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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Orbán Viktor beszéde elején több meghívott 
vendéget köszöntött, köztük Semjén Zsoltot, 
a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét. 
Mint fogalmazott, a KDNP elnöke „bevált 
szövetséges és jó bajtárs”, illetve „a KDNP 
tagjai jó bajtársak a számunkra”. 

Magyarország miniszterelnöke szerint két 
súlyos történelmi kérdés feszegeti ma Európa 
egységét. Az első a bevándorlás problémája, 
amit „megalapozottan szoktunk” újkori nép-
vándorlásnak nevezni. A másik, hogy milyen 
jövő felé tartunk: Brüsszel Európája vagy a 
nemzetek Európája felé – fejtette ki.

A kormányfő úgy vélte, a tét komoly, ezért 
mindkét kérdésben óriási erők feszülnek 
egymásnak. „Két olyan vita közepén állunk, 
melyek kimenetele hosszú évtizedekre meg-
határozhatja Európát, egyszer és mindenkor-
ra visszafordíthatatlanul” – fogalmazott.

Az „őrült ötletek csimborasszója”, hogy 
némelyek a szolidaritásra hivatkozva azon 
fáradoznak, kötelező jelleggel, a kvótarend-
szerrel vagy migránsfalvak kialakításával, 
hogy minden uniós tagállamba migránsokat 
telepítsenek. Most meg azoktól az országok-
tól várnak együttműködést, akiknek a véle-
ményét meg sem kérdezték, amikor koráb-
ban úgy döntöttek, hogy tömegével hívják 
be Európába a migránsokat – emlékeztetett 
a kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Nem 
akarok részt venni abban a történelemhami-
sítási német kísérletben, amely a migránsok 
2015-ös beengedését Németország helyett 
Magyarország nyakába akarja varrni. A 
német sajtóban folynak ilyen kísérletek.” A 
miniszterelnök szerint a multikulti „dugába 
dőlt”, aminek árát most az összes tagállam-
mal, köztük velünk akarják megfizettetni. 
A nyugati országokba oktalanul beengedett 
migránsokat szét akarják osztani azok kö-
zött, akik – mint Magyarország – megvéd-
ték magukat és nem engedték be őket saját 
országukba. Ezzel szemben Magyarország 
azt javasolja, hogy akinek a migránsok már 

nem kellenek ne 
ossza szét őket Eu-
rópán belül, hanem 
szállítsa ki őket Eu-
rópából.

„Mi, akik a nem-
zetek Európáját 
akarjuk, nem va-
gyunk euroszkep-
tikusok. Mi euro-
realisták vagyunk, 
sziklaszilárd ala-
pokra akarjuk épí-
teni az Európai 

Uniót”. Ez pedig az európai nemzetek való-
sága; ma az unió ezen alapokon áll. Egyetlen 
nemzetnek sem adhatják parancsba, hogy 
kikkel éljen együtt a saját országában. Ez 
csak a nemzetek szuverén döntése lehet – 
nyomatékosította a miniszterelnök.

Beszélt arról is, hogy a tömeges integrá-
ció illúziója megbukott, „bármilyen jól is 
mutat papíron és a tankönyvekben”, nem 
működik. Helyette párhuzamos társadalmak 
jönnek létre, növekvő bűnözéssel, romló 
közbiztonsággal, terrorveszéllyel és terrortá-
madásokkal – sorolta. Úgy vélte, az Európa 
jövőjével kapcsolatos vitákban nem dönthet 
más, mint Európa. Ezen pedig nem Brüsz-
szelt, nem az európai vezetőket, hanem az 
európai polgárok közösségét értik. Egyedül 
az ő véleményük számít – emelte ki.

Viszont Európában, a demokrácia ősha-
zájában az embereket nem kérdezi meg sen-
ki. „Csak mi, a Fidesz-KDNP kormányzat 
itt, Magyarországon” – mondta. Felidézte: 
2010 óta a legfontosabb közös ügyekben 
kikérték a magyarok véleményét. Idén már-
ciusban az ötödik nemzeti konzultációt indí-
tották útjára. A kormány hat kérdést tett fel, 
melyek mindegyike Magyarország nemzeti 
függetlenségéről szólt. Három a migráns-
válsággal kapcsolatosan, három pedig a 
gazdasági döntéseket illetően – emlékezte-
tett. Mivel mind a hat kérdésben egyetértés 
mutatkozott, „kimondhatjuk, szinte teljes 
konszenzus van abban, hogy a gazdaságunk 
függetlenségét és migrációs politikánkat 
meg kell védenünk a brüsszeli beavatkozás-
tól”. Az emberek egyöntetűen kiálltak amel-
lett – folytatta, hogy a magyar gazdaságot 
érintő döntések itt szülessenek. Továbbra is 
mi döntsünk az adókról, energiaárakról – ne 
engedjük át ezeket a döntéseket Brüsszelnek 
– fűzte hozzá.

A magyarok nem akarnak illegális mig-
ránsokat befogadni. A magyarok teljes  
összhangban azt akarják, hogy tegyünk meg 
mindent annak érdekében, hogy megvédjük 

az országot az illegális bevándorlóktól – 
emelte ki.

Egyetértés van abban, hogy az illegális 
bevándorlókat ne hagyjuk szabadon kószál-
ni az országban. Abban is, hogy az illegális 
bevándorlást segítő tevékenységet – mint az 
embercsempészet és az illegális bevándorlás 
népszerűsítése – büntetni kell – mutatott rá.

Úgy vélte, a magyar emberek „átlátnak 
a szitán”, világos számukra, hogy a kül-
földről pénzelt szervezetek jelentős része 
titokban az illegális bevándorlást szer-
vezi, támogatja, finanszírozza. Ez nem 
csak magyar felismerés. Olaszországban 
ezt nyíltan tárgyalják már, és „a többi 
országban is egyre nehezebb elleplezni, 
hogy az embercsempészek és az illegá-
lis bevándorlást segítő NGO-k egy közös 
maffiahálózatot alkotnak” – tette hozzá.

„A valóság az, hogy Soros György 
egy kiterjedt maffiahálózatot működtető 
spekuláns, aki Európa békéjét és jövőjét 
veszélyezteti. A migráció neki jó üzlet, 
s még jobb lenne, ha mi nem akadékos-
kodnánk. Magyarországra és személy 
szerint rám azért annyira dühös, mert mi 
a nagy tervének és nagy üzletének útjá-
ban állunk” – tette egyértelművé Orbán 
Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett: 
Soros György meghirdette betelepítési 
programját, finanszírozza a migránsokat 
beszállító szervezeteket, valamint támo-
gatja az NGO-k és az embercsempészek 
maffiahálozatát.” 

Orbán Viktor megállapítása szerint „ed-
dig meleg nyarunk van, de még forróbb ősz 
vár ránk”. Ugyanis újabb kemény csaták 
következnek, mivel közelednek a választá-
sok. Úgy vélte, Soros mindent elkövet majd, 
hogy Magyarországon olyan kormány le-
gyen, amelyik „úgy táncol, ahogy ő fütyül”. 
Amelyik lebontja a kerítést és megnyitja a 
határokat az illegális bevándorlók előtt. A 
helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a 
Jobbikot is befonta a hálójába – állapította 
meg. A kormány viszont a magyar emberek 
oldalán áll, a magyarok pedig támogatják a 
kormányt Brüsszellel és Sorossal szemben. 
„Nem fogjuk hagyni, hogy Soros nevessen 
a végén” – nyomatékosította Orbán Viktor.

Az eseményen felszólalt Kósa Lajos, a Fi-
desz frakcióvezetője, Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter és Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes is.

A rendezvényről bővebb összeállítás és vi-
deók megtekinthetők a kdnp.hu oldalon.

A KDNP elnökének a Nemzeti Konzultáció 
kapcsán megfogalmazott gondolatait lapunk 
11. oldalán olvashatják.

Magyarország megvédéséhez meg kell állítani a migrációt! Búcsú 
Rubovszky 
Györgytől

Június 27-én tartotta a Fidesz-frakció a nemzeti konzultációt kísérő „Álljunk ki Magyarországért! országjáró rendezvénysorozatá-
nak záróeseményét a Bálna Budapest Rendezvényközpontban, ahol beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 
és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is. 

2017. június 21-én este, 
73 éves korában elhunyt 
Rubovszky György, a 
Kereszténydemokrata 
Néppárt alapító tagja, 
pártügyész, parlamenti 
frakcióvezető-helyettes. 
Halálával a KDNP rend-
szerváltozás utáni törté-
netének egyik meghatá-
rozó alakja távozott.

A kereszténydemok-
rata politikus gyászmi-
séjét a Szent István-ba-
zilikában tartották július 
1-jén, majd családja, 
barátai és tisztelői a 
Farkasréti temető Ma-
kovecz-ravatalozójában 
vettek végső búcsút a 
kereszténydemokrata 
politikustól. A gyász-
szertartáson jelenlétével 
fejezte ki részvétét a 
családnak Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés 
elnöke, Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyet-
tes, a KDNP elnöke, 
Harrach Péter, a KDNP 
országgyűlési frakció-
jának vezetője, Latorcai 
János, az Országgyűlés 
kereszténydemokrata 
alelnöke, Kósa Lajos, a 
Fidesz frakcióvezetője, 
Kubatov Gábor, a Fi-
desz pártigazgatója és 
hazánk számos vezető 
politikusa.

Rubovszky Györgyre 
a 2-3. oldalon olvasha-
tó összeállítással emlé-
kezünk.
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Rubovszky György (1944-2017) emlékére

Rubovszky György személyében 
a magyar kereszténydemokrácia 
tiszteletre méltó, kiemelkedő alak-
ja távozott közülünk. Meghatározó 
szerepe és múlhatatlan érdeme volt 
abban, hogy a Kereszténydemokrata 
Néppárt Barankovics István öröksé-
gét a magyarországi rendszerváltoz-
tató pártok közé emelte, a keresz-
tény értékek legfőbb képviselőjévé 
tette a magyar politikai életben. 

Emberi tartása, tudása és bölcses-
sége – a magyar parlamentarizmus 
nemes hagyományait idéző – alakja 
maradandó életművet hagyott örö-
kül az utókor számára. Személyére 

az elmúlt negyedszázad parlamenti 
pártjainak képviselői is megbecsü-
léssel tekintettek.

***
Rubovszky György 1944-ben szü-
letett Budapesten. Jogi diplomáját 
1970-ben az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerezte, 1972-ben lett 
ügyvéd. 1989-ben a KDNP alapító 
tagjaként létesítette első párttag-
ságát, 1991-től a KDNP budapesti 
szervezetének elnöke, 1992-től a 
párt országos elnökségének tagja, 
mint ügyvezető titkár, 2002-től a 
KDNP pártügyésze.

1990-ben az őszi önkormányzati 
választáson a Fővárosi Közgyűlés 
tagja lett. 1994-ben a KDNP or-
szágos listájáról szerzett parlamen-
ti mandátumot, az alkotmány- és 
igazságügyi bizottság tagja lett. 
1998-ban a Fidesz listáján szerzett 
parlamenti mandátumot, 2002-ben 
képviselőjelölt, majd 2003 nyarán az 
elhunyt Varga László helyére behív-
ták az Országgyűlésbe, ahol ismét 
tagja lett az alkotmány- és igazság-
ügyi bizottságnak. 2006-ban közös 
jelöltként a Fidesz-KDNP orszá-
gos listáról jutott mandátumhoz és 
az alkotmányügyi, igazságügyi és 

ügyrendi bizottság tagja lett, illetve 
a KDNP frakcióvezető-helyettese.

2010-ben ismét a Fidesz-KDNP 
közös jelöltjeként szerzett mandátu-
mot, a KDNP frakcióvezető-helyet-
tese, illetve a mentelmi, összefér-
hetetlenségi és mandátumvizsgáló 
bizottság elnöke, valamint az alkot-
mányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottság tagja volt, 2014-től pedig 
az igazságügyi bizottság elnöke és a 
törvényalkotási bizottság tagja volt.

Lelkét a Mindenható Isten irgal-
mába ajánljuk, emlékét tisztelettel 
megőrizzük.

Kereszténydemokrata Néppárt

2017. június 21-én este, 73 éves korában elhunyt Rubovszky György, a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagja, pártügyész, parlamenti frakcióvezető-helyet-
tes. Halálával a KDNP rendszerváltozás utáni történetének egyik meghatározó alakja távozott. A kereszténydemokrata politikus gyászmiséjét a Szent István-ba-
zilikában tartották július 1-jén, majd családja, barátai és tisztelői a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában vettek végső búcsút a kereszténydemokrata 
politikustól. A gyászszertartáson jelen volt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, Harrach Péter, a KDNP 
országgyűlési frakciójának vezetője és Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke is.

A parlament június 23-ai ülésén az elnöklő Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke a magyar kereszténydemokrácia kiemelkedő alakjának 
nevezte Rubovszky Györgyöt. Részletesen felidézte és méltatta a KDNP-s politikus három évtizedes politikai pályafutását, valamint a gyászoló család megjelent 
tagjainak az Országgyűlés és a maga nevében is őszinte részvétét fejezte ki. Az Országgyűlés néma felállással tisztelgett az elhunyt képviselő emléke előtt

Rubovszky György több mint két évtizeden át vett részt az Országgyűlés munkájában

Hazank_julius.indd   2 2017.07.13.   12:19:29



HAZÁNK  3AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

 In memoriam

Megint elment egy hazafi.
Életének 91. évében elhunyt 

Fónay Jenő, a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetségének (POFOSZ) 
örökös elnöke.

Egész életét alapvetően meg-
határozta az 1956-os forradalom, 
azaz a haza szeretete és a szabad-
ságvágy. Ösztönösen érezte mind-
kettőt, egész élete ezt bizonyítja.

Még fiatalon, 1944 szeptemberé-
ben úgy érezte, eljött az idő, és ön-
ként jelentkezett a Szent László ha-
dosztályba. Németországba került, 
ahol amerikai fogságába esett. 1945 
november elején tért haza. A köz-
gazdasági, majd a műszaki egye-
temre járt, 1952-ben szerzett mér-
nöki diplomát. 1953-tól 1956-ig az 
Erőműtervező Irodánál dolgozott.

Aztán megint eljött az idő. 1956 
őszén tevékenyen részt vett a for-
radalomban, fegyveresen harcolt a 
Széna téren. A felkelők nevében ő 
vett részt a Petőfi Akadémián tar-
tott fegyverszüneti tárgyalásokon 
a kormánnyal. Ezért még 1956-ban 
letartóztatták.

1958. április 25-én a Lomja-
pataky-tanács halálra ítélte, és a 
bíróság egyik tagja sem javasol-
ta kegyelemre. Hónapokat töltött 
a halálraítéltek cellájában és 21 
napot a siralomházban. Július 
18-án a II. fokú Vágó-tanács is a 
legsúlyosabb ítélet mellett döntött, 
jóllehet az ügyész életfogytiglant 
indítványozott. A kegyelmi tanács 
ülésén csak Vágó Tibor szavazott 
az „életre”, de másnap, július 19-
én a tanács újra összeült. Ekkor 
már a tanácselnök mellett Sánta 
Istvánné és Varga István is a ke-
gyelem mellett adta le voksát, Ma-
róti Károllyal és Szabó Sándorral 
ellentétben. Egy Kádárnak írt le-
vélben Fónay Jenő 38 lakótársa 
(köztük Stromfeld Aurélné) a ha-
lálos ítélet megváltoztatását kérte. 
Az új szavazás eredményeképpen 
az MNK Elnöki Tanácsa még ezen 
a napon kegyelemben részesítette. 
Ez életfogytiglant jelentett, de az 
új büntetőtörvénykönyv megjele-
nésével húszéves börtönbüntetésre 
változott az ítélete. 1962-ben több 

beadványt nyújtott be a Fővárosi 
Főügyészségnek és a Legfelsőbb Bí-
róságnak, új adatokra és az eljárás 
törvénysértéseire hivatkozva perúj-
rafelvételt kért. Ezt elutasították, de 
1963. március 28-án szabadult.

1963-tól 1984-ig a Mélyépítő 
Vállalatnál, majd a Vízitervnél 
volt hőtechnika-tervező; 1984-től 
nyugdíjas.

És hosszú évtizedek után ismét 
eljött az idő. A politikai foglyok 
mozgalmát 1987-től szervezte. 
1988 tavaszán egyik alapítója volt 
a Történelmi Igazságtétel Bizott-
ságnak, majd abból kiválva 1989-
ben létrehozta a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetségét. Azért, hogy a 
forradalom idején harcoló és utána 
börtönben, elnyomásban sínylődő 
magyaroknak megfelelő életkörül-
ményeket vívjon ki, illetve ébren 
tartsa 1956 szellemiségét. A szerve-
zet elnöki tisztét 2002-ig töltötte be.

Erről így beszélt: „1989 előtt 
csak szűk körben, suttogva be-
széltek a politikai üldözésekről. A 
POFOSZ megalakulásával végre 
előléphettek azok, akik harccal, 
szenvedéssel, üldöztetéssel, szemé-
lyes szabadságuk elvesztésével vál-
tották meg az ország szabadságát. 
Az ő tisztességük, és az áldozatok 
józansága kellett ahhoz, hogy egy 
csepp vér kiontása nélkül ma füg-
getlen, demokratikus Magyaror-
szágon élünk. Bármennyi csalódás, 
fájdalom és keserűség terheli még 
ma is a hétköznapokat, a legfonto-
sabb cél valósággá vált.” 

2005-ben Nagy Imre-érdem-
renddel, 2006-ban a Szabadság 
Hőse emlékéremmel tüntették ki. 
2006. október 22-én a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagy-
keresztje kitüntetést vehette át a 
parlamentben. Október 25-én – 
más veteránokhoz hasonlóan – a 
rendőrök nem engedték neki, hogy 
megkoszorúzza az 50 évvel korábbi 
sortűz áldozatainak emlékművét a 
Kossuth téren.

Visszaemlékezései Megtorlás 
(Mi történt Magyarországon 1956 
után?) címmel 1983-ban jelentek 
meg Svájcban.

Megint megtért Istenéhez egy 
hazafi.

Egész életében a nemzetet szol-
gálta. Nem tört meg a siralomház-
ban, mérnökként dolgozott – több 
szabadalma is volt – a diktatúrá-
ban. És amikor hosszú évtizedek 
után eljött az idő, újra egykori baj-
társai megsegítésén fáradozott. Azt 
tette, amit a háborúban és a forra-
dalom idején: harcolt. Úgy, ahogy 
csak a legnagyobbak tudnak.

Főhajtás Fónay Jenő előtt„Régi harcostársunkat 
veszítettük el”

Magyarország igazságügyi minisztere, Trócsányi László a követ-
kező szavakkal búcsúzott Rubovszky Györgytől: „Kollégánk és 
barátunk volt, igazi kereszténydemokrata politikus, a szó legne-
mesebb értelmében vett honatya. Elveit soha nem adta fel, tudása 
és munkabírása kivételes volt. Az ország, a nemzet ügyeit mindig 
az egyéni érdekei, céljai elé helyezve dolgozott, az igazságügyi bi-
zottság elnökeként a parlament tekintélyét biztosító, fegyelmezett 
munkát követelt meg nemcsak a képviselő- és politikustársaitól, 
hanem önmagától is – még az utóbbi hónapokban is. Pótolhatatlan 
veszteséget jelent a halála.”

A nagyobbik kormánypárt is közleményben vett búcsút a ke-
reszténydemokrata honatyától. „Politikustársunkkal egy nagysze-
rű embert, egy régi harcostársunkat veszítettük el” – fogalmazott 
részvétnyilvánításában a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség.

Harrach Péter, a KDNP képviselőcsoportjának vezetője a frakció nevében 
búcsúzott elhunyt képviselőjüktől az Országgyűlés ülésén

Családja, barátai, tisztelői a Szent István bazilikában és a Farkasréti temetőben 
vettek végső búcsút Rubovszky Györgytől
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Együttműködési szándéknyilatkozatot 
írt alá Ankarában Semjén Zsolt

Harmadik alkalommal rendezték meg Ankarában a felső szintű stratégiai tanács 
ülését, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes is. A találkozón ott volt Simicskó István kereszténydemokrata 
honvédelmi miniszter és a szintén KDNP-s Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter is. A magyar-török kormányzati konzultáció után együttműködési szán-
déknyilatkozatot írt alá Semjén Zsolt a török miniszterelnök-helyettessel.

Egyre többen üdülhetnek  
az Erzsébet-táborokban

S z á s z f a l -
vi László a 
somogyi te-
l e p ü l é s e n 
található és 
jelenleg gye-
rekek táboro-
zását biztosító 
Kavulák János 

Általános Iskola bejáratánál tartott 
sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a 
hatodik éve megszervezett Erzsé-
bet-táborokban eddig mintegy 400 
ezer hátrányos helyzetű gyermek 
vett részt. A kormány a táborokat 
5,2 milliárd forinttal támogatja idén, 
ennek köszönhetően a gyermekek az 
ott alvós és a napközis rendszerben 
is rendkívül kedvező feltételek mel-
lett, heti ezer, illetve ötszáz forintért 
táborozhatnak – mutatott rá a ke-
reszténydemokrata honatya.

Hozzátette, az érintetteknek napi 
háromszori étkezést, színvonalas 

sport-, kulturális és önismereti prog-
ramokat is biztosítanak, s részvé-
telük pozitívan hat személyiségük 
fejlődésére, a közösség iránti elkö-
telezettségükre, későbbi felelősség-
vállalásukra.

Szászfalvi László kitért arra, hogy 
Somogy megyében 2300 gyermek 
megy idén Erzsébet-táborba, köztük 
van a berzencei általános iskola ta-
nulóinak 79 százaléka.

A táboroztatás infrastrukturális 
feltételei folyamatosan javulnak, a 
kormány a közelmúltban döntött ar-
ról, hogy 2019-ig 26 milliárd forin-
tot fordít a zánkai és a fonyódligeti 
üdülőközpontok felújítására, amely-
lyel megduplázódik e létesítmények 
kapacitása – mondta.

Közölte: az ingyenes gyermekét-
keztetési programok és a tankönyv-
támogatás mellett az Erzsébet-tá-
borok is cáfolják a kormánypártok 
szociális érzéketlenségéről szóló 
baloldali ellenzéki vádakat.

MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt rendkívüli jelentőségűnek tatja az Erzsé-
bet-táborokat, mert olyan szociális üdültetési programot valósítanak meg, 
amilyen a rendszerváltás óta hiányzott Magyarországon – mondta Szászfal-
vi László Somogy megyei kereszténydemokrata országgyűlési képviselő júli-
us 7-én Berzencén. A hatodik éve megszervezett Erzsébet-táborokban eddig 
mintegy 400 ezer hátrányos helyzetű gyermek vett részt.

Hölvényi György: Új feladatok az 
európai fejlesztéspolitikában

Az Európai Unió által nyújtott nemzetközi fejlesztési segélyek történel-
mi szerepet töltenek be a 21. századi kihívások kezelésében a kedvez-
ményezett országokban, mindenekelőtt Afrikában – hangsúlyozta Höl-
vényi György európai néppárti politikus az Európai Unió és az afrikai, 
karibi és csendes-óceáni térség parlamenti képviselőinek tanácskozá-
sán. A magyar kereszténydemokrata képviselő az Európai Parlament 
nemzetközi fejlesztési szakbizottságainak tagjaként harmadik alka-
lommal vett részt az EU, valamint az uniós fejlesztési segélyek által 
kedvezményezett országok politikusainak rendes közgyűlésén.

Hölvényi György az Európai 
Néppárt álláspontját ismertetve 
a vitában kiemelte: a fejlesztési 
segélyeknek mindenekelőtt a biz-
tonság megteremtését kell előse-
gíteniük a válságoktól sújtott ré-
giókban, különösen Afrikában. Az 
európai pénzügyi hozzájárulásnak 
nem csak a szegénység csökkenté-
sét, hanem az állandósult politikai 
bizonytalanság, a korrupció vagy a 
tömeges migráció visszaszorítását 
is szolgálnia kell. A magyar képvi-
selő a nemzetközi fejlesztéspoliti-
ka történelmi feladatának nevezte, 
hogy csökkentse a tömeges elván-
dorlás és migráció negatív hatásait. 
Mindez közös érdeke a segélyeket 
biztosító és a kedvezményezett or-
szágoknak egyaránt – tette hozzá. 

A kereszténydemokrata képvi-
selő emlékeztetett, hogy az egyhá-
zakhoz köthető segélyszervezetek 
jelentős munkát végeznek a közjó 
érdekében a gazdaságilag kevés-
bé fejlett vagy konfliktusok által 
sújtott országokban. Bár európai 
néppárti kezdeményezésre történt 
előrelépés ennek a jelentős hoz-
zájárulásnak európai uniós szintű 
elismerése érdekében, továbbra 
is dolgozni kell azért, hogy ezek 
a szervezetek az őket megillető 
módon vehessenek részt az euró-
pai fejlesztési programok meg-
valósításában. Hölvényi György 
hangsúlyozta, hogy a tagállami 
kormányoknak a jövőben továb-
bi nyomást kell gyakorolniuk az 
Európai Bizottságra az egyházi 
segélyszervezetek érdemi és rend-
szeres bevonása érdekében.

HAZÁNK

Jövőre, a családok évében a kormány 
tovább bővíti a családi adókedvez-
ményeket az elfogadott költségvetési 
törvény szerint – jelentette ki Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának parlamenti államtitkára, a 
KDNP alelnöke. 

Rétvári Bence elmondta: a többi kö-
zött enyhítik a két gyermekes családok 
adóterheit, amelyek éves szinten 420 
ezer forint kedvezményben részesül-
nek. Emellett a kormány vállalta, hogy 
2017-hez képest négy év alatt megdup-
lázza az általuk igénybe vehető csalá-
di adókedvezményt. Ez az intézkedés 
Magyarországon 390 ezer kétgyerme-
kes családot érint – tette hozzá a kor-
mánypárti politikus.

Mint elmondta, a kormány számára 
a gyermekek és a családok az elsők; ezt 

mutatja, hogy a családi adókedvezmé-
nyek nyomán 2010 óta 1900 milliárd 
forintot hagyott a családok zsebében.

Rétvári Bence szerint így ma már 
elsősorban nem a jövedelem határozza 
meg, hogy ki mennyi adót fizet, hanem 
az eltartottak száma. Az intézkedések 
közt említette, hogy a korábbi átlagos 
32 százalékos személyi jövedelem-

adó-kulcsot 15 százalékra változtat-
ták, ám az adókedvezmények nyomán 
a családok a valóságban még ennél is 
kevesebbet adóznak.

Ugyanakkor csökkentették az alap-
vető élelmiszerek áfáját, immár a kö-
zépiskola első osztályáig jár az ingyen 
tankönyv, kiterjesztették a gyermekét-
keztetési kedvezményeket és bevezet-

ték a Családi Otthonteremtési Kedvez-
ményt is – sorolta a családok számára 
előnyös intézkedéseket az államtitkár. 
Mindennek nyomán Magyarország 
egyre inkább családbarát országgá 
válik; reményei szerint ennek köszön-
hetően a demográfiai folyamatok to-
vábbra is pozitív irányba mozdulnak el 
– mondta Rétvári Bence. 

Jövőre tovább bővülnek a családi adókedvezmények

A felszólalások száma és ideje 
alapján idén is Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára, a 
KDNP alelnöke maradt az abszolút 
csúcstartó képviselő az Országy-
gyűlés ülésein. Rétvári Bence idén 

159 alkalommal szólalt fel az ülés-
teremben, felszólalásai összesen 9 
órát tettek ki. A 2014 májusában 
kezdődött ciklusban Rétvári Bence 
már több mint ezerszer szólalt fel 
összesen mintegy 60 órás időtar-
tamban.

Ismét Rétvári Bence volt a legaktívabb felszólaló a parlamentben

Hazank_julius.indd   4 2017.07.13.   12:19:31



HAZÁNKHAZÁNK Kormány, párt, frakció
5AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Izrael askenázi főrabbijával tárgyalt Orbán Viktor és Semjén Zsolt 
A magyar zsidóság védelméről, támogatásáról és a magyarországi zsidó élet virágzásáról is szó esett Orbán Viktor miniszterelnök, valamint David Lau, Izrael 
askenázi főrabbija találkozóján július 6-án az Országházban. A megbeszélésen részt vett Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt elnöke, aki a megbeszélést követően díszebédet adott a főrabbi tiszteletére.

A megbeszélésen Orbán Viktor 
biztosította vendégét: a magyar-
országi zsidó közösség a kormány 
feltétlen védelme alatt áll. Hozzá-
tette: a magyar zsidóság – a többi 
történelmi egyházhoz hasonlóan 

– minden lehetséges támogatásban 
részesül.

A főrabbi örömmel állapította 
meg, hogy a zsidó élet virágzik 
Magyarországon, és köszönetet 
mondott Orbán Viktornak az eh-
hez nyújtott segítségért.

Az Orbán Viktor miniszterelnök-
kel folytatott megbeszélést követően 

David Lau, Izrael askenázi főrabbija 
tiszteletére az Országház Vadász-
termében Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes díszebédet adott, me-
lyen magyar részről Soltész Miklós, 

az EMMI egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkárra és Fónagy János, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium parla-
menti államtitkára is részt vett.

HAZÁNK – MTI

ORBÁN VIKTOR 
LEVÉLVÁLTÁSA A 

MAZSIHISZ ELNÖKÉVEL
Az illegális migráció egyértelmű-
en nemzetbiztonsági kérdés. Aki 
Magyarország biztonságára tör, 
azzal szemben származásra, val-
lási hovatartozásra, vagyoni álla-
potra tekintet nélkül érvényesítik 
a magyar állam politikai és jogi 
erejét – szögezi le Orbán Viktor a  
Heisler András Mazsihisz-elnöknek 
írt levélben.

A július 7-ei keltezésű levélben a 
kormányfő a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (Mazsi-
hisz) elnökének levelére reagált, 
amelyben Heisler András a „soroso-
zó” kampány leállítását kérte Orbán 
Viktortól, mert szerinte a kampány 
alkalmas kontrollálatlan, többi kö-
zött antiszemita indulatok keltésére.

Orbán Viktor a levélben előrebo-
csátja, hogy a tömeges illegális mig-
ráció Európát válaszút elé állította: 
vagy megvédi határait, megvédi több 
ezer éves kultúráját, a mindennapok 
biztonságát, a tolerancia, a vallási 
türelem és a nemzeti sokszínűség ér-
tékeit, valamint az európai jog ural-
mát, vagy felszámolja önmagát.

„A magyar emberek nagy több-
ségének egybehangzó véleménye 
szerint az illegális migráció prob-
lémájára adott válaszon múlik Ma-
gyarország és az Európai Unió sor-
sa. Az egyre szaporodó terrorista 
merényletek és erőszakcselekmé-
nyek az európai zsidó közösséget 
különösen is érintik. Itt és most 
mindannyiunk élete, gyermekeink, 
unokáink jövője a tét” – olvasha-
tó a dokumentumban. A magyar 
álláspontról a miniszterelnök úgy 
fogalmaz: „megvédjük hazánkat, 
családjaink és mindennapjaink biz-
tonságát, eredményeinket és kultú-
ránkat. Csak a magyarok dönthetik 
el, hogy kikkel akarnak együtt élni 
és kikkel nem. Saját sorsunkról 
csak mi dönthetünk.” Orbán Viktor 
így fogalmaz: „Aki vagyonát, ha-
talmát, befolyását, az általa pénzelt 
NGO-k hálózatát arra használja, 
hogy Magyarországra és az Euró-
pai Unióba milliószámra telepítsen 
migránsokat, az a mi közös jövőn-
ket éli fel. Soros György milliárdos 
spekuláns számtalanszor nyilván-
valóvá tette, hogy ő pontosan ezt 
akarja” – írja Orbán Viktor. A kor-
mányfő hangsúlyozza: a magyar 

választók által közhatalommal fel-
ruházott miniszterelnökként „fe-
lelősségem, hogy megvédjem ha-
zánkat és Magyarország polgárait, 
hozzátéve, hogy a magyar kormány 
védelmére a Magyarországon élő 
zsidó közösség is minden esetben 
számíthat.

„A magyar álláspont szerint az 
illegális migráció egyértelműen 
nemzetbiztonsági kérdés. Aki Ma-
gyarország biztonságára tör, azzal 
szemben mi származásra, vallási 
hovatartozásra, vagyoni állapotra 
való tekintet nélkül érvényesítjük 
a magyar állam politikai és jogi 
erejét. Ön sem akarhatja, hogy e te-
kintetben származásuk szerint kü-
lönbséget tegyek Magyarország ál-
lampolgárai között” – áll a levélben.

Orbán Viktor kitér arra is: a ci-
vilizációs és vallási különbségek 
okán az illegális migrációval az 
intolerancia kultúráját és a növek-
vő antiszemitizmust importálják 
Európába. „Az illegális migráció 
ellen folytatott küzdelmünkért sem 
köszönetet, sem elismerést nem vá-
rok, de az Önök közösségétől egy 
kis segítség azért jól jönne” – zárja 
levelét a miniszterelnök.

HOLLIK ISTVÁN: 
ZÉRÓ TOLERANCIA AZ 
ANTISZEMITIZMUSSAL 

SZEMBEN
Hollik István kereszténydemok-
rata honatyát sajtótájékoztatóján 
szintén a Mazsihisz elnökének 
leveléről kérdezték. Hollik István 
kijelentette: a Fidesz és a KDNP 
mindig, minden alkalommal, 
minden antiszemita megnyilvá-
nulást mélyen elítélt, ez eddig is 
így volt, és ezután is lesz.

Hangsúlyozta: éppen azért küz-
denek az illegális migráció ellen, 
hogy megóvják a magyar embe-
rek és a magyar zsidóság bizton-
ságát Magyarországon. Szerinte 
ugyanakkor Soros György ezt 
az illegális bevándorlást „akarja 
erőltetni” és „próbálja nyomás 
alá helyezni” a magyar kormányt 
és a Fidesz–KDNP-t. „Ez a pla-
kátkampány erről szól” – tette 
hozzá.

Hollik István kiemelte: Ma-
gyarország biztonságos ország, 
mert a kormány megállítja az ille-
gális bevándorlást, amely kocká-
zatot jelent a magyar és az euró-
pai zsidóság számára is.

A hazai zsidóság számíthat a kormány védelmére

Orbán Viktor miniszterelnök, David Lau, Izrael askenázi főrabbija találkozója az 
Országházban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Fónagy János, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető főrabbija és Oberlander 
Baruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus és a Chabad Lubavics mozgalom 
vezetője társaságábanSemjén Zsolt a zsidó vallási vezetőkkel
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kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Ismét nagy siker volt a Kisvárdai Színházi Fesztivál
Június végén ismét nagy szakmai és közönségérdeklődés kísérte a teátrumok szabolcsi mustráját. A Magyar Színházak 29. Kisvárdai Fesztiválján huszonöt  
társulat előadásait tekinthették meg az érdeklődők.

Az ünnepségen Seszták Mik-
lós nemzeti fejlesztési miniszter 
(KDNP) elmondta: először fordul 
elő a fesztivál történetében, hogy 
a főhelyszín, a kisvárdai vár egy 
nagyobb felújítás miatt nem fo-
gadhatja a társulatokat és az előa-
dásokat. A rekonstrukciós mun-
kálatok végén – várhatóan egy év 
múlva – egy 21. századi, modern 
várszínpadon rendezhetik meg a 
harmincadik színházi szemlét.

A miniszter hozzátette, a 
Szent László utcán lévő Bagoly-
vár elnevezésű ingatlant felújít-
ják, területén pedig egy kama-
raszínpadot fognak kialakítani, 
ahol helyet biztosítanak majd 
más fesztivál-előadásoknak is.

Az eseményen Vidnyánsz-
ky Attila, a Nemzeti Színház 
igazgatója, az idei díszvendég, 
a beregszászi Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház 

alapítója hangsúlyozta, egysé-
ges egészként kell kezelni a vi-
lág magyarságát, a határon túli 
magyarokat, Kisvárda pedig az 
elmúlt majdnem három évtized-
ben felvállalta ezt a feladatot.

Csak a Nemzeti Színház 
évente közel 30 előadást fogad 
külhoni területről – jelezte az 
igazgató, hozzátéve, a kisvár-
dai találkozó lehetőséget teremt 
a szakmának eszmét és tapasz-
talatokat cserélni, megbeszélni 
a bajokat és az elért eredmé-
nyeket, ezért a rendezvénynek 
„múltja, jelene és jövője is van”.

A közönséget és a színtársu-
latokat Leleszi Tibor, Kisvár-
da kereszténydemokrata pol-
gármestere is köszöntette. A 
megnyitót követően a Nemzeti 
Színház társulata díszelőadás 
keretében mutatta be Tamási 
Áron Vitéz lélek című drámáját.

Az Ifjúsági Kereszténydemokra-
ta Szövetség (IKSZ) július első 
hétvégéjén tartotta nyári táborát 
Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Aka-
démia címmel Kisvárdán. Péntek 
délelőtt fiatal vezetők beszélget-
tek a mintegy 170 résztvevő előtt a 
szülőföldön való boldogulásról. A 
kerekasztal-beszélgetésen részt vett 
Illés Boglárka, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) ifjú-
ságpolitikáért és esélyteremtésért 
felelős helyettes államtitkára; Nacsa 
Lőrinc, az IKSZ elnöke; Kovács 
Patrik, a Fiatal Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (FIVOSZ) elnöke; 
Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági 
Értekezlet (MIÉRT) elnöke Erdély-
ből; Dobsa István, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 
Szervezet (KMKSZ ISZ) elnöke; 
Fehér Szabolcs, a Vajdasági Magyar 

Szövetség Ifjúsági Fórum (VMSZ 
IF) elnöke; valamint Varga Tibor, a 
Via Nova Ifjúsági Csoport elnökhe-
lyettese Felvidékről.

A magyar fiatalok és fiatal poli-
tikusok előtt álló kihívásokról, jó 
gyakorlatokról és a fiatalok mobi-
litásának jellemzőiről is szó esett. 
Illés Boglárka elmondta, hogy a 
magyar kormánynak kiemelten 
fontosak a fiatalok. Az egyik leg-
fontosabb kérdésben, az ifjúsági 
munkanélküliségben jelentős javu-
lás állt be az elmúlt években, így a 
fiatalok is biztosabban tervezhetik 
a jövőjüket. Kiemelte, hogy a kor-
mány a fiatalok mellé állt többek 
közt munkaerő-piaci, lakhatási és 
családtámogatási intézkedésekkel, 
pályázatokkal is. Nacsa Lőrinc, az 
IKSZ elnöke kiemelte: fontos azért 
dolgozni, hogy a külföldön tapasz-

talatot, versenyképes nyelvtudást, 
kapcsolatokat szerző fiatalok visz-
szatérjenek közösségükhöz, és itt-
hon, szülőföldön kamatoztassák 
tudásukat. Magyarország a régió-
ban nem áll rosszul az elvándorlás 
tekintetében, de sokat kell dolgozni 
azért, hogy a tehetséges magyar fi-
ataloknak megfelelő környezet le-
gyen itthon vállalkozni vagy szak-
munkát végezni. A kormány ezért 
eddig is sokat tett, az irány jó, de 
tovább kell mennünk, fiatalokat 
célzó gazdasági programok kelle-
nek – tette hozzá.

Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke 
elmondta, hogy a magyar kormány 
eddigi támogatása példaértékű a 
külhonban elő magyarok számára, 
viszont ahhoz, hogy a fiataljaink 
számára biztonságos és biztos jö-
vőképet tudjunk állítani, nagy elő-

relépés lenne, ha a CSOK – Csalá-
dok Otthonteremtési Kedvezmény 
programot ki lehetne terjeszteni a 
külhonban elő családok számára is. 
Ha egy erdélyi család számára is el-
érhető lenne a magyar kormány tá-
mogatási rendszere, sokkal nagyobb 
eséllyel terveznék szülőföldön a jö-
vőjüket – mondta.

Kovács Patrik, a FIVOSZ elnöke 
a fiatal vállalkozók szemszögéből 
világította meg a kérdést. Elmondta, 
hogy rengeteg vállalkozás veszik el 
azért, mert nem tudja végrehajtani a 
generációváltást, sok helyen nincs, 
aki átvegye a céget, ezért a fiata-
lokat bátorítani kell a saját ötleteik 
kidolgozására és megvalósítására. 
„Saját kezünkbe kell vennünk a sor-
sunkat, a következő 10 évben eldől 
a következő 100 év sorsa is” – tette 
hozzá.

IKSZ: A fiatalok szülőföldön való boldogulásáról tanácskoztak

Vas megyei kereszténydemokraták kirándulása és zarándoklata
A Kereszténydemokrata Néppárt Vas Megyei Szervezete 2017. június 24-25-én kirándulást, illetve zarándoklatot tartott a megye KDNP-tagjai, illetve a párt szim-
patizánsai számára Gyomaendrődre és Nagyváradra. A résztvevők között volt Harangozó Bertalan kormánymegbízott, a megyei szervezet elnöke is.

HAZÁNK

A KDNP és az MKDSZ közös 
országos rendezvénye, a gyoma-
endrődi Családi Nap (lásd fo-
tóriportunkat a 12. oldalon – a 
Szerk.) után Nagyváradra utazott 
tovább a csoport, ahol másnap 
reggel részt vett a székesegyház-

ban a Szent László király tiszte-
letére celebrált, a jubileumi Szent 
László-emlékévhez kapcsolódó 
ünnepi szentmisén. Ezt követően 
koszorút helyezett el a lovagki-
rály szobránál, majd szakszerű 
idegenvezetéssel megtekintette 
a város legfontosabb nevezetes-
ségeit.

Seszták Miklós (KDNP) nemzeti fejlesztési miniszter és Leleszi Tibor, Kisvárda 
kereszténydemokrata polgármestere
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Országjáró

Nyárindító KDNP-s találkozó Veszprémben

A KDNP Veszprém Városi Szervezeté-
nek találkozóját megtisztelte Porga Gyu-
la polgármester, valamint Ovádi Péter, a 
Fidesz helyi választókerületi elnöke is. 

A résztvevők a KDNP pártügyé-
széről, Rubovszky Györgyről is meg-
emlékeztek. A június 21-én elhunyt 
országgyűlési képviselő tavalyelőtt 

maga is a veszprémi nyárnyitó ren-
dezvény vendége volt.

A reggel kezdődő sütő-főző ver-
sennyel egybekötött „taggyűlés” estig 
tartott a Veszprém kiemelt kiránduló-
helyének tekintett Betekints-völgyben, 
a Kolostorok kertjében. Tudnivaló, 
hogy itt folyik keresztül a Séd patak is. 
A gyönyörű kirándulóterületet tavak, 
sziklás hegyoldalak szépítik. 

A csapat 9-10 órai gyülekezőjét 
követően megkezdődött a főző-sütő 
verseny is, ami végül is kora délután 
fejeződött be az eredményhirdetés-
sel. A díjakat (minőségi borokat és 
sört) Latorczai János Veszprém váro-
si KDNP-elnök adta át.

A mintegy 130 jelenlévő ezután 
fogyasztotta el a versenyben egy-
formán első helyezést elérő ételeket, 

vadpörköltet, babgulyást, langallót 
stb. Az eredményhirdetést követte a 
jó hangulatú – már addig is kialakult 
– beszélgetés, dalolás. 

A hangulatot fokozta, hogy – ellen-
tétben az előzetes időjárás-előrejel-
zéssel – kellemes napsütéses volt az 
egész nap, pedig még a Balaton-át-
úszást is lemondták a feltételezett 
vihar miatt.
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Immár hagyománnyá vált a Veszprém városi KDNP-szervezet nyár eleji találkozója. Az egész napos sütés-főzéssel egybekötött tagtársi találkozón 
a KDNP-tagok családtagjai, közeli barátai, valamint a balatonfüredi és herendi KDNP-sek is részt vettek. A szervezésben aktívan közreműködött a 
Veszprém a Kereszténységért Alapítvány.

Bagdy Gábor nyitotta meg a 41. Egynyári Virágbemutatót a Margitszigeten

Az Egynyári Virágbemutató mint ha-
gyományos szakmai rendezvény meg-
felelő lehetőséget biztosított arra, hogy 
a szakma képviselői megvitassák az év 
tapasztalatait az egynyári növények ter-
mesztésében és fenntartásában.

A városszerte elhelyezkedő, összesen 
11 ezer 500 négyzetméternyi virágágy-
felületekre idén mintegy 210 fajtából 
több mint 250 ezer darab egynyári nö-
vényt ültetett a FŐKERT. A kiültetett 
egynyári növények nagy arányban a bu-
dapesti klímát jól tűrő magyar fajtából 
kerültek ki.

Elsősorban begóniákat, pistikéket 
és verbénákat láthatunk kiültetve, de 
jelentős számban kerülnek a közterü-
letekre bársonyvirágok és zsályafélék, 
valamint egyre több évelő dísznövény, 
úgy mint kasvirág, kúpvirág és az 
évelő díszgyertya.

Az egynyári felületek dekorációs érté-
küknél fogva nagy fontossággal bírnak, 
így nem meglepő, hogy a margitszigeti 
zöldfelületi fejlesztések a virágágyakat 
is érintették. A margitszigeti Centenári-
umi emlékmű körüli ágy megújult és a 
vizes világbajnokság tiszteletére FINA 
logót formáz. Az újonnan létesült Ca-
sino Promenád mentén nagyméretű, a 
sétánnyal összhangban szerkesztett vi-
rágágyat alakítottak ki a régi kisebbek 
helyett. A Thermal Hotel mellett átala-
kult ún. elosztótér mellett a korábbihoz 
képest egy nagyobb és frekventáltabb 
helyen alakított ki a FŐKERT egynyári 
virágfelületet.

Bagdy Gábor, Budapest KDNP-s 
főpolgármester-helyettese a következő 
szavakkal köszöntötte a bemutatóra ér-
kezett vendégeket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tarlós István főpolgármester úr nevé-

ben köszöntöm Önöket itt, a Margitszi-
geten, a 41. Egynyári Virágbemutatón!

Nagy öröm számomra, hogy ma itt 
lehetek, hiszen a Főváros egy évek 

óta tartó fejlesztésének ért a végéhez, 
ugyanis a Vizes Világbajnoksághoz 
kapcsolódó beruházások egyik utolsó 
fázisaként teljesen megújult Margitszi-
get. Ennek keretében megszépült a 
közkedvelt Palatinus strand és a Hajós 
Alfréd Nemzeti Sportuszoda is, kiépült a 
teljes csatornázási rendszer, megújultak 
a sétaútvonalak, a zöldfelületek, a köz-
világítás és bővültek a parkolóhelyek is.

Gyönyörűen illeszkedik a fejleszté-
sek sorozatába ez a mai nap is, hiszen 
az évenként megrendezett bemutató 
alkalmával mindig új és különleges 
virágokkal gazdagodik a Sziget.

A múlt héten láthatta a közönség a 
Sziget egy másik újdonságát is. Tarlós 
István főpolgármester úr ugyanis csü-
törtök este átadta a Főváros első fény-
kertjét és bemutatták a zenélő szökő-
kút multimédiás bővítését is.

A szökőkút vízfüggönyén mostan-
tól minden este magyar történelmi 
személyiségek és hírességek fotói je-
lennek majd meg, míg a sziget északi 
oldalán kialakított fénykertben a 100-
140 éves fák lombjaira vetítenek szí-
nes fényjátékot.

A Margitsziget a megújulás után 
végre a város igazi zöld szigete lehet. 
A parkok, közterületek egyre inkább 
nagy szerepet kapnak a városok életé-
ben, hiszen az itt lakók igazán igénylik 
életterükben a természetközeliséget. 
Budapest egyre zöldülő közterei a város 
oázisaként működnek, melyeket a lakók 

egyre intenzívebben és sokoldalúbban 
használnak az év minden napján.

A Főváros vezetése az elmúlt évek-
ben azon dolgozott, hogy egy élhe-
tőbb, zöldebb, barátságosabb, szebb 
város jöhessen létre. Fontos számunk-
ra, hogy a hosszú évek mozdulatlansá-
ga után végre érzékelhetővé, kitapint-
hatóvá váljon a város gyarapodása, 
fejlődése. Célunk, hogy az itt élők és 
a külföldiek egyaránt közösségi élet-
től pezsgő, dinamikusan fejlődő város-
ként tekinthessenek Fővárosunkra.

Budapest és persze a Margitsziget 
íróink, költőink életében is nagy szere-
pet játszott, művészetükre is nagy hatás-
sal volt. Szerb Antal így ír a Szigetről:

„Margitsziget. A keskeny parkban, 
hol jobbra is, balra is láthatja felcsil-
lanni olykor a Dunát, a mulandóság 
folyamát, a szinte már túlságosan szép 
virágágyak között, az alsó és a felső 
vendéglők között, itt szoktunk gyerme-
kek lenni és itt szoktunk megöreged-
ni. Itt öregedett meg a pestiek legna-
gyobb költője, Arany János is.”

Nem csupán a Sziget leírása, hanem 
Arany János említése miatt is érdekes 
ez a gondolat, hiszen a Virágbemutató 
mellett egy másik fontos eseményre is 
emlékezünk ma, ez pedig Arany János 
születésének 200. évfordulója, így a 
bemutatásra kerülő virágágyak motí-
vumrendszere is erre a tematikára, az 
Arany János Emlékév köré épül.

A költő nevével összeforrt a Sziget 
neve, ugyanis 1877-82. között min-
den nyarat a Margitszigeten töltött, 
minden szegletét bejárta. Itt szüle-

tett életműve kiemelkedő darabja, az 
Őszikék-ciklus, de szerepel a Sziget a 
Toldi szerelmében is. Arany kötődése 
a helyhez annyira ismert volt, hogy te-
metésén a koporsóját a margitszigeti 
tölgyek leveleiből font koszorú övezte, 
később pedig a Margit-szigetről átte-
lepített tölgyeket ültettek a sírja fölé.

Azt gondolom mindannyian meg-
értjük a Margitsziget iránti rajongá-
sát, kívánom, hogy minél több időt 
tölthessenek ezen a gyönyörű helyen. 
Köszönöm Szabó József vezérigazgató 
úr és persze mindenki munkáját, aki 
azon dolgozik, hogy még szebb legyen 
Budapest egyik büszkesége, a Mar-
gitsziget.

Zárásképpen hadd idézzek egy rész-
letet Arany János A tölgyek alatt c. 
verséből, amely szintén a margitszigeti 
kötődésének emblematikus alkotása.

„A tölgyek alatt
Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
»Áttörve« az égbolt
S a rét mezein
Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
Oly otthonos itten!
Évem leapadt:
Ime, gyermek lettem,
Mint mikor a tölgy
Sudarát megmásztam,
Hol seregély költ –
S vígan madarásztam.”
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Bagdy Gábor kereszténydemokrata főpolgármester-helyettes nyitotta meg a FŐKERT Nonprofit Zrt. által az idén 41. alkalommal megrendezett Egynyári 
Virágbemutatóját a Margitszigeten. A tematika az idei Arany János 200 emlékévhez és a Társaság fennállásának 150. évfordulójához kapcsolódott.

Bagdy Gábor, Budapest KDNP-s 
főpolgármester-helyettese
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Keresztény mártíromság a XXI. században
Helyzetkép a keresztény vértanúk emléknapján

A szekularizált Európában sokan 
hajlamosak elfelejtkezni arról, hogy 
a világ mai népességében tíz ember-
ből nyolc tartozik valamilyen vallási 
csoporthoz, s míg a nyugati világban 
biztosított ugyan a vallásszabadság, 
viszonylag kevés a vallásos ember, 
addig a keresztények alig negyede él 
vallási toleranciát garantáló politikai 
rendszerek keretei között. 2010-ben 
a keresztények lélekszáma a világon 
2,17 milliárd volt, a Pew Research 
Center (PRC) kutatása szerint ekkor 
a világnépességben minden harma-
dik ember keresztény volt. Az Open 
Doors nevű keresztény segélyszerve-
zet 2016 januárjában napvilágot látott 
elemzésében 100 millióra becsülte a 
világban üldözött keresztények szá-
mát. Bár a keresztényüldözések vo-
lumenéről nagyon nehéz pontos ada-
tokat gyűjteni és ennek megfelelően 
alig van két egyforma becslés, annyit 
bizonyosan kijelenthetünk, hogy a 
XXI. század elején erősödik a chris-
tofóbia, azaz keresztyénség-fóbia. A 
világnak kb. 50 olyan országa van, 
ahol napjainkban veszélyes keresz-
ténynek lenni. Ezzel összhangban áll 
egy ENSZ-felmérés is, miszerint ma 
a világon a vallásuk miatt üldözöttek 
80 százaléka keresztény. Nem vélet-
lenül beszélt Ferenc pápa az „vérta-
núk egyházáról”.

A bűnbakképzés célcsoportjaivá 
napjainkban is igen gyakran vál-
nak a vallási kisebbségek. A vallási 
konfliktusok nem egy esetben kultu-
rális, civilizációs konfliktusokkal pá-
rosulnak. A XXI. századi vallási tü-
relmetlenség és diszkrimináció igen 
változatos formákat mutat. A keresz-
tények elleni erőszakos fellépések 
leginkább közismert formái a mé-
diában hírértékkel bíró atrocitások: 
vérengzések, templomrombolások, 
az elrettentetés útján a szülőföldről 
való elüldözések, az erőszakos úton a 
többségi vallásra való áttérítések.

De az is bőven kimeríti a diszkri-
mináció fogalmát, amikor egyszerű 
bürokratikus akadékoskodásokkal, 
apró lépésekben történő csendes 
jogfosztásokkal lehetetlenítik el egy 
kisebbségi vallási csoport társadalmi 
helyzetét. Több országban a vallásül-
dözés rendszerszintű, tehát államilag 
nemcsak megtűrt, hanem egyenesen 
támogatott jelenség. Észak-Korea ag-
resszív szekularizmussal, elvilágiasí-
tással törekszik a vallás gyökereinek 
kiirtására. 2014 és 2015 között példá-
ul csak Kínában egy hatósági kam-

pány nyomán 1500 gyülekezeti házat 
romboltak le (érvénytelen építési en-
gedélyre hivatkozva). De hozhatnánk 
példának Eritreát is, amit „Afrika 
Észak-Koreájának” szokás nevezni. 
Idézünk Békefy Lajos „Kereszttűz-
ben” című kötetéből: „2007 júniu-
sában a világ országainak 29%-ában 
mértek kormányszintű, tehát prog-
ramszerűen szervezett nyomásgya-
korlást valamelyik vallásra, 2010-ben 
ez az arány már 37%-on állt, 2012 de-
cemberében elérte a 43%-ot.”

Az üldöztetések egyik legfőbb oko-
zója a vallások militarizálódása, ami-
re a magát Iszlám Államnak nevező 
terrorszervezet a legismertebb példa. 
Különösen súlyos a helyzet azokban 
az országokban, ahol a terrorszerve-
zetek gyenge államhatalommal talál-
koznak, amely képtelen fenntartani 
a rendet és érvényt szerezni a tör-
vénynek. Az arab tavasz sok helyen 
ilyen hatalmi vákuumot teremtett, 
ami a kérdéssel foglalkozó szakem-
berek szerint még a diktatúráknál is 
veszélyesebb a vallási kisebbségek 
számára. Az ISIS az általános adó-
kon túl jizya-t, azaz fejadót szed a 
másodrangú állampolgárként kezelt 
nem-muszlimoktól (keresztényektől, 
zsidóktól stb.), ami elvileg védelem-
re való jogot jelentene, amennyiben 
bárki erre tudna garanciát adni a pol-
gárháború sújtotta térségben. A ter-
rorszervezet azonban mindenekelőtt 
kíméletlen – nem egy esetben teátrá-
lisan megrendezett – gyilkosságaival 
hívja fel magára a figyelmet.

A „keresztényüldözés világindexe” 
néven ismert mérések szerint az isz-

lám országok és Észak-Korea állnak az 
élen a szégyenlistán. Utóbbiban közel 
százezer üldözött keresztényt tartottak 
számon tavaly. Egyes becslések szerint 
2014-ben a hitük miatt kivégzett ke-
resztények száma 4344 volt, 2015-ben 
ez a szám 7100-ra emelkedett, és egy 
év alatt duplájára nőtt a templomok el-
leni támadások száma is.

A gyűlölethullám erősödése a po-
litikai iszlámhoz kapcsolható ter-
rorszervezetek tevékenységének 
következménye. A Szíriából a pol-
gárháború kitörése óta elmenekült 
keresztények számát körülbelül 700 
ezerre teszik. Más források szerint 
Asszad országában a keresztények 
száma 1,5 millióról 500 ezerre csök-
kent, nagy részük jordániai mene-
külttáborokban várja sorsának jobbra 
fordulását. Pakisztánban 3,8 millió 
keresztény él napi fenyegetettségben. 
A keresztény vallás jelenleg Afriká-
ban terjed a leggyorsabban és innen 
érkeznek a legmegdöbbentőbb hírek 
is. 1900-ban a keresztények Afri-
kában még csak 9 millióan voltak, 
2000-ben már 380 millióan, 2012-
re 516 millióan. Bár Nigériában a 
keresztények vannak kicsit többen 
(kb. 51%) a Boko Haram (jelentése: 
a nyugati nevelés a bűnös) 2009 óta 
törekszik egy iszlám állam létreho-
zására. A szinte abszolút muszlim 
többségű Szomáliában és Kenyában 
az Al-Shabaab (jelentése: a fiúk, 
arab fiúk) terrorizálja a lakosságot. 
Az AQIM az Al-Kaida észak-afri-
kai szárnya, melynek tevékenysége 
főként algériai, spanyol, francia, és 
amerikai célpontok ellen irányul A 

már idézett keresztényüldözés 2016-
os világindexe szerint legnagyobb 
számban Nigériában haltak meg ke-
resztények a hitükért (4028 személy), 
továbbá a Közép-afrikai Köztársa-
ságban (1269), a Kongói Demokrati-
kus Köztársaságban (467), valamint 
Kenyában (2259).

A VILÁG KÖZVÉLEMÉNYE 
GYORSAN FELEJT

A hitük miatt meggyilkolt keresz-
tények száma más becslések szerint 
jóval magasabb, mint a fent idézett 
számok. A Vatikánhoz közel álló 
CESNUR vallás- és társadalom-
kutató központ számításai szerint 
2016-ban 90 ezer keresztényt gyil-
koltak meg, ami azt jelenti, hogy 6 
percenként halt valaki vértanúhalált 
közülünk. A minket körülvevő infor-
mációs környezetszennyezés többek 
között azt is jelenti, hogy az újabb 
és újabb borzalmakról érkező hírek 
háttérbe szorítják az előzőeket, s bár 
minden alkalommal megdöbbenünk 
hosszabb-rövidebb időre, az átlag-
ember távol áll attól, hogy bármifé-
le realitáshoz közel álló összképe is 
lehessen a keresztényüldözés mai 
helyzetéről. Emlékeztetőül álljon itt 
néhány botrányos esemény az elmúlt 
évek történetéből:

2013 szeptemberében a kenyai fő-
városban, Nairobiban egy bevásárló-
központban az Al-Shabaab terroris-
tái megöltek 69 embert, 175 súlyos 
sebesültje, több mint 1000 sérültje 
volt a merényletnek. A szemtanúk ál-
lítása szerint a tömeggyilkosság előtt 
a muszlimokat elengedték.

Napjainkban június 30-a a keresztény vértanúk napja, amely az egyházi ünnepek sorában eredetileg az üldözött római keresztényeknek állít emléket. Van mire 
emlékeznünk: vatikáni becslések szerint 2016-ban 90 ezer keresztényt gyilkoltak meg világszerte a hitük miatt.

KMR / BARANKOVICS.HU (RÉSZLET)
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Török Tamás helyettes államtitkár aláírta az üldözött keresztényeket 
támogató megállapodást Libanonban

Török Tamás, az üldözött kereszté-
nyek megsegítéséért felelős helyet-
tes államtitkár Libanonban aláírta a 
szíriai katolikus és a szíriai ortodox 
egyház támogatásáról szóló megálla-
podást és egyeztet a segélyprogram 
végrehajtásáról – tájékoztatott az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A magyar kormány februárban 
döntött arról, hogy egy-egy millió 
euróval támogatja a szír ortodox és 

a szír katolikus egyházat, ezzel se-
gítve humanitárius munkájukat. A 
4,5 millió lakosú Libanonba 1,5 mil-
lió szíriai és iraki menekült érkezett 
2011 óta, és ellátásuk rendkívüli 
összegeket emészt fel – írták.

Török Tamás ellátogatott a 2013-
ban alapított Angels of Peace iskolá-
ba, ahol a szír katolikus egyház 600 
iraki menekült gyerek oktatásáról 
gondoskodik.

A támogatásról szóló megálla-
podást az ajaltouni ortodox Szent 

Gábriel-templomban írták alá a 
két egyház hívei körében, akik 
beszámoltak az őket ért szörnyű-
ségekről, arról, hogy az Iszlám 
Állam lerombolta otthonukat, le-
mészárolta családjukat.

A helyettes államtitkár felkereste 
a legtöbb menekültnek otthont adó 
Zahlé városát is a Bekaa-völgy-
ben, ahol szintén találkozott szíri-
ai keresztényekkel. A menekültek 
ellátásáról gondoskodó helyi szír 
ortodox érsek, Yustinus Boulos 

Safar szerint ahhoz, hogy az ott 
élő családok hazatérjenek, „a fi-
zikai környezet újjáépítésén túl 
a jövő reménységét is vissza kell 
adni a hazatérőknek”. Ehhez Ma-
gyarország és a nyugati világ haté-
kony közbenjárását kérte.

Török Tamás találkozott még Paul 
Karammal, a Libanoni Karitász el-
nökével, Rafael Koupalyval, az iraki 
káld menekültek lelkipásztorával és 
Naim Gharbival, a melkita szeminá-
rium rektorával is.

MTI

2014-ben Nigériában a boko-hara-
misták áprilisban 200 keresztény nőt 
kényszerítettek házasságra muszli-
mokkal.

2014 végén egy keresztény házas-
párt égettek el a Korán „megszentség-
telenítéséért” Pakisztánban. Pundzsáb 
tartomány rendőrségének közlése sze-
rint a felheccelt tömeg előbb megkí-
nozta, majd elégette őket.

2014. december, India, a politikai 
hinduizmus megnyilatkozása: Rajes-
hwar Singh, az újnacionalista hindu 
kormányzathoz közelálló személyi-
ség politikai programként meghirdet-
te a kereszténység és az iszlám teljes 
eltűntetését Indiából 2021 végéig.

2015 februárjában az ISIS 21 
egyiptomi kopt keresztényt végzett 
ki a líbiai főváros, Tripoli közelében. 
A kivégzésről készült ISIS propagan-
davideó bejárta az egész világot.

2015. április 2-án az al-Shaba-
ab túszul ejtett 700 diákot a kenyai 
Garissa város egyetemi kampuszán. 
Az intézményben a keresztényeket 
elkülönítették a muszlim társaiktól, 
és egyetlen nap alatt 148 keresztény 
fiatalt megöltek.

2016 márciusában öngyilkos me-
rénylő robbantott a kelet-pakisztáni 
Pandzsáb állam fővárosának egyik 
parkjában, ahol a helyi keresztény 
közösség húsvéti ünnepséget tartott. 
Az 56 halott és több száz sebesült 
többsége nő és gyermek volt.

2016 márciusában saját kolosto-
rában lett terrortámadás áldozata a 
Kalkuttai Teréz anya által alapított 
Szeretet Misszionáriusai Kongre-
gáció 4 tagja és a kolostor 10 mun-
katársa.

2016 májusában több mint 70 em-
bert mészároltak le a Kongói Demok-
ratikus Köztársaságban az MDI (Mus-
lim Defense International) lázadói.

2017. április 9-én az egyiptomi kopt 
keresztények ellen történt merénylet-
sorozat templomaikban. A 36 halálos 
áldozatért a felelősséget az önmagát 
Iszlám Államnak nevező terrorszer-
vezet vállalta magára. Egyiptomban 
december óta 76 kopt halt meg pokol-
gépes merényletekben.

2017-ben az ISIS uralma alól felsza-
baduló falvak lakossága horrortörté-
neteket tudat a világgal a terroristák 
által a polgári lakosságon elkövetett 
kegyetlenkedésekről, márciusban 
például arról a 250 gyermekről, akik 
kenyérdagasztó gépben lelték halálu-
kat. Ugyanúgy vértanúk ők, mint a 
hitükhöz ragaszkodó római kereszté-
nyek az ókorban. Nem véletlen, hogy 
a katolikus egyház megfontolás alá 
vette azoknak a keresztényeknek a 
szentté avatását, akik az Iszlám Ál-
lam nevű terrorszervezet tevékenysé-
ge következtében vesztették életüket 
– nyilatkozta Massimo Introvigne, a 
CESNUR igazgatója a Vatikán Rádi-
ónak a közelmúltban.

A keresztény vértanúk napján, jú-
nius 30-án, rájuk is emlékeztünk.

TUDATNI ÉS TUDATOSÍTANI
Thomas Schirrmachernek „A ke-
resztényüldözés mindannyiunkat 
érint” című könyve már 2008-ban 
leszögezte, hogy a 20. század végén 
és a 21. század elején több keresz-
tény mártír hal meg hite miatt, mint 
az előző 19 évszázadban összesen. 
Ennek ellenére, hogy mi is törté-
nik/történt napjainkban valójában, 
meglehetősen lassan cseng/ett le a 
szekularizált európai médiában és 
a közéletben. Az Európai Néppárt 
csak 2013-14 fordulóján konstatálta, 
hogy az arab tavasz következményei 
miként befolyásolták a térség keresz-
tényeinek sorsát és követelte nyilat-
kozatban a szabad vallásgyakorlás-
hoz való jog biztosítását. 2014-ben 
az ortodox, katolikus, protestáns, 
evangélikus és újprotestáns egyházi 
vezetők, a kopt, maronita, szír, liba-
noni, káldeus, asszír pátriárkák az 
In Defense of Christians szervezet 
washingtoni konferenciáján hívták 
fel a figyelmet a keresztény közös-
ségek helyzetére. 2015-ben jelentette 
meg a Barankovics István Alapítvány 
a KDNP Protestáns Műhelyéhez tar-
tozó Békefy Lajos „Kereszttűzben” 
című kötetét, amit forrásul használ-
tunk e cikk megírásához is. Az elmúlt 
években keresztényüldözés témájú 

konferenciák sora jelzi a tudományos 
érdeklődés megnövekedését, például 
ez év januárjában a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. A kereszté-
nyüldözés vizsgálatának támogatá-
sára és az üldözött közösségekkel 
való kapcsolattartás koordinálására a 
magyar kormány 2016 második felé-
ben helyettes államtitkárságot hozott 
létre. 2017 márciusában a kormány 
összesen 1,2 milliárd forintot utalt 
az üldözött közel-keleti keresztények 
megsegítésére.

Idén tavasszal Hölvényi György 
kereszténydemokrata európai parla-
menti képviselő kezdeményezésére és 
támogatásával a szülőföldjükről elül-
dözött keresztényeket látogatta meg 
Böjte Csaba ferences, Sajgó Szabolcs 
jezsuita szerzetes és Hölvényi György 
Észak-Irak kurdisztáni régiójában. A 
missziós útról Siklósi Beatrix és Ma-
rossy Géza operatőr készített filmet, 
mely az interneten megtekinthető.

Fontosabb források:
Békefy Lajos: Kereszttűzben. Baran-
kovics István Alapítvány. 2015.
Közbenjáró blog bejegyzései: http://
kozbenjaro.blog.hu/
Orientalista.hu cikkei: https://orien-
talista.hu/tag/keresztenyuldozes/
Open Doors közleményei: https://
www.opendoors.org/
In Defense of Christian https://inde-
fenseofchristians.org/
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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2018 a családok éve lesz Magyarországon
Kiemelt feladat lesz a családbarát szülészetek létrehozása

A Családháló-díjak ötödik, ünnepé-
lyes átadásán tartott beszédében Be-
neda Attila, az EMMI helyettes ál-
lamtitkára elmondta, hogy a kormány 
által tárgyalt demográfiai program 
egyik fontos eleme az, hogy a jelen-
legi szülészetekből családbarát intéz-
ményeket hozzanak létre. A kormány 
célja, hogy a szülésélményt javítsa, 
ezzel is segítve a későbbi gyermekek 
megszületését.

 
CSALÁDBARÁT ORSZÁG

A család- és népesedéspolitikáért fe-
lelős helyettes államtitkár beszédében 
kiemelte, hogy a kormány a családok 
évének nyilvánította 2018-at, a fő cél a 
családok megerősítése lesz. Elmondá-
sa szerint 3 milliárd forintot különített 
el a kormány a jövő évi büdzsében erre 
a célra, hogy különböző programokat 
hozzon létre. Beneda Attila szerint 
jelenleg a költségvetés 4,7 %-át a csa-
ládokra költi a kormány. Ez 80%-kal 
magasabb összeget jelent a 2010 előtti-
nél. Megjegyezte, hogy a kormányzati 
intézkedések kezdik beteljesíteni azt a 
célt, hogy Magyarországon minden kí-
vánt gyermek megszülethessen.

„2010 óta a legfontosabb kor-
mányzati célkitűzés a családok 
megerősítése, hogy a nemzet csa-
ládokból való hálózata egy olyan 
országot hozzon létre, ahol az együ-
vé tartozás kifejezi azt a fajta belső 
erőt, amivel a nemzet felemelkedé-
sét el tudjuk érni.”

 
CÉL, HOGY MINDEN 

TERVEZETT GYERMEK 
MEGSZÜLESSEN

Beneda hangsúlyozta, hogy a kor-
mányzati intézkedések mellett nagy 
szükség van a társadalmi gondolat-
világ átalakulására. Magyarorszá-
gon a kívánt gyermekeknek mintegy 
fele születik meg.

A kormányzat szeretné elérni, 
hogy minden kívánt és remélt gyer-
mek megszülessen. Hogy ez meg-
valósuljon, ahhoz a Családháló által 
kitüntetett bölcsődei dolgozók, óvó-
nők, védőnők, gyermekorvosok na-
gyon nagy segítséget adnak.

„Kevés olyan foglalkozás van, ami 
ehhez mérhető fontosságú lenne úgy 
a gyermekek, családok, mint a nem-
zet életében.” – zárta a díjazottakhoz 
intézett beszédét a szaktárca helyet-
tes államtitkára.

SZÉKELY ATTILA / CSALÁDHÁLÓ A 2016-os év Családháló-díjas intézményei és szakemberei
A Családháló internetes portál átadta 
a Családháló-díjakat azon intézmé-
nyeknek és szakembereknek, akiket a 
magazin olvasói a legjobbnak találtak 
a gyermekekért és a családokért 2016-
ban végzett tevékenységükért. A Csa-
ládháló olvasói idén összesen 71 jelölt 
közül választották meg azt a tizenegyet, 
akiket 2017. június 10-én hagyományos 
díjátadó ünnepségén kitüntetésben ré-
szesítettek. Az alábbiakban felsoroljuk 
azt az 5 intézményt és 6 szakembert, 
akiket méltónak találtak az elismerésre.

 
2016 szülészete
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya

2016 bölcsődéje
A Budafok-Tétényi Önkormányzat 
Rózsakert Tagbölcsődéje 

2016 óvodája
A Miskolci Eszterlánc Néphagyo-
mányőrző Óvoda Pitypang Tagóvodája 

2016 családi napközije
Budai Református Csillagvirág Csa-
ládi Napközi

2016 intézményi különdíjasa
S.O.S. Krízis Alapítvány (Budapest)

2016 bölcsődei kisgyermeknevelője
Teleki-Horváth Renáta, a székes-
fehérvári Napraforgó Bölcsőde 
vezetője

2016 óvónője
Koroncz Katalin, a cserszegtoma-
ji Pipacs Óvoda és Egységes Óvo-
da-bölcsőde óvodavezető-helyettese

2016 kórházi gyermekorvosa
Luczay Andrea (Semmelweis Egye-
tem I. számú Gyermekgyógyászati 
Klinika)

2016 házi gyermekorvosa
Sőregi Mária (Budapest, V. kerület)

2016 védőnője
Pollák Frigyesné Gabriella (Újpesti 
Védőnői Szolgálat) 

2016 egyéni különdíjasa
Unger Katalin, a Budapest IX. Ke-
rületi Egyesített Bölcsődei Intézmé-
nyek vezetője

Eltörölnék a terhesség-megszakítás időkorlátját Nagy-Britanniában
„Bármikor elvégezhető legyen az abortusz – erről a kérdésről vitázik és dönt ötszáz orvos a Brit Orvosi Szövetség éves találkozóján” – hozta le a hírt a borsonline.
hu. Ha az abortusz időkorlátját eltörlik, gyakorlatilag életképes babák is halálra ítélhetők lennének az anyaméhben.

A bevezetőben idézett hírt a legtöbben 
szeretnénk abszurdként kezelni. Ma a 
legtöbb országban a 24. hét a határ, 
ameddig az abortusz elvégezhető; ez 
a terhességi kor a koraszülés határa, 
innentől már – megfelelő felszere-
lés mellett – életben tartható a baba.

Sajnos nem új keletű a 24. hetet köve-
tő abortusz gyakorlata. Gianna Jessen 
előadása nagy port kavart annak idején: 
a nőt hét és félhónapos magzatként kí-
sérelték meg savas beöntéssel abortálni 
– ám ő élve született meg (lásd keretes 
írásunkat).

„Ha az abortusz csupán a nők jogairól 
szól, Hölgyeim és Uraim, akkor mi volt 

a helyzet az enyémmel? – kérdezi előa-
dásában. – Nem volt akkor ott egyetlen 
radikális feminista sem, aki azért kiáltott 
volna, hogy az én jogaim mennyire meg 
lettek sértve aznap, holott épp készültek 
kinyiffantani a nők jogainak nevében.”

Már magának az abortusznak a ténye 
is mesterséges módon határt állít „em-
ber” és „magzat” közé, mintha a magzat 

a 24. hét előtt még nem volna emberi 
lény. Ez a tervezett szabályozás csak 
kiélezi a kérdést: felhívja rá a figyelmet, 
hogy ez a határ nem létezik. Mikortól 
ember? Ha megölik az anyaméhben, 
nem volt az, ha megszületett, az? Ha 
már látni lehet őt ultrahang nélkül is, ak-
kor az, amúgy pedig csak az anya része, 
saját jogok nélkül?

HOJDÁK ANNAMÁRIA  / CSALÁDHÁLÓ 

1977. április 6-án egy tizenhét éves 
lány látogatott el a neves kaliforniai 
családtervezési központba, hogy el-
vetesse hét és fél hónapos magzatát. 
Ott az előrehaladott terhességkor al-
kalmazandó „vegyszeres feltöltést” 
javasolták neki. Ez egy olyan eljárás, 
melynek során az anya méhébe sós 
oldatot fecskendeznek. A baba ezt az 
oldatot lenyeli, ami aztán kívül-belül 
egyaránt szétégeti őt. Végül az anya 24 
órán belül megszüli halott gyermekét.

Vaknak, összeégettnek és halottnak 
kellett volna lennie, ám Gianna min-
denki legnagyobb megrökönyödésére 
élve jött világra. „Végül az abortuszt 
végző orvosnak kellett aláírnia a szüle-
tési anyakönyvi kivonatomat” – meséli 
Gianna. „A kórházi zárójelentésemben 
ez áll: született vegyszeres feltöltés so-

rán” – tette hozzá. Egy nővérke mentőt 
hívott, és átszállították egy kórházba. Ez 
azért csoda, mert 2002-ig az Egyesült 
Államokban az volt az általános gya-
korlat, hogy ha egy magzat túl is élte 
az abortuszt, és élve világrajött, akkor 
is hagyták ott helyben meghalni, vagy 
egyszerűen csak kidobták, mivel abor-
tumként és nem élő 
emberként tekintet-
tek rá. 2002 augusz-
tusában Bush elnök iktatta törvénybe 
az élve született gyermekek védelméről 
szóló cikkelyt, ami megakadályozza, 
hogy ilyesmi előfordulhasson.

A tavalyi amerikai választási kam-
pányban is előkerült a terhesség-meg-
szakítás kérdése. Hillary Clinton 
demokrata elnökjelölt az abortusszal 
kapcsolatban egyértelműen radikális 

álláspontot fogalmazott meg. Kiállt 
amellett, hogy egészen a kilence-
dik hónapig engedélyezzék a terhes-
ség-megszakítást, beleértve a részle-
ges szüléssel járó abortuszt (partial 
birth abortion). Ez utóbbi az életképes 
magzatok méhből történő kiemelésé-
vel és meggyilkolásával járó módszer. 

Az Amerikai Leg-
felső Bíróság ugyan 
2007-ben megtiltot-

ta a késői és a részleges szüléssel járó 
abortuszt, de Clinton egy új összeté-
telű Legfelső Bírósággal eltöröltette 
volna ezt a tilalmat.

A demokrata párti elnökjelölt akkor 
azt is jelezte, hogy még nagyobb kor-
mányzati támogatásban részesítené a 
magzati testrészek kereskedelmével 
vádolt – és az Obama-adminisztráció 

által pártolt – Planned Parenthood 
abortuszvédő szervezetet. A Planned 
Parenthood (PP) több vezetője egyéb-
ként 2015-ben egy titkos felvételen 
lebukott, amikor magzati testrészeket 
ajánlottak megvételre. Ezt követően 
életvédő és emberi jogi szervezetek 
azt követelték, hogy szüntessék meg a 
PP költségvetési támogatását.

Ez a 2016-os, elsöprő erejű republi-
kánus választási győzelem nyomán be 
is következett. Donald Trump ameri-
kai elnök, röviddel idén januári beik-
tatása után – ígéretéhez híven – olyan 
rendeletet hozott, amely megtiltja, 
hogy szövetségi támogatásban része-
süljenek azok a családtervezéssel fog-
lakozó civil szervezetek, amelyek az 
abortuszt is lehetséges megoldásként 
említik ügyfeleik számára.

Túlélni az abortuszt

Hazank_julius.indd   10 2017.07.13.   12:19:34



HAZÁNKHAZÁNK
11AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
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Semjén Zsolt:
Hogy Szent István országa 

ne legyen kalifátus!
Historia est magistra vitae. 1541, 

az örök tanulság. Jó évtizeddel 
Mohács után, Szulejmán nem tud-
ja elfoglalni Budát. Még áll az arc-
he regnum. Ekkor a szultán ebédre 
hívja a magyarság vezetőit. A hosz-
szú ebéd alatt egyre több és több 
török, mint jámbor városnézők sé-
tálnak be Budavárba. És mire jön 
a fekete kávé, belülről elfoglalták 
Budát. S ahogy Arany írja: „Bol- 
dogasszony tornya tetejében, fél-
hold ragyog a kereszt helyében”. 
Utána jött másfél évszázados hó-
doltság, az ország felét porig rom-
bolták, a népünk felét kiirtották. 
Azóta se tudjuk kitölteni a Kár-
pát-medencét, azóta se tudtuk ki-
heverni.

 Amikor ezt elmondtam egy 
CDU-s fórumon Németország-
ban, síri csend lett. Persze Európa 
tanulhatott volna a történelemből, 
hogy mit jelent az iszlám hódítás. 
Elég megnézni Kis-Ázsiát vagy 
Észak-Afrikát, hogy az iszlám ura-
lom alatt mi lett Antiochiából vagy 
Alexandriából, az egykor szellemi 
pezsgéséről híres keresztény köz-
pontokból? Kő kövön nem maradt. 
És mi lesz például Párizsból, Fran-
ciaországból, az „Egyház legidő-
sebb leányából” a saría árnyéká-
ban? Valóban úgy van, hogy ez az 
utolsó francia generáció, akik még 
francia életet élhetnek Franciaor-
szágban…

Európában vannak, akik már 
elvesztek, vagy az elveszés álla-
potában vannak, és vagyunk még 
Magyarországon és Közép-Euró-
pában, akik harcolunk. Magyarok, 
lengyelek, csehek és szlovákok, 
hogy magyar, lengyel, cseh és szlo-
vák életet élhessünk, Magyaror-
szágon, Lengyelországban, Cseh-
országban és Szlovákiában.

Mi, magyarok hiszünk a ma-
gyar történelem kontinuitásában, 
az örök magyarságban, hogy 
Szent István, Mátyás, Széchenyi; 
Pázmány, Arany János és Bartók 
örökségét, a történelmünket, a 
kultúránkat, a nyelvünket, az ész-
járásunkat továbbadjuk fiainknak. 
Mert a magyar megmaradás a Du-
na-Tisza táján 1100 éves küldetés!

Márfi Gyula érsek atya volt bá-
tor kimondani, hogy a saría a vi-
lágot Dar al-islamra – vagyis az 
iszlámnak meghódolt –, és Dar 
al-harb-ra – a háború területére 
– osztja. Mi – egyelőre – ebben 
vagyunk. A keresztény civilizá-
ciónk elleni dzsihád földjén. Az 
Európának nevezhető Európa Kis-
Ázsia vagy Észak-Afrika sorsára 

jutásának létkérdésénél. És ebből 
következően a terror és – bizonyos 
értelemben vett – polgárháború fe-
nyegetettségében.

És nem kerülhető meg a kér-
dés: hogy jutott ide Európa? A 
jakubinus-bolsevik-szabadkőmű-
ves ideológia, az antikrisztiánus 
mesterkedés kétszáz éve minden 
eszközzel relativizálja-támadja-ül-
dözi a kereszténységet, előidézve 
az identitásvesztés vákuumát. És 
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vianciák propagálása pedig joggal 
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iszlám migráció miatt – keresztény 
európai civilizációnk elesett, az 
iszlamisták az ő fejüket fogják le-
vágni először, a miénket csak majd 
a sor végén.

Metsző élességgel kell látnunk: ha 
most a migráció ügyében hibázunk, 
az többé nem csinálható vissza.

Ezért a magyarság szó szerinti 
létérdeke, létparancsa, hogy olyan 
családpolitikánk legyen, hogy 
magyar családokban magyar gye-
rekek szülessenek, magyar kul-
túrában felnőve. És ha még így is 
rászorulunk a népesség pótlásra, 
akkor az csak olyan lehet, akik 
asszimilálhatók, de legalább in-
tegrálhatók. Kik integrálhatók? 
Akik akarnak integrálódni, és 
akiket a nép elfogad. Vagyis biz-
tosan nem azok, akik illegális 
migránsok, akik nem tisztelik az 
életformánkat, a kultúránkat, a 
hagyományainkat; akik idegen – 
sőt velünk ellenséges – civilizá-
cióból vagy civilizálatlanságból 
törnek ránk. Ha mi és a gyere-
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társadalomban, no go zónák és a 
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juk ki: a saría árnyékában élni, 
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olyanokat szabad beengedni, akik 
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Szabó Dezső, a nagy protestáns 
gondolkodó mondta azt, hogy aki 
nem akarja, hogy megegyék, ne 
hagyja, hogy megegyék!

Amiről a nemzeti konzultáció-
val tanúságot tett a magyar nem-
zet: a józan ész, az életösztön és az 
önvédelem.

A beszéd a Nemzeti Konzultáció 
kapcsán hangzott el.

Fórum
Latorcai János:  

Lengyelek és magyarok – történelmi 
csillagpár Európa egén

A Külhoni Lengyelség (Polonia) Világnapja 
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Külön öröm és nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy Maria Pańczyk-Pozdziej 
asszonnyal, a Szenátus alelnökével közösen 
tehettünk azért, hogy nemzeteink barátságá-
nak két méltatlanul elfeledett alakját, idősebb 
Antall Józsefet és Henryk Slawikot a történe-
lem homályából kiemelve, a jövő fiatalsága 
elé példaként állíthassuk. 

Persze, ebben a munkában, akárcsak a ko-
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Szent László személye fejezi ki a magyarság 
és azt hiszem, nem kis részben a lengyelség 
történelmi küldetését is. Azt, hogy mi vagyunk 
a keresztény Európa védőpajzsa. Talán ezért 
is a legelterjedtebb és legismertebb ábrázolá-
sa királyunknak, amikor megmenti a lányt a 
kun rablótól. 

Ahogy a lánglelkű püspök, Prohászka Otto-
kár írta róla: Szent István a nép apostola volt; 
hozzá emelte fel a nép tétovázó tekintetét, de 
nem tudta még a kereszténységét átélni.  

A magyar életet, a magyar eszményt kellett 
kereszténnyé tenni ahhoz, hogy a keresztény-
nyé lett nemzeti eszmény nyissa meg a hitnek 
a nép szívét.

Ez a magyar eszmény Lászlóban lett ke-
reszténnyé és szentté. 

Szent László nem tanít; ő nem apostol; de ő 
küzd, harcol és győz a kereszténységért. A ma-
gyarság hajlamait, harci hagyományait, bá-
torságát, vitézségét lépteti be az addig inkább 
csak tűrő, szenvedő kereszténységbe. A népnek 
ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik. 
Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a 
hősök; a magyar kar, a bátor szív, melytől egy 
világ reszketett. Eddig ez mind hiányzott a ma-
gyar kereszténységben; az emberek meg voltak 
ugyan keresztelve, de a nép lelkében még nem 
volt keresztény. A nemzet akkor válik keresz-
ténnyé, mikor eszményeit keresztelik meg.

A 825 éve szentté avatott László harcos 
egyéniségével, egyenességével, rendíthetetlen 
keresztény hitével, az elesettek támogatásával 
és védelmével példa lett a mindenkori ma-
gyar királyok és végső soron valamennyiünk, 
magyarok és lengyelek számára. Igyekezzünk 
tehát úgy élni és úgy cselekedni, hogy öröksé-
géhez mindenkor méltóak lehessünk.  

Isten éltesse a lengyeleket, Isten éltesse és 
tartsa meg a lengyel-magyar barátságot!
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Nagysikerű kereszténydemokrata családi nap Gyomán
Másfélezer KDNP-tag érkezett június 24-én szerte az országból Gyomaendrődre, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakci-
ója és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) évadzáró szakmai-családi napjára. Az eseményen többek között Semjén 
Zsolt pártelnök, Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, az MKDSZ elnöke, valamint Latorcai János, a KDNP Országos Választmá-
nyának elnöke mondott beszédet. Képriportunk a jó hangulatú rendezvényen készült.
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