnök-helyettes Szent
Márton-ezüstérmét adott át Ferenc

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Advent Budapesten – a keresztény értékek alapján
HAZÁNK

Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke gyújtotta meg az első adventi gyertyát
Budapest-Belvárosban, a Városház
Parkban. A kereszténydemokrata
politikus ünnepi beszédével vette
kezdetét az Advent Budapesten elnevezésű családi és kulturális fesztivál
is, amelynek központi üzenete: családban, közösségben, felelősséggel
és szeretetben élni.
„A fesztivál idején idén is gazdag
programkínálattal, jótékonysági eseményekkel és számos meglepetéssel várják a családokat a Városháza
parkban. A kulturális rendezvényeknek helyet adó fűtött Üvegházban a
négy adventi hétvégén, szombaton és
vasárnap egész nap ingyenes családi
programok – bábszínház, betlehemes
játékok, kézműves foglalkozások,
jótékonysági macigyűjtés, adventi
gyertyagyújtás, koncertek – várják
az érdeklődőket, hétköznap esténként pedig amatőr kórusok, társulatok mutatják be itt karácsonyi műsoraikat. A Városháza parkban állítják
ki az óvodás és iskolás csoportok
által környezettudatos eszközökkel
dekorált 90 stilizált kisfenyőt is, így
idén újra köztéri installáció formájában díszítik a belváros egyik legszebb terét.
Több szempontból is nagyon fontosnak tartom ezt a kezdeményezést.
Az egyik, hogy a népszokások, a
kézművesség, a régi tradíciók felele-
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tett világ

es ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

hiszen várakozunk a Megváltó, Jézus
eljövetelére. Mégis, ha körülnézünk
a világban leginkább a rohanás, a fogyasztás, a birtoklás határozza meg
az év utolsó szakaszát.
Az ilyen alkalmak, mint a mai gyertyagyújtás ezzel szemben nyugalmat,
csendességet árasztanak. A koszorú
4 gyertyája a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretet jelképezik. A mai
fogyasztói kultúra helyett kicsit ezt a
názáreti, méltóságteljes életet kellene
követnünk.
Hadd idézzem Önöknek Böjte Csaba szavait:

Szeretem magam elé képzelni a
csendes, egyszerű Betlehemi barlangot, benne a Szent Családot, a Kis
Jézussal. Milyen döbbenetes egyszerűség! A Világmindenség Ura üres
kézzel jön a világra! Nem hoz semmit,
mert Ö maga az áldás, az ajándék.
Kívánom, hogy mint Jézus születésekor a jászolban, Magunk is váljunk
áldássá, ajándékká a családunk és a
körülöttünk élők számára. Remélem,
hogy mindenkinek lesz lehetősége
egy kicsit megállni és igazán átélni
ezt a csodálatos ünnepet” – fogalmazott Bagdy Gábor.
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

venítésével a hagyományos kultúrák
és értékek kaphatnak teret a mindent
elárasztó szórakoztatóipar ellenében.
Kicsit előtérbe kerülhetnek a népművészetre jellemző esztétikai értékek,
mint az egyszerűség, tisztaság, természetesség. Emellett pedig a koncertek, hagyományőrző programok
és karitatív események segítségével
visszatérhetünk a karácsony eredeti
jelentéséhez, hiszen a karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az
ünnepe.
Sokszor halljuk ezt, hogy az adventi időszak az elcsendesedés ideje,

S-JÚNIUS
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

sődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
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A Kereszténydemokrata Nép-
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