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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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A Kereszténydemokrata 
Internacionálé az 
Orbán-kormányt támogatja

Recenzió Semjén Zsolt 
legújabb kötetéről

A busók idén is 
elűzték a telet

KDNP: Az ellenzék pozícióharcot vív, a kormányfő felelős államférfiként értékelt

Orbán Viktor: Európa utolsó reménye a kereszténység!
Évértékelő beszéddel nyitotta a kampányt a miniszterelnök 

Jól sikerült ez a 8 év, „jobban, mint 
ahogy vártuk” – értékelte a 2010 óta 
tartó kormányzást a miniszterelnök, 
úgy fogalmazva: „időarányosan talán 
előrébb is vagyunk, mint ahogy elter-
veztük”. Kiemelte, hogy 10 év alatt 
egymillió munkahely létrehozását 
vállalták, és már 736 ezernél tartanak; 
karácsonykor nyugdíjprémiumot fi-
zethettek a nyugdíjasoknak és tető alá 
hoztak egy béremelési és adócsök-
kentési megállapodást.

Orbán Viktor értékelése szerint a 
magyar modell működik, és azért 
sikeres, mert magyarok milliói hisz-
nek benne. „A munkát megbecsülni, 
a családokat támogatni, a nemzeti 
identitást megtartani, a független-
séget megőrizni, ez a jövő, s ez a 
jövő a mienk lehet” – hangsúlyoz-
ta. Köszönetet mondott annak a 700 
ezer embernek, aki nem segélyből, 
hanem már munkából tartja el csa-
ládját, a munkahelyeket teremtő 
magyar vállalkozóknak és a csalá-
dalapítás útjára lépett fiataloknak. 
„Nekünk magyaroknak akkor van 
jövőnk, ha magyarok maradunk, 
ápoljuk a magyar nyelvet, megvéd-
jük keresztény és magyar kultúrán-
kat, megőrizzük a függetlenséget és 
a magyar szabadságot” – tette hoz-

zá. Hallgatóságától azt kérte: ne fe-
ledjék, nem szabad az ország sorsát 
az internacionalisták kezébe adni.  
„Mi nem csak polgári, de nemzeti 
kormány is vagyunk” – fogalmazott, 
majd „A haza minden előtt” jelszót 
aktualizálva kijelentette: „Nekünk 
Magyarország az első”.

Felhívta a figyelmet emellett arra, 
hogy Magyarország mára jócskán 
felértékelődött, „hírünk, ismertsé-
günk, befolyásunk nagyobb, mint 

azt az ország mérete vagy gazdasá-
gi súlyunk indokolná”. Szerinte ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy 
a Fidesz–KDNP Magyarországon 
„nyolc éve szünetelteti a politikai 
korrektséget, süllyesztőbe került az 
euroblabla, a liberális szépelgés, a 
korrekt semmitmondás, a szájkosarat 
visszaküldtük Brüsszelnek, a pórázt 
pedig az IMF-nek”.

Az ellenzék állapotáról szólva kö-
zölte: nem érti, hogyan tudnak ilyen 

állapotban bizalmat kérni, sőt kor-
mányzásra jelentkezni. Nem csoda, 
ha az országban nem kormányváltó, 
hanem ellenzékváltó hangulat van – 
sommázta a miniszterelnök. A Jobbik 
elnökének iszlámra vonatkozó pozi-
tív megjegyzésére utalva kijelentette: 
„azok vagyunk, akik azt gondolják, 
hogy Európa utolsó reménye a ke-
reszténység”.

A migrációval kapcsolatban Orbán 
Viktor úgy fogalmazott: NATO-jelen-
tések szerint 2020-ig 60 millió em-
ber indul Európa felé, a legtöbb be-
vándorló ráadásul az iszlám világból 
érkezik majd. Ha minden így folyta-
tódik, akkor Európa nagyvárosaiban 
egyértelmű muszlim többség lesz, s 
London nem a kakukktojás, hanem az 
első fecske lesz – mondta.

A kormányfő szerint a veszélyt 
brüsszeli, berlini és párizsi politiku-
sok „hozzák a fejünkre”, azt akarják 
ugyanis, hogy Magyarország is vegye 
át az ő politikájukat, „azt a politikát, 
amely bevándorlóországgá tette őket, 
és megnyitotta az utat a keresztény 
kultúra hanyatlása és az iszlám tér-
nyerése előtt”. Kiemelte ugyanakkor, 
hogy a magyar társadalom több mint 
háromnegyede ragaszkodik keresz-
tény kultúránkhoz.

Nekünk Magyarország az első – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök február 18-án elmondott 20. évértékelőjében, amelyet Budapesten, 
a Várkert Bazárban tartott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében.

A KDNP szerint amíg az ellenzék pozí-
cióharcot vív és gyűlölködik, addig a mi-
niszterelnök felelős államférfiként szólt 
évértékelő beszédében az ország jelenéről 
és jövőjéről, pontos áttekintést nyújtva az 
elmúlt nyolc esztendő eredményeiről. A 
kereszténydemokraták szerint megmu-
tatkozott a miniszterelnök lényeglátása a 
helyzetértékelésben, határozottsága a fel-
adatok kijelölésében. 

„Legyünk büszkék közös sikereinkre és 
mondjuk ki bátran: a polgári-keresztény 
kormányzás többet ért el Magyarország 
számára, mint amiben reménykedhettünk” 
– fogalmaz a kisebbik kormánypárt nyi-

latkozata. A KDNP mint a családok párt-
ja egyetért a kormányfő és a kormányzat 
„munka, család, haza” fókuszpontjaival, 
amelyek a további fejlődés zálogai.

A KDNP osztja a miniszterelnök mig-
rációs kérdésben kifejtett álláspontját, hi-
szen Magyarország biztonságának fenn-
tartása és a keresztény kultúra megőrzése 
nem kerülhet veszélybe. A pártszövetség 
tagjaként a kereszténydemokraták bíznak 
abban, hogy az elmúlt évek sikeres kor-
mányzását követően a magyar választók 
– az évértékelőn is bemutatott pártpaletta 
áttekintése után – felelős döntést hoznak 
majd április 8-án.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Boross 
Péter volt kormányfővel Orbán Viktor évértékelője előtt
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Semjén Zsolt február 3. és 9. között 
hivatalos látogatáson tartózkodott 
a Kínai Népköztársaságban, ahol a 
kétoldalú politikai, gazdasági, kul-
turális, illetve turisztikai kapcsola-
tok további fejlesztéséről tárgyalt. 
A magyar miniszterelnök-helyettes 
találkozott kínai kollégájával, Liu 
Jen-tung kormányfő-helyettessel is. 

A megbeszéléseken Semjén 
Zsolt kiemelte: a két ország gaz-
dasági együttműködésének egyik 
legkiemelkedőbb, a közép-euró-
pai régióra is pozitív hatással bíró 
zászlósprojektje a Budapest–Bel-
grád-vasútvonalhoz köthető inf-

rastrukturális beruházás, ame-
lyet a magyar kormány továbbra 
is határozottan támogat. A felek 
egyeztettek a két ország közötti 
újabb, közvetlen légijáratok indí-
tásának lehetőségeiről, amely ha-
tékonyan szolgálhatná a kétoldalú 
turisztikai kapcsolatok további 
fejlesztését. Áttekintették továbbá 
a magyar agrártermékekre vonat-
kozó exportengedélyek, valamint 
a kereskedelmi és befektetési kap-
csolatok bővítésének lehetőségeit.

Az egyeztetéseken a fentieken 
kívül hangsúlyt kapott a kuta-
tás-fejlesztés terén, valamint a 
kulturális, oktatási és sportterüle-
ten történő együttműködés továb-
bi fejlesztése.
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Semjén Zsolt Kínában tárgyalt

HAZÁNK

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kínában tárgyalt a pekingi és 
sanghaji politikai felsővezetés több képviselőjével.

Megkezdődött a hódmezővásárhelyi laktanya felújítása
Megkezdődött a hódmezővásárhelyi laktanya rekonstrukciója, a kormány 5,2 milliárd forintot fordít a beru-
házásra 2020-ig – közölte a helyszínen Simicskó István (képünkön) honvédelmi miniszter, a KDNP alelnöke.

Simicskó István a helyszíni sajtótá-
jékoztatón hangsúlyozta: az, hogy 
az országban biztonságban élhetnek 
az emberek, nagymértékben a déli 
határon szolgálatot teljesítő, a hód-
mezővásárhelyi laktanyában állo-
másozó katonáknak köszönhető.

Átfogó fejlesztési program indult 
annak érdekében, hogy a katonák 
számára méltó körülményeket te-
remtsenek, erre tavaly 1,41 milliárd 
forintot fordított a kormány, ebben 
az évben pedig 1,25 milliárd áll ren-
delkezésre – mondta a keresztényde-
mokrata miniszter.

Felújítják a legénységi épüle-
tet, egy raktárt, a laktanyán belüli 
egészségügyi központot, az utakat, 
a közműveket, a szociális helyisége-

ket és az irodai blokkot – ismertette.
A politikus kifejtette, nagyon fon-

tos a katonák megbecsülése, ezért 
emelik az illetményeket, kapnak 
megfelelő ruházatot és egyéni fel-
szerelést, biztosítanak nekik méltó 
körülményeket, így belátható időn 
belül professzionálissá válik a ma-
gyar honvédség.

A miniszter bejelentette, hogy az 
országban az egyik első honvédelmi 
sportközpont Hódmezővásárhelyen 
épül meg, ebben a lövészet mellett 
a technikai sportok gyakorlására is 
lehetőség nyílik majd.

Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP) 
alpolgármester emlékeztetett arra, 
hogy tavaly kérte az önkormányzat 
a kormánytól a laktanya megerősíté-
sét. Az infrastruktúrafejlesztés mel-
lett a közelmúltban megállapodást 
írtak alá arról, hogy a hódmezővá-
sárhelyi kórház is bekapcsolódik 
a honvéd egészségügyi ellátásba. 
Döntöttek arról is, hogy a városban 
katonai szakközépiskola és kollégi-
um nyílik, biztosítva ezzel a lakta-
nya szakember-utánpótlását – tette 
hozzá.

HAZÁNK – MTI

Félmillió ember ellátását oldotta meg odaköltöző háziorvos
Az utóbbi évek pályázataival, négymilliárd forintos ráfordítással sikerült elérni, hogy félmillió embert helyben 
élő háziorvos, 137 ezret fogorvos lásson el – mondta el az M1 aktuális csatornán az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kereszténydemokrata parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence (képünkön) emlé-
keztetett arra: évtizedes probléma, 
hogy mind magasabb a háziorvo-
sok átlagéletkora, de ezt korábban 
semmilyen programmal nem pró-
bálták ellenpontozni. Mivel a kor-
mányzat célja az, hogy tisztességes 
finanszírozással tegye hosszú távon 
vonzóvá ezt a pályát, a praxisjog 
megvásárlását és a helybeköltözést 
is évről évre növekvő összeggel tá-

mogatja.
Évről évre növekszik az érdek-

lődés, egyre több praxist tudnak 
betölteni. Az utóbbi években 142-
en nyertek letelepedési, 167-en 
praxispályázaton, valamint 37 fog-
orvost támogattak ilyen módon. 
A legtöbb praxist Bács-Kiskun és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
sikerült betölteni e pályázatok ré-
vén – mondta az államtitkár.

A vallásszabadság napja 
lett január 13.

Február 20-ai ülésén a vallássza-
badság napjává nyilvánította az Or-
szággyűlés január 13-át. Az erdélyi 
országgyűlés ugyanis 1568. január 
13-án fogadta el a tordai vallásügyi 
törvényt. A vallásszabadság napjáról 
szóló jogszabály előterjesztője Kövér 
László házelnök, Gulyás Gergely, a 
Fidesz frakcióvezetője, Szászfalvi 
László, a KDNP frakcióvezető-he-
lyettese, Hiller István szocialista, 
Szávay István jobbikos és Ikotity Ist-
ván LMP-s képviselő volt.

A jogszabály elfogadói – ahogy az 
előterjesztés fogalmaz: „mi, az Or-
szággyűlés tagjai, azok, akik hiszünk 
abban, hogy Isten a történelem ura, 
s azok, akik a történelem menetét 
más forrásból igyekszünk megérte-
ni” – emlékezni kívánnak a tordai 
vallásügyi törvényre, amely a világon 

először foglalta jogszabályba a lelki-
ismereti és vallásszabadsághoz való 
jogot.

A törvény szövege kitér arra is, 
hogy az erdélyi országgyűlés a re-
formáció eszmeiségéből fakadó tör-
vénnyel a hitelvi sokszínűség mellett 
kötelezte el magát, aminek köszön-
hetően a reformáció különböző ágai 
szabadon és békés úton alakulhattak 
önálló egyházzá a katolikus egyház 
mellett. A jogszabály azt is tartal-
mazza, hogy a tordai törvényben fog-
lalt eszmeiség, a közösség vallási ön-
rendelkezése a modern demokrácia 
egyik előzményeként is értékelhető, 
amelyet méltán tekinthetünk a ke-
resztény Európa egyik alapértékének.

A törvényt a Ház ötpárti egyetér-
téssel, egyhangúlag, 142 igen szava-
zattal fogadta el.

Természetes, hogy 
a kormány támogatja 
az egyházi iskolákat

Teljesen természetesnek nevezte 
Soltész Miklós (képünkön), az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkára, 
a KDNP alelnöke, hogy amikor 
a magyar emberek túlnyomó 
többsége fontos értéknek tartja 
a kereszténységet az életében, a 
kormány támogatja az egyházi 
iskolákat.

Soltész Miklós Esztergomban, 
a Vitéz János Katolikus Nyelvok-
tató Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskola házszentelő ünnepsé-
gén elmondta: ma csaknem 120 
ezer gyermeket nevelnek kato-
likus óvodában vagy iskolában, 
és mintegy 220 ezer gyermek jár 
más, többnyire keresztény fele-
kezeti iskolába vagy óvodába az 
országban.

Közölte: az esztergomi iskola 
felújítását a kormány 300 millió 
forinttal támogatta, és közve-
tett segítségével a közeljövőben 
megújulhat az intézmény torna-
terme is.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Kereszténydemokrata javaslatot fogadott el az Európa Tanács
A KDNP következetesen védi a kisebbségek ügyét

A kormánypárti politikus felidézte, 
hogy az Európa Tanács (ET) parla-
menti közgyűlése január 23-án nagy 
többséggel fogadta el a regionális és 
kisebbségi nyelvek védelméről szóló 
jelentést, A regionális és kisebbségi 
nyelvek védelme és támogatása Euró-
pában című határozatot. Az ET eddig 
összesen 2 magyar javaslatot fogadott 
el, mindkettőt kereszténydemokrata 
előterjesztésre.

A mostani, Hoffmann Rózsa előter-
jesztésére elfogadott dokumentum töb-

bek között kitér az anyanyelvű oktatás 
jelentőségére, a megfelelő tanárképzés 
megszervezésének fontosságára, az 
anyanyelvi tankönyvek alkalmazásnak 

szükségességére, valamint arra, hogy 
az államnyelvet hatékony módon sajá-
títhassák el a nyelvi kisebbségben élő 
közösségek. Kiemeli annak fontossá-
gát, hogy a különböző nyelvi és regio-
nális kisebbségek képviselői vegyenek 
részt a velük kapcsolatos döntések 
meghozatalában mind az oktatás, a 
közigazgatási nyelvhasználat, a média, 
valamint a kultúra területén. A hatá-
rozat felszólítja az ET tagállamait az 
anyanyelvi oktatás erősítésére, a kul-
túra, a média és a hivatali ügyintézés 
területein a kisebbségi anyanyelv hasz-
nálatának biztosítására.

A jelentés elfogadása különös jelen-
tőséggel bír annak ismeretében, hogy 
az ukrán oktatási törvény szigorította 
az anyanyelvi oktatás már kialakult 
kereteit, hiszen a jelentésben az is sze-
repel: a már kialakult gyakorlatot erősí-
teni és őrizni kell.

Hoffmann Rózsa a jelentéshez 
fűzött szóbeli kiegészítésében felhívta 
a figyelmet a Minority SafePack – az 
őshonos kisebbségek és nyelvi közös-
ségek védelmében létrejött európai pol-
gári kezdeményezés – jelentőségére, 
amelyhez minden uniós polgár csatla-
kozhat.

A Kereszténydemokrata Néppárt itthon és nemzetközi fórumokon egyaránt következetesen védi a kisebbségek ügyét. Kötelességének tekinti, 
hogy felemelje szavát jogaikért – mondta Hoffmann Rózsa (képünkön). A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő volt a regionális és ki-
sebbségi nyelvek védelméről szóló, az Európa Tanács által január végén elfogadott jelentés előterjesztője.

KDNP.HU

Brüsszel és az ENSZ is a „Soros-terv” szerint halad
Hollik István kereszténydemokrata 
országgyűlési képviselő (képünkön) 
budapesti sajtótájékoztatóján úgy fo-
galmazott: elképesztő és veszélyes, ami 
Brüsszelben és ezzel párhuzamosan az 
ENSZ-ben zajlik. Az ENSZ készülő 
dokumentumából egyértelműen kiraj-
zolódik, hogy európai és világszinten 
is erősíteni akarják a bevándorlást, így 
Magyarországból is bevándorló orszá-
got akarnak csinálni – mondta.

Hozzátette: az Európai Parlament is 
megkezdte az ENSZ migrációs csomag-
jának tárgyalását, a brüsszeli beván-
dorláspárti politikusok ismét bebizo-
nyították: egyértelmű szándékuk, hogy 
Európát elárasszák bevándorlókkal. 
Figyelemre méltónak tartotta, hogy a 

vita előtt néhány órával Soros Györgyöt 
ismét a brüsszeli bizottság legmagasabb 
szintű vezetői fogadták. Frans Timmer-
mans, a bizottság elnöke pedig büszkén 
állította azt is, hogy két évtizedre vissza-
tekintő jó kapcsolata van Soros György-
nek az Európai Bizottsággal.

Hollik István azt mondta: több olyan 
állítás is van az ENSZ migrációs paktu-
mában, ami ellentmond a józan észnek 
és az elmúlt húsz év európai tapasztala-
tának.

Megerősítette, hogy ha a végle-
ges szöveg nem változik és olyan tí-
pusú lesz, mint az ENSZ-főtitkár 
múlt heti javaslata volt, akkor azt 
Magyarország nem tudja elfogadni.  
A paktum komplex, kölcsönös kapcso-

latot feltételez a migráció és a fejlődés 
között, azt erőlteti, hogy a bevándorlás 
jó és hasznos folyamat, míg az európai 
tapasztalatok ennek épp az ellenkezőjét 
mutatják. Emellett nem engedne teret 
a nemzeti megoldásoknak, lenyesne a 
nemzeti szuverenitásból, globális mig-

rációs kormányzatot irányozna elő, és 
a nemzetállamoknak nem lenne lehető-
ségük saját határaik védelmére. Minden 
tagállamnak előírnák a migránsok bete-
lepítését, le akarják bontani a határzár-
at, elnéznék a határsértéseket. Alapvető 
jogként állítanák be a migrációhoz való 
jogot, és elmosnák a legális és illegális 
migráció közötti különbséget, valamint 
a migránspárti „nem kormányzati szer-
vezetek” (NGO-k) még nagyobb befo-
lyást kapnának – sorolta a veszélyeket 
Hollik István.

Kijelentette: a Fidesz és a KDNP 
mindezt elutasítja, sem Brüsszelnek, 
sem az ENSZ-nek nem fognak asszisz-
tálni, hogy Magyarországból is beván-
dorlóországot csináljanak.

Kalmár Ferenc: Több vitás ügyben is előrelépés történt a magyar-horvát vegyesbizottságban
Március elején ülésezik újra a ma-
gyar-horvát kisebbségi vegyesbizottság 
Budapesten – közölte Kalmár Ferenc, 
Magyarország szomszédságpolitikájá-
nak fejlesztéséért felelős miniszteri biz-
tos, aki társelnöki találkozón vett részt a 
közelmúltban Zágrábban.

Kiemelte: az ülést most a magyar fél 
kezdeményezi és készíti elő, Zvonko 
Milas horvát társelnökkel pedig a fonto-
sabb kérdéseket vitatták meg és egyez-
tettek az időpontról. 

Tavaly februárban négy év szünet 
után ülésezett újra a magyar-horvát ki-
sebbségi vvegyesbizottság, és az ott 
aláírt jegyzőkönyvet mindkét kormány 
elfogadta – mondta a miniszteri biztos. 
Elégedettségének adott hangot amiatt, 
hogy számos előrelépés is történt az 
elmúlt egy évben a jegyzőkönyvbe fog-
laltak végrehajtásában. Példaként hozta 
fel a Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ (HMOMK) kol-
légiumának építését Eszéken. A horvát 

költségvetésben az idén 5 millió kunát 
(valamivel több mint 200 millió forin-
tot), jövőre 3 millió kunát (125 millió 
forintot) irányoztak elő a projektre. A 
miniszteri biztos szerint ez óriási ha-
ladás, hisz 1999 óta van napirenden 
az ügy, de eddig nem történt komoly 
előrelépés az ügyben. A keresztény-
demokrata miniszteri biztos jelezte, 
hogy az Új Magyar Képes Újság, a 
horvátországi magyarok hetilapjának 
finanszírozását illetően nem történt je-
lentős előrelépés, mert a horvát állami 
számvevőszék kifogásolt bizonyos tí-
pusú támogatási modelleket. Ezért ezt 
máshogy kell majd megoldani, hogy a 
támogatás állandó és biztos legyen – 
húzta alá. 

Kalmár Ferenc a zágrábi Ady Endre 
Magyar Kultúrkör helyiség-problémái-
ról is tárgyalt horvát kollégájával. Mint 
mondta: ígéretet kapott, hogy közben-
járnak a városnál az ügy megoldása 
érdekében.

A magyarországi horvátok helyzeté-
vel kapcsolatban a miniszteri biztos ki-
emelte, hogy belátható időn belül teljes 
egészében elkészül, és átadják rendelte-
tésének a pécsi horvát nemzeti színhá-
zat. Hozzáfűzte: ez az egyedüli horvát 
színház Horvátország határain túl. 

Pozitívumként említette továbbá, 
hogy az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (Emmi) 67 millió forinttal támo-
gatta Pécsett a Horvát Ház felújítását, 
majd két nehezen mozduló ügyről is 
említést tett: a hercegszántói és a pécsi 
Miroslav Krleza iskolaközpont bővíté-
séről. Szavai szerint a projekteket uniós 
támogatásból szeretnék megvalósítani, 
és ezért ezek realizálása kitolódott.

A társelnöki találkozót megelőzően 
Kalmár Ferenc Fiumében járt, ahol Ma-
gyar József zágrábi magyar nagykövet-
tel együtt meglátogatta a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közösségé-
nek (HMDK) helyi alapszervezetét és a 
városvezetéssel is tárgyaltak. 

A miniszteri biztos elmondta, hogy 
a fiumei HMDK alapszervezet magas 
bérleti díjat kénytelen fizetni a városnak 
a helyiségért, amelyben működik. A 
tárgyalások egyik témája ezért az volt, 
hogy a város mérsékelje ezt az összeget. 
Mint mondta: a jelenlegi magyar nem-
zetpolitikának minden magyar számít, 
így a tengermelléki kis kétszámú szór-
ványmagyarság boldogulása is.

Fiume lesz 2020-ben Európa Kultu-
rális Fővárosa. A város által kijelölt ren-
dezvénysorozat egyik alappillére pedig 
a multikulturalizmus. Kalmár Ferenc 
és Magyarország zágrábi nagykövete a 
város vezetésétől azt kérte, hogy mű-
ködhessen egy ideiglenes magyar kul-
turális pavilon a rendezvény ideje alatt, 
hisz a város fejlődésére korábban nagy 
hatással volt a magyar kultúra és az ipar, 
illetve a magyar gazdaság. A miniszteri 
biztos úgy értékelte, hogy Fiume városa 
nyitott volt a javaslatra, és további tár-
gyalások folytatnak az ügyben.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A Kereszténydemokrata Internacionálé támogatja Orbán Viktor politikáját 
A CDI szerint a keresztény kultúra érték, ezért meg kell őrizni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kereszténydemokrata irányultságú centrumpártokat 
tömörítő nemzetközi szervezet, a CDI budapesti konferenciáján, február 16-án.

A kormányfő kiemelte: a CDI keresztény 
indíttatású szervezet, amely az emberi 
méltóságot tekinti a politika alapjának. 
Ez azért fontos, mert az átalakuló vi-
lágban a politikai viták középpontjába 
mindenhol az identitáskérdések kerülnek 
majd, ez Európában látható a leginkább, 
mert a migráció felerősítette ezeket a kér-
déseket. Hangsúlyozta: a budapesti ülé-
sen döntöttek arról, hogy elindul a CDI 
ifjúsági szervezetének megalapítása, a 
Kaukázusból érkezett pártok közelebb 
léptek a szervezethez, új tagokat fogadtak 
be Latin-Amerikából és Közép-Európá-
ból, továbbá a térség magyar pártjainak 
nagy részét is felvették tagnak a CDI-be.

Orbán Viktor kifejtette: Magyarország 
is olyan európai ország, amely leginkább 
saját magára és Európára figyel, és keve-
sebb figyelem jut az Európán kívüli po-
litikára. A CDI – amelynek csaknem 20 
éve az egyik alelnöke – bizonyos értékek, 
a kereszténydemokrata értékek mentén 
egy világszerveződést próbál létrehozni, 
és ebben rendkívül sikeres – mondta.

Hangsúlyozta, a szervezet erősödé-
sének azonban hullámai vannak, és 
a mostani budapesti üléssel újabb je-
lentős lökést szeretnének adni a CDI 
fejlődésének, valamint Közép-Európa 
integrációjának is, különös tekintettel a 
Nyugat-Balkánra. A cél az, hogy minél 
több ország valamely pártját integrálják 
a szervezetbe, és az erre vonatkozó dön-
tések ma megszülettek – közölte.

A miniszterelnök kijelentette: vannak 
pillanatok, amikor különösen fontos a 
CDI, és most olyan időszak elején va-
gyunk, amikor az ilyen szervezetek 
rendkívül lényegesek lesznek, mert a 
világ jelentősen változik körülöttünk. 
Megjegyezte: a CDI képes jó kérdése-
ket feltenni a jövőre nézve, és „ez szép 
küldetés”.

KÖSZÖNET ORBÁN 
VIKTORNAK

Andrés Pastrana, a CDI elnöke, Ko-
lumbia volt államfője a tájékoztatón ar-
ról számolt be, hogy Budapesten 18 új 
pártot vettek fel a szervezetbe, s immár 
több mint 100 a társ- és testvérszerveze-
tek száma. A politikus a tanácskozást a 
jövő generációjának felkészítése szem-
pontjából is fontosnak ítélte.

Az elnök köszönetet mondott Orbán 
Viktornak, amiért találkozott Antonio 
Ledezma venezuelai ellenzéki politi-
kussal, aki el tudott menekülni az or-
szágból.

Jelezte azt is: biztos abban, hogy a 
választáson győztesként ünnepelhetik 
a Fideszt.

Antonió López-Istúriz, a CDI főtitká-
ra, néppárti európai parlamenti képvise-
lő egyértelműnek nevezte Orbán Viktor 
vezető szerepét a közép-európai és bal-
káni ügyekben, továbbá létfontosságú-

nak ítélte, hogy egy ifjúsági szervezet is 
megjelenjen a CDI berkeiben. A Fidesz 
is ekként indult még a kommunista ha-
talom ellenében, ezt példaként tudják 
felmutatni – jegyezte meg.

A főtitkár a szervezet törekvései kö-
zött említette, hogy foglalkozzon az 
elszegényedéssel és a társadalmi egyen-
lőtlenségekkel.

Azt is megerősítette: az összes tag-
szervezet vállszélességgel kiáll Orbán 
Viktor és a Fidesz mellett a választáson.

AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE 
KERÜL A POLITIKAI VITÁK 

KÖZÉPPONTJÁBA
A kormányfő a politika és vallás közti 
párbeszédről tartott fórumon kiemelte: 
ez az EU-ban különösen látványos, mert 
a migrációs válság felnagyítja ezeket a 
kérdéseket. A világ azzal szembesül, 
hogy az válik kulcskérdéssé, mi a vi-
szonya egy-egy politikai erőnek a nem-
zetekhez és a vallási közösségekhez, és 
ebben a tekintetben háromfajta viszo-
nyulás figyelhető meg – magyarázta.

Kifejtette: vannak a közömbösek, 
akik még nem vették észre, hogy az 
identitásról szól a következő 10-15 év, 
vagy nem érdekli őket.

Vannak az ideologikus irányzatok, 
amelyek ellenségesek a vallásokkal és 
nemzeti törekvésekkel, mert úgy vé-
lik, az identitás kérdése konfliktusokat 
gerjeszt – mutatott rá. Úgy vélte, ezen 
irányzatok szerint ha valaki világossá 
teszi, ki ő, mi az identitása, azzal máris 
elvetette „a konfliktus magvát”.

Orbán Viktor kitért rá: az Európai Bi-
zottság és az európai politikai elit átvette 
azt a történelemértelmezést, hogy a 20. 
században Európában a világégéseket, 
konfliktusokat a nacionalizmusok okoz-
ták, amelyek a nemzeti identitásokból 
fakadtak. Magyarország álláspontja 
szerint azonban a konfliktusokat nem 
a nacionalizmusok okozták, hanem a 
birodalomépítési törekvések, amelyek 
nem respektálták a nemzeti identi-
tásokat – magyarázta. Megjegyezte: 
ezért Brüsszelnek nem lehet arra aspi-
rálni, hogy egy „európai egyesült álla-
mok-szerű” birodalmat hoz létre.

Orbán Viktor szerint továbbá van a 
pragmatikus irányzat, amely az iden-
titásokat adottságnak tekinti és nem 
akarja megváltoztatni azokat. A CDI 
ehhez az irányzathoz tartozik, és úgy 
véli, a nemzeti akaratnyilvánítást a 
jövőben sem lehet figyelmen kívül 
hagyni – fogalmazott.

Mint mondta, az ideologikus irány-
zatok „komplett rendszerré állították 
össze a gondolkodásukat”, és a mai 
európai helyzetet úgy írják le, mintha 

Európa elhaladt volna már a nemze-
tek, a vallási közösségek, hitbeli kér-
dések mellett, és most az ezt követő 
korszakot kell felépíteni. A legtöbb 
Magyarországon aktív, külföldről fi-
nanszírozott NGO ide tartozik – fűz-
te hozzá. Ezzel szemben a CDI szerint 
az identitások az emberi személyiség 
elidegeníthetetlen részét képezik, 
így az identitások erősítése „az em-
beri méltóság eszmei talaján” áll. A 
CDI egy olyan békés világot szeret-
ne, amely nem letagadja, hanem el-
ismeri és megerősíti az identitásokat 
– fogalmazott a magyar kormányfő. 
Hozzátette: a háború elkerülésének, 
a békének az előfeltétele, hogy min-
denki szabadon megvallhassa, ápol-
hassa az identitását, így „mindenki 
jól érzi magát”, elfogadja a másikat, 
és békés nemzetközi politikai rend-
szer építhető fel.

Hazánk miniszterelnöke közöl-
te: Európában mindenhol hanyatlik 
vagy nem emelkedik a vallásos né-
pesség aránya, a legutóbbi felméré-
sek alapján Magyarországon mégis 

KDNP.HU – MTI

Kambodzsai kollégáját fogadta Semjén Zsolt 
A Kereszténydemokrata Internacionálé budapesti vallásközi konfe-
renciájára érkezett Hor Namhongot, a Kambodzsai Királyság mi-
niszterelnök-helyettesét fogadta magyar kollégája, Semjén Zsolt feb-
ruár 16-án az Országházban.

A kambodzsai politikus köszönetet 
mondott Magyarország sokirányú 
támogatásáért, melyet a kegyetlen és 
embertelen diktatúra pusztításaiból 
újjáépülő délkelet-ázsiai országnak 
nyújtott. Sok fiatal tanult felsőoktatá-
si intézményeinkben, nálunk szerzett 
tudásukat Kambodzsa felemelkedé-
sének szolgálatába állították.  Mind-
emellett hidat képeznek országaink 
és kultúráink között. Hor Namhong 
kifejtette, hogy mostani látogatása a 
vallásközi párbeszéd folytatása mel-
lett országaink együttműködésének 
erősítését is szolgálja.

Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes hangsúlyozta, hogy a Keleti 

Nyitás politikája és a Magyar Nem-
zeti Kereskedőházak rendszere az 
ázsiai országok irányában folytatott 
gazdasági stratégiánk meghatározó 
eszközei. Hazánk Kambodzsa agrári-
umának fejlesztésében, a fenntartható 
vízgazdálkodás és az árvízvédelem 
szakmai kérdéseiben, valamint a Sti-
pendium Hungaricum felsőoktatási 
diákprogram keretén belül, ösztön-
díjasok fogadásával a jövőben még 
szorosabbá teszi együttműködésün-
ket. Semjén Zsolt hozzátette: büszkék 
vagyunk arra, hogy Magyarország 
szerepet vállalhatott a világörökség 
részét képező, páratlan Angkor fel-
tárásában, melynek keretében kultu-
rális szakembereink nemzetközi elis-
merésre méltó munkát végeztek.

HAZÁNK – MTI

Orbán Viktor José María Aznar volt spanyol kormányfővel a konferencián
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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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Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
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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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az emberek több mint 70 százaléka 
szerint fontos a keresztény kultúra 
megvédése, és ez a kormány dolga – 
mondta.

Úgy látja, az emberek ráébredtek, 
hogy a kereszténység és a keresztény 
kultúra nemcsak hitbeli kérdés, ha-
nem az a kultúra, amely ma a min-
dennapi életünk. Minden ellen, ami 
ezt veszélyezteti, védekezni kell.

Orbán Viktor szerint „óriási erők 
mozdultak meg”, hogy az embereket 
meggyőzzék: az identitások kora le-
járt, a népvándorlások révén átalakul 
a világ, és ebbe bele kell törődni. Ez 
az alapja Brüsszel politikájának és az 
ENSZ migrációs csomagjának is – je-
gyezte meg.

Emlékeztetett: amikor Magyaror-
szág úgy döntött, megállítja a mig-
rációt a déli határnál, azért támadták 
sokan, mert ennek az érzésnek állt 
ellen, azt mondta: „nem igaz, hogy 
nem tehetünk semmit” a kultúránk 
megvédéséért.

A miniszterelnök szerint ahhoz, 
hogy a keresztény kultúránkat meg-
őrizzük, nemcsak fizikai, hanem lelki 
védvonalakat is ki kell építeni. Kije-
lentette: erősíteni kell az emberekben 
a hitet, hogy nem vagyunk kiszolgál-
tatottak, és rajtunk múlik, fenn tud-
juk-e tartani a kultúránkat. Ez döntés, 
akarat kérdése – vélekedett.

A kormányfő hangsúlyozta: meg 
kell fékezni a migrációt biztató erő-
ket, vállalni kell a vitát, ki kell állni 
az érdekünk mellett, és le kell szerelni 
azokat az erőket, amelyek „arról akar-
nak meggyőzni minket, hogy nincs 
esélyünk”.

A miniszterelnök hangoztatta: „az 
általunk képviselt gondolkodás lé-
pésről lépésre meghódítja Európát”. 
A keresztény kultúra megvédésére, 
a család, a nemzet, a vallási, hitbe-
li identitás megvédésére szövetkező 
országok száma folyamatosan nő –
mondta. Amine Gemayel volt libano-
ni elnök valós párbeszédet szorgalma-
zott a felekezetek között, s utalt arra, 
hogy hasonló törekvéseket lát Egyip-
tomban és Tunéziában is. Hozzátette: 
Szaúd-Arábiában is vannak a nyitásra 
utaló jelek. Megjegyezte, hogy az a 
régió még mindig intoleráns és „po-
litikailag erőszakos”, de már tudatá-
ban van annak, hogy valamit tennie 
kell ellene, szélesebb párbeszédet kell 
kezdeményezni.

Ján Figel, az Európai Unió val-
lásszabadságért felelős különleges 
megbízottját is azt hangoztatta, hogy 
monológok helyett a párbeszédnek 
kell teret nyernie a nemzetek között. 
Értékelése szerint a vallás önmagában 
is egy erő, amit a közös jó érdekében 
kell használni. A hit és a józan ész 
segíthet előrehaladni, konstruktívan, 
szabadon, felelősségteljesen dolgozni 
– fogalmazta meg, szembeállítva ez-
zel a kommunizmusban tapasztalt el-
nyomást. A politikus emellett kiállt a 
vallási üldözések és népirtások ellen.

Orbán Viktor és Semjén Zsolt a katolikus egyház vezetőivel tárgyalt 

A kormány és a katolikus püspöki 
konferencia vezetőinek találkozóján a 
kormányfő és helyettese mellett a kor-
mány részéről Lázár János, a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter, Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere, Rogán Antal, a Miniszterelnö-
ki Kabinetirodát vezető miniszter is 
részt vett. A magyar katolikus egyház 
részéről Veres András, az MKPK el-
nöke, Ternyák Csaba egri érsek, Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek, Udvardy György pécsi 
megyés püspök és Mohos Gábor, a 
püspöki konferencia titkára volt jelen.

A megbeszélésen a felek tárgyaltak a 
katolikus egyház és a kormány együtt-
működését érintő aktuális kérdésekről, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem to-

vábbi fejlesztési lehetőségeiről, valamint 
áttekintették a katolikus egyház óvoda-
koncepcióját – ismertette a miniszterel-
nök sajtófőnöke a találkozót követően.

Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes február 13-án a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) Állandó Tanácsának tagjaival tárgyalt.
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Seszták Miklós: állam és egyház közösen dolgozik a nemzetért
Az egyház az állammal közösen dolgo-
zik a magyar nemzet és társadalom fel-
emelkedéséért és fejlődéséért – mondta 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési mi-
niszter, a KDNP alelnöke a Nyíregyházi 
Egyházmegye felújított görögkatolikus 
papnevelő intézetének és egyházi hiva-
tali épületeinek ünnepélyes felszentelé-
sén a közelmúltban Nyíregyházán.

Seszták Miklós szavai szerint a görög-
katolikus egyház és a kormányzat közötti 
együttműködésnek megszámlálhatatlan 
jelét lehetett látni az elmúlt években.

„Szép számmal újultak meg görög-
katolikus intézmények, templomok, 
parókiák, és a folyamat biztosan tovább 
tart majd” – mondta a miniszter, megje-

gyezve, ezek a fejlesztések persze sem-
mit sem érnek, ha nem viszik az embe-
reket közelebb Istenhez.

A jelenlévő egyházi és világi vezetők-
höz szólva a miniszter kifejtette, az épüle-
teknek és a bennük zajló lelki nevelésnek 
nem lehet más célja, mint hogy megtanít-
son mindenkit Isten bölcsességére.

„Az Istenben megtapasztalható böl-
csesség az, ami gondolkodásunkat, 
szellemiségünket, viselkedésünket és 
– remélem – döntéseinket is leginkább 
meghatározza” – fogalmazott Seszták 
Miklós.

A tárcavezető reményét fejezte ki, 
hogy a felújított püspöki épületek szent 
helyekké válnak, amelyek erős hitű, lel-

kileg és szellemileg példamutató papo-
kat fognak kinevelni.

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyház-
megye püspöke szentbeszédében azt 
mondta, üdvösség köszöntött be a házba.

„Jézus végérvényesen jelen van kö-
zöttünk, szobáinkban, hivatalainkban, 
mindenhol, ahol megszentelték ezt a há-
zat” – tette hozzá.

A több mint 660 millió forintból, kor-
mányzati és más forrásokból felújított 
épületeket Kocsis Fülöp metropolita, a 
Görögkatolikus Metropólia vezetője, 
Orosz Atanáz megyéspüspök és Szocs-
ka A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházme-
gye apostoli kormányzója áldotta meg 
és szentelte fel.

Harrach Péter, a KDNP képviselő-
csoportjának vezetője (képünkön) 
elmondta: a KDNP-frakció visegrádi 
ülésén a kereszténydemokraták szá-
mára fontos kérdéseket tekintették 
át. Szó volt a kisebbik kormánypárt 
kampányban való részvételéről, 
politikusaik országjárásáról, vala-
mint a KDNP-s kormánytagok által 
felügyelt területekről, az ott elért 
eredményekről. A frakcióvezető el-
mondta: a kereszténydemokraták a 
szokott módon, saját szervezeteiken 
keresztül is aktívan részt vesznek 
majd a kampányban. A frakcióülésen 
Hölvényi György EP-képviselő az 
unió belső helyzetéről adott tájékoz-
tatást. Harrach Péter hangsúlyozta: a 
KDNP egyetért azokkal a célkitűzé-

sekkel, melyeket a Stop Soros tör-
vénycsomag el kíván érni.

A kormánypártok együttes frak-
cióülése után Harrach Péter Gulyás 
Gergely Fidesz-frakcióvezetővel 
tartott sajtótájékoztatót. A KDNP 
képviselőcsoportjának vezetője rá-
mutatott: a kampány, ahogy érzé-
kelhető is, folytatódik, helyenként 

durvul. Kiemelte: a kormánypártok 
arra törekednek, hogy Magyaror-
szág megmaradjon olyannak, ami-
lyen most, biztonságos országnak, 
szemben egyes nyugat-európai vá-
rosokkal. Maradjon a társadalom 
egészséges, ahol támogatják a csa-
ládokat, a gyermeknevelést – nem 
úgy mint egyes nyugat-európai 
országokban, ahol a család közös-
ségével szemben különböző alter-
natív együttéléseket dicsőítenek. 
Hazánk maradjon olyan ország, 
ahol nőnek a bérek, a nemzeti  va-
gyon és ahol jó élni.

Harrach Péter kiemelt két terü-
letet, ahol mindenképpen folytatni 
szeretnék a megkezdett munkát. A 
családok támogatása mellett tovább 
dolgoznának az adósságcsapdába 
kerültek megsegítésén is.

A KDNP választási kampányban való részvételéről és aktuális külpolitikai témákról is tárgyalt a ki-
sebbik kormánypárt országgyűlési képviselőcsoportja február közepén Visegrádon, majd a Fidesz- és 
a KDNP-frakciók együttes ülést tartottak. Harrach Péter a tanácskozásokon elhangzottakat értékelte.
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A kormánypártok együttes tanácskozása előtt 
ülésezett a KDNP-frakció
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Kormány, párt, frakció

„Szegényebbek lettünk egy nagy hazafival” 
Semjén Zsolt olvasta fel Orbán Viktor üzenetét Kallós Zoltán gyászszertartásán

A kormányfő üzenetében azt a mon-
dást idézte, hogy nem az a magyar, 
akinek a nagyszülője az volt, hanem 
az, akinek az unokája is magyar lesz. 
Úgy vélte: ez a gondolat tette Kallós 
Zoltánt nemcsak a válaszúti iskolába 
járó gyerekek, hanem minden ma-
gyar „tiszteletbeli nagyszülőjévé”.

Orbán Viktor Kallós Zoltánnak azt 
a tanítását idézte, hogy a magyarság 
megmaradásának titka anyanyelve 
ápolása mellett az énekelt és táncolt 
kultúrájában rejlik.

 „Hálásak vagyunk, hogy a magyar 
falvakat járva összegyűjtötte a népmű-
vészet rejtett kincseit, alapítványával és 

nyári táboraival pedig a gyermekeket 
segítette abban, hogy közös örökségünk 
értékei közt valódi otthonra találjanak.

A miniszterelnök megállapította: 
Kallós Zoltán távozásával „szegé-

nyebbek lettünk egy nagy hazafival”. 
Együttérzése kifejezése mellett erőt 
kívánt a következő nehéz időszakhoz 
– tolmácsolta a kormányfő szavait 
Semjén Zsolt.

Kallós Zoltánt kedvenc dalával, az 
ördöngösfüzesi bujdosódal eljátszá-
sával indították utolsó útjára február 
17-én. Az élete 92. évében elhunyt nép-
rajzkutató búcsúztatásán Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke mondott gyászbeszédet, az er-
délyi magyar közélet képviselői részé-
ről Kelemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnöke, az erdélyi és magyarországi 
néprajzkutató műhelyek nevében Po-
zsony Ferenc, az erdélyi Kriza János 
Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnöke 
méltatta az elhunyt életútját. 

Kallós Zoltánt a kolozsvári Há-
zsongárdi temetőben helyezték végső 
nyugalomra.

A jövő pártját építve 
Kampánynyitó interjú Gaal Gergellyel, a KDNP adminisztratív vezetőjével

– Alig öt hónapja dolgozik  
országgyűlési képviselőként. Már 
korábban is volt a törvényhozás 
tagja – más-e most az parlamenti 
munka, mint korábban?
– Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a KDNP Országos Elnöksé-
gének tavaly nyári döntése alap-
ján én vehettem át a Rubovszky 
György halálával megüresedett par-
lamenti képviselői mandátumot. Az  
országgyűlési munka során az előző 
ciklusban megtapasztalthoz képest a 
legjelentősebb változás a kisebb par-
lament, azaz a képviselők számának 
csaknem felére csökkenése, ezzel 
összefüggésben a KDNP képviselő-
csoportjának az előző ciklusbéli 37 
helyetti, jelenleg 17 fős létszáma. A 
parlamenti munkában ez persze előnyt 
is jelent egy képviselő számára, hiszen 
több felszólalási lehetőség adódhat. 
Én igyekeztem élni ezzel és Harrach 
Péter frakcióvezető úr bizalmának is 
köszönhetően a rendelkezésemre álló 
időszakban úgy gondolom, viszonylag 
sok felszólalásra volt alkalmam, köz-
tük többször napirend előtt is, ami 
a legtisztábban politikai jellegű 
műfaj. A Nemzeti Összetartozás 
Bizottsága és a kulturális bizottság 
munkájában a szakpolitikai mun-
ka mellett a külhoni magyarság 
problémáival is foglalkozhattam. A 
frakcióvezetés és a munkatársak ré-
széről egyébként szakmailag és em-
berileg is komoly segítőkészséget 
tapasztaltam, ami elengedhetetlen 
a képviselői munkához.

– Sokan állítják, hogy a KDNP egy 
nemlétező párt – miközben Ön he-
tente vesz részt akár több száz fős 
helyi kereszténydemokrata tagy-
gyűléseken, rendezvényeken. Hol 
az igazság, mekkora politikai erő 
valójában az Országgyűlés egyetlen 
történelmi pártja?
– A megyei és helyi szervezeteink 
programjait látogatva egyértelmű, 
hogy a KDNP nem csak a múlt, ha-
nem a jövő politikai közössége is lehet. 
Közel nyolc éve végzem az országos 
szervezői feladatokat, ezalatt a megyei 
szervezői rendszer meghatározóvá 
vált a pártstruktúra működtetésében. 
A szervezők és a központ munka-
társainak segítségével ma már nem 
jelent gondot egy nagy létszámú párt-
rendezvény sem, erre legjobb példa a 
Latorcai János választmányi elnök úr 
által megálmodott és megszervezett 
tavalyi, gyomaendrődi keresztény-
demokrata találkozó résztvevőinek 
csaknem másfélezer fős létszáma. A 
megyei szervezői csapattal rendszere-
sen személyesen is találkozunk, hogy 
egyeztessük az aktuális feladatokat. 
Mindemellett a Fidesszel való szö-
vetség sok tekintetben egyszerűsíti is 
a munkánkat, hiszen betagozódunk a 

közös választókerületi rendszerbe és 
a kampánymunkába. Nagyon fontos 
ugyanakkor, hogy a keresztényde-
mokrata tagságunk, a hozzánk kötődő 
aktivisták munkáját pontosan doku-
mentáljuk, hiszen a szövetségesünk 
felé ezzel tudjuk igazolni tevékeny-
ségünket, ami a politikai feladatok és 
tisztségek elosztásánál is fontos lehet. 
Vannak persze még lemaradásaink, 
van még lehetőség a korszerűsödésre. 
A néhány éve megújult belső kommu-
nikációs rendszerünket a szervezők-
kel való kapcsolattartásra és feladatok 
kiadására már folyamatosan hasz-
náljuk, a tagnyilvántartás rendszeré-
ben ugyanakkor véleményem szerint 
szükséges lenne egy komoly techni-
kai fejlesztés, amelynek alapjait már 
jórészt előkészítettük. További fontos 
iránynak tartom az egységes arculati 
megjelenést is, amely egyre fontosabb 
követelmény a huszonegyedik század 
politikai világában. Ebben a frakció 
már nagyon komoly előrelépéseket 
tett, a legutóbbi országos választmá-
nyi ülésen pedig az ott jelen lévők is 
láthatták a néhány munkatársammal 
és fiatal segítőinkkel megvalósított 
új, látványosabb és korszerűbb meg-
jelenést. Összességében tehát – a tör-
ténelmi alapokra építve, de az idők 
jeleit megértve – eleget tehetünk an-
nak a feladatunknak, hogy a keresz-
tény értékeket hitelesen és korszerűen 
megjelenítve irányt mutassunk az or-
szágos politika számára is. Varga Laci 
bátyánk gondolata is erősít bennünket 
ebben: „A kereszténydemokrácia al-
kalmas arra, hogy a huszonegyedik 
század vezető eszméje legyen”.

– Több emlékév megszervezésében 
is jelentős szerepet vállalt az elmúlt 
években…
– Történelmi pártként talán éppen 
mi, kereszténydemokraták tudhatjuk 
legjobban, hogy egy nemzet jövőjé-
nek építéséhez milyen fontos a múlt 
ismerete, tiszteletben tartása. Már-
ton Áron erdélyi püspök, huszadik 
századi történelmünk kiemelkedő 
hitvallója szerint „A történelem nem 
gazdátlan szekérként rohan. Az ese-
mények mögött Isten munkál, ő áll őrt 
történelmünk fölött.” Nem véletlen, 
hogy éppen rá emlékezve hirdetett 
emlékévet 2016-ra a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság, amelynek egyéves 
programsorozatának összahango-
lására kaptam akkor lehetőséget. A 
Márton Áron Emlékév igen kedvező 
fogadtatásából és sikeréből kiindulva 
2017-ben Szent László királyra, idén 
pedig Mátyás királyra emlékezünk, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes úr fővédnöksége alatt és támoga-
tásával. Az előző két emlékév egy-
házi és világi szervezésű liturgikus, 
tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsá-
gi, hagyományőrző programjai során 
megtapasztaltuk, hogy bennünket, 
magyarokat országhatárokon átíve-
lően is összeköt közös történelmünk, 
múltunk hőseinek tisztelete, édes 
anyanyelvünk és hitünk. Történelmi 
hőseinkre emlékezve és a nagyvilág 
mai történéseit figyelemmel kísérve 
újra és újra tudatosodik bennünk, 
hogy nekünk, magyaroknak az el-
múlt évszázadokhoz hasonlóan ma 
is van feladatunk és felelősségünk a 
keresztény Európa megvédésében.

HAZÁNK

HAZÁNK

Orbán Viktor szerint Kallós Zoltán halálával egy nagy hazafival lettünk szegényebbek. A miniszterelnök részvétüzenetét Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes olvasta fel  a válaszúti gyászszertartáson.
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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

IKSZ

Vona Gábor Allahról szóló kijelentései miatt tiltakozott az IKSZ és a Fidealitas 

Váraljai Zoltán, az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség (IKSZ) 
miskolci elnöke és Kováts Ágoston, 
a Fidelitas észak-magyarországi re-
gionális igazgatója Vona Gábor el-
múlt hetekben megjelent, iszlámmal 
kapcsolatos kijelentéseire, Allahot 
dicsőítő megszólalására reagáltak. 
– Megdöbbenést váltott ki bennünk 
a napokban az internetre is felkerült 
videó, amelyben az látható, hogy 
Vona Gábor, a Jobbik elnöke törökor-
szági látogatásán Allahot dicsőítette 
– mondta el a rendezvényen Váraljai 
Zoltán, az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség országos alelnöke. 
„Mi Attila unokái vagyunk, akiknek 
elve az igazság, akik bátran ellenáll-
nak a rossznak, és senkitől nem fél-
nek, csakis Allahtól” – idézte Váraljai 
Zoltán a Jobbik elnökének szavait. A 
fiatal kereszténydemokrata politikus 
szerint kijelentésével a Jobbik elnöke 
nem a kereszténység istene, hanem 
Allah mellett vallott hitet, s ezzel el-
árulta a kereszténységet. Hozzátette: 
korábban Vona Gábor azt is kijelen-
tette, engedélyezné Magyarországon 
a mecsetek építését, és azt is, hogy 
Magyarországnak el kellene fogad-
nia a brüsszeli kvótadöntést. – Ha ez 
nem lenne elég, a Jobbik elnökének 
szájából hangzott el az a mondat is, 
miszerint „az iszlám az emberiség 

utolsó reménye” – folytatta a városi 
IKSZ-elnök. – Eddig is tudtuk, hogy 
vannak olyan erők, amelyek támo-
gatják a bevándorlást és a szervezett 
betelepítést – gondoljunk itt a bal-
oldalra és a liberálisokra. Ismerjük 
őket, s idáig azt hittük, a Jobbikot 
is ismerjük. A balrahúzás azonban 
mindenkit összezavart – fogalmazott 
Váraljai Zoltán. – Tegnap még senki 
sem tudta megmondani, mit képvisel 
maga a párt, mára azonban világos-
sá vált: a Jobbik a bevándorlást és a 
behódolást képviseli – tette hozzá az 
IKSZ-vezető.

Az IKSZ országos alelnöke úgy 
vélekedett, a Jobbik irodáját – amely 
előtt a sajtótájékoztatót tartották – 
később lehet, hogy bevándorlást szer-
vező irodává vagy mecsetté fogják 
alakítani. – Mi nem Allahban, hanem 
a Biblia Istenében hiszünk, nem aka-
runk, és nem is fogunk soha behódol-
ni. Nem engedjük meg, hogy a Job-
bik, a baloldal és a Soros-szervezetek 
szövetsége bevándorlókat telepítsen 
a városunkba. Nem engedjük, hogy 
tönkretegyék a nemzetet és iszlami-
zálják Európát – zárta szavai Váraljai 
Zoltán. 

– Mivel a Jobbik elnöke 
érzi, hogy a közelgő válasz-
tás politikai karrierjének 
csúfos végét fogja jelenteni, 
ezért úgy tűnik, már a poli-
tika utáni pályájára készül. 
Ezért csapott fel stand-up 
humoristának, avagy azt is 
mondhatnánk, összevisz-
sza beszél, amin a közönség 
csak nevetni tud – ezt már 
Kováts Ágoston, a Fidelitas 
észak-magyarországi regio-
nális igazgatója mondta. 

– Vona Gábornak a hata-
lomért semmi sem drága. A 
magyar embereket azonban 
nem lehet hülyének nézni. A 
mai magyar ellenzék, Vona 
Gáborral az élen, olyan mély-
re süllyedt az egymással foly-
tatott politikai harc közben, 

hogy politikai szereplésük inkább 
egy bábjátékra emlékeztet – fogalma-
zott a Fidelitas politikusa. A bábok 
zsinórjait pedig, a regionális elnök 
szerint, „a forintmilliárdos Simicska 
és a dollármilliárdos Soros György 
mozgatja”. – Az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség és a Fidelitas 
felszólítja Vona Gábort, hogy álljon 
ki, és egyszer az életben próbáljon 
őszintén beszélni: a magyar nemzet 
és a magyar emberek, vagy a pénz 
oldalán áll-e – zárta szavait Kováts 
Ágoston.

„Allah növessze hosszúra a szakállad!” címmel tartott sajtótájékoztatót a KDNP és a Fidesz ifjúsági partnerszervezete a közelmúltban Miskolcon. A kor-
mánypárti fiatalok Vona Gábor iszlámmal kapcsolatos kijelentései ellen tiltakoztak.

HAZÁNK – IKSZ.NET

Zárják ki az MSZP-ből Simon Józsefet, léptessék vissza a Momentum pécsi elnökét! 

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: az el-
múlt napokban két olyan megnyil-
vánulás is napvilágot látott, amely 
megmutatta, hogy a pécsiek a jelen-
leginél „sokkal jobb” ellenzéket ér-
demelnek.

„Nemes Balázs egy előkerült in-
ternetes rádióadásban vállalhatatlan 
kijelentéseket tett, magyar emberek 
ellen uszított és gyűlöletet keltett, a 
fizikai erőszakot is támogatva, anti-
szemita kiszólásokkal tarkítva” – fo-
galmazott az IKSZ elnöke.

Nemes Balázs Izrael, a zsidók és 
a kisebbségek ellen is beszélt egy 
2010-es hangfelvételen.

Nacsa Lőrinc szerint újra kide-
rült, hogy a Momentum álságos, 
álszent politikát folytat, továbbá 
végrehajtaná a kvótadöntést és be-
vándorlókat telepítene Magyaror-

szágra, közben pedig saját honfitár-
saik ellen uszítanak. „Felháborító, 
hogy a párt ilyen jelöltekkel kampá-
nyol” – hangoztatta.

Az IKSZ elnöke emlékeztetett 
arra is, hogy Simon József, a szoci-

alisták pécsi elnökségének tagja a 
Pesti Srácok Facebook-oldalán meg-
jelent cikk alatti bejegyzésében egy 
olyan képet tett közzé, amely főbe 
lőve ábrázolja Orbán Viktor minisz-
terelnököt, és az a felirat olvasható 

rajta, hogy „Keresd a hibát! Én nem 
találtam”. Simon József korábban 
Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti 
frakcióvezetőjének kampányfőnöke 
volt – tette hozzá.

Arra szólította fel Karácsony 
Gergelyt, az MSZP és a Párbeszéd 
miniszterelnök-jelöltjét, valamint 
Molnár Gyula szocialista pártelnö-
köt, hogy zárják ki Simon Józsefet 
a pártból és a nevében kérjenek bo-
csánatot.

Az IKSZ elnöke úgy vélekedett, 
ha az MSZP kerülne ismét kormány-
ra, akkor Magyarország „bevándor-
lóországgá” válna, a magyar embe-
reknek pedig megszorításokkal és 
eladósodással kellene szembenézni-
ük. Az ország biztonságát, a közösen 
elért eredményeket, Magyarország 
szuverenitásának megerősítését csak 
a kormánypártok tudják garantálni – 
jelentette ki Nacsa Lőrinc.

Simon József, az MSZP elnökségi tagjának a pártból való kizárására szólította fel a szocialistákat az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnö-
ke. Nacsa Lőrinc (képünkön) egyúttal Nemes Balázs, a Momentum Mozgalom városi elnökének és a párt országgyűlési képviselőjelöltjének visszaléptetését 
is követelte a baranyai megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatóján.

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

A Fidesz és a KDNP visszautasítja a gyűlöletkampányt Hódmezővásárhelyen 

A hódmezővásárhelyi KDNP-elnök az 
összellenzéki támogatású, magát füg-
getlennek valló jelölt a napokban átlé-
pett egy vonalat, melyet nem szabadott 
volna. Márki-Zay Péter egy fórumán 
arról beszélt, eljött az ideje a forrada-
lomnak, és egy erőszakos felkelés ese-
ményeit vázolva úgy fogalmazott: „nem 
akarom mondani, hogy a kandelábere-

ket mire lehet még használni a plakátok 
ragasztásán kívül”.

Bálint Gabriella szerint a magát 
mélyen vallásosnak mutató jelöltről 
kiderült, hogy erőszakos, kirekesztő 
és gyűlöletet szít. Nem lehet olyan 
polgármestere a városnak, aki a vásár-
helyiek egyik felét lámpavasra akarja 
akasztani, aki erőszakos cselekmé-
nyeket helyez kilátásba – hangsúlyoz-
ta a KDNP helyi elnöke.

A politikus leszögezte, program 
helyet akasztással, építés helyet rom-
bolással, tervek és javaslatok helyett 
erőszakkal, megosztással és gyűlölet-
tel nem lehet egy várost vezetni.

Márki-Zay Péter azt is bejelentet-
te, hogy Gulyás Mártonékat Hódme-
zővásárhelyre hívja. Gulyás Márton 
saját magát utcai harcosnak nevezi, 
számos budapesti akciója ért véget za-
vargásokkal és rendőri beavatkozással 

– óvott a szervezett provokációtól Bá-
lint Gabriella.

Hódmezővásárhelyen Almási Ist-
ván kereszténydemokrata polgármes-
ter halála miatt kellett időközi válasz-
tást kiírni. A február 25-i voksoláson 
a Fidesz és a KDNP jelöltjeként He-
gedűs Zoltán jelenlegi alpolgármester, 
független jelöltként pedig Hernádi 
Gyula orvos és Márki-Zay Péter köz-
gazdász indul.

Kereszténydemokrata politizálás Fejér megyében 

A kereszténydemokraták Fejérben 
– megyei és helyi szinten is – felada-
tuknak tekintették az elmúlt időszak-
ban, hogy a valótlan ellenzéki állítá-
sokkal szemben felhívják a figyelmet 
a kormányzati intézkedésekre – így 
például az önkormányzatok adós-
ság-kiváltására az állam részéről, a 
lakossági rezsicsökkentésre, a deviza-
hitelesek számára nyújtott segítségre, 
a magyar családok támogatására, a 
pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, 
egészségügyi dolgozók stb. béremelé-
sére. Ezért is szerveztek az elmúlt évek 
folyamán rendszeresen fórumokat a 
megyeszékhelyen, ismert és elismert 
politikusok és közéleti személyiségek 
meghívásával. A nyári időszakban 
pedig kulturális programokra hívták 
Székesfehérvárra a KDNP tagjait, csa-
ládjaikkal együtt. „Meggyőződésünk, 
hogy ezeken a találkozókon – akár 
politikai, akár kulturális jellegűek – az 
információ- és tapasztalatcsere mellett 
ki-ki felvértezte magát politikailag is, 
hogy aztán a saját településére ha-
zatérve tovább végezze munkáját a 
kereszténydemokrácia zászlaja alatt” 
– fogalmaznak.

A jövőt nekünk kell meghatározni 
című fórumaikon nemcsak a KDNP 
tagjai, de egy szélesebb szimpatizánsi 
kör is részt szokott venni. A közelmúlt-
ban Soltész Miklós államtitkár, a KDNP 
alelnöke és Surján László, az Európai 
Parlament volt alelnöke, a KDNP tiszte-
letbeli elnöke is előadást tartott.

A KDNP székesfehérvári szerve-
zete megalakulásának 25. évforduló-
ján Semjén Zsolt, a KDNP elnöke is 
részt vett az ünnepségen, ahol Spányi 
Antal katolikus megyés püspök úgy 
fogalmazott: „25 év alatt nem csak 
elindult egy élet, egy mozgalom, egy 
harc, hanem életképessé vált, felnőtt, 
jelene van és jövője van!”

A közelmúlt eseményei között em-
lítést érdemel a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány támogatása – a szerve-
zetnek Mahlerné Köfner Anikó me-
gyei és Földi Zoltán székesfehérvári  
KDNP-elnök adott át ajándékot.

Ugyancsak aktívak voltak a keresz-
ténydemokraták a Barankovics Alapít-
vány támogatásával 2017 májusában 
első ízben megrendezett székesfehér-
vári sakkfesztivál megszervezésében 
és lebonyolításában is.

A Fejér megyei KDNP szervezésé-
ben lehetőséget biztosítanak arra is, 

hogy a kereszténydemokrata polgár-
mesterek, önkormányzati képviselők 
minden alkalommal más-más helyszí-
nen találkozzanak egymással, s tapasz-
talatot cserélve, megbeszélve az örö-
möket és a gondokat meghatározzák a 
holnap feladatait.

Jelenleg KDNP-s polgármester van 
Csákváron (Illés Szabolcs), Gánton 
(Spergelné Rádl Ibolya) és Pusztasza-
bolcson (Csányi Kálmán) van, keresz-
ténydemokrata alpolgármester pedig 
Csákváron (Knausz Imre) és Móron 
(Czachesz Gábor). 

KDNP-s önkormányzati képviselők 
az alábbi településeken vannak: Csák-
vár (Zolnai Sándor) és Székesfehérvár 
(Földi Zoltán). 

A Fejér megyei kereszténydemok-
raták számára fontos alapelv, hogy a 
nemzeti értékekkel összhangban a köz-
jót szolgálják. „Megtapasztaltuk azt is, 
hogy a helyi programok valódi erő-
forrásként segítik a helyi közösségek 
erősödését és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a kereszténydemokrata érték-
rend képviselőinek a jövőben is legyen 
bátorságuk és erejük meggyőződéssel 

meghozni a döntéseiket” – vallják.
Fejér megye mind az öt választó-

kerületében képviseltetik magunkat 
a kereszténydemokraták a Fidesz– 
KDNP-s választókerületi elnök által 
szervezett tanácsüléseken. Kampá-
nyok, aláírásgyűjtések, szórólapozások 
idején – a Fidesz aktivistáival közösen 
– a KDNP-sek is kiveszik részüket a 
munkából. Azokon a településeken is 
vannak a kisebbik kormánypártnak 
segítői, ahol a KDNP-nek jelenleg még 
nincsen szervezete. 

A Fejér megyei kereszténydemokra-
ták célja, hogy „szavainkat úgy mond-
juk ki, munkánkat úgy végezzük, az 
életünket úgy éljük, hogy érvényes le-
gyen ránk is pártunk jelmondata: Cum 
Deo pro patria et libertate!”

Jelenleg a  következő Fejér megyei 
településeken működik KDNP-alap-
szervezet: Csákvár – Gánt ( elnök:   
Nagy Lenke); Mór (elnök: Czachesz 
Gábor); Nagyvenyim (elnök: Fritz Jó-
zsef); Pusztaszabolcs (elnök: Csányi 
Kálmán); Sárbogárd (elnök: Varga 
László) és természetesen Székesfehér-
vár (elnök: Földi Zoltán).

A Hazánk két éve indított sorozatot, melyben egy-egy megye kereszténydemokrata pártéletét mutatjuk meg. Ez alkalommal a Fejér megyei KDNP működésébe 
nyerhetünk bepillantást.

HAZÁNK

A KDNP megyei vezetése
A megyei elnöki tisztséget 2015-
től óta Mahlerné Köfner Anikó 
gyógypedagógus-pszichopeda-
gógus, neveléstudomány szakos 
bölcsész látja el, aki Fejér megyét 
a párt országos elnökségében is 
képviseli. A Kereszténydemokrata 
Néppárt Fejér megyei szervezeté-
nek elnökeként aktív szerepet vál-
lal a megyében a helyi közösségek, 
szervezetek kereszténydemokrata 
értékrend szerinti megerősíté-
sében, fejlesztésében. Jelenlegi 
munkáját – a Megyei Választmány 
tagjaival és a megyei szervezővel 
együttműködésben – az a jövőkép 

vezeti, hogy Fejér megyében – a 
keresztény hagyományokat őrző 
városokban és községekben – ala-
kuljanak kereszténydemokrata 
klubok és új alapszervezetek.

A KDNP megyei titkára Nagy 
Lenke református teológus, új-
ságíró. A megyei elnökkel együtt 
azért dolgozik, hogy minél több 
tagja legyen Fejér megyében a Ke-
reszténydemokrata Néppártnak. 
Aktívan részt vesz a program-
szervezésben, a saját településén 
kívül más településeken, illetve 
megyei szinten is. Kampányidő-
szakban két választókerületben is 

koordinálja a kereszténydemokrata 
szimpatizánsok munkáját azokon 
a kisebb településeken, ahol nincs 
szervezete sem a KDNP-nek, sem 
a Fidesznek.

A KDNP megyei szervezője 2017 
óta Petrecz Zoltán Istvánné infor-
matikus közgazdász. Már az év-
tized eleje óta segíti Földi Zoltán, 
a Kereszténydemokrata Néppárt 
székesfehérvári önkormányzati 
képviselőjének kampánymunkáját. 
2015-től a Kereszténydemokrata 
Néppárt székesfehérvári szerveze-
tében gazdasági területen is tiszt-
séget vállalt.

A Fidesz és a KDNP visszautasítja a függetlenként induló Márki-Zay Péter gyűlöletkampányát Hódmezővásárhelyen – jelentette ki Bálint Gabriella, a KDNP helyi 
elnöke a vásárhelyi időközi polgármester-választás kampányának hajrájában a dél-alföldi városban.

HAZÁNK – MTI

Mahlerné Köfner Anikó, a KDNP 
Fejér megyei elnöke
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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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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90 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a KDNP-s vezetésű Egerben
Összességében  90 milliárd forint 
értékű infrastrukturális, kulturális, 
gazdasági, sport- és turisztikai célú 
fejlesztések valósulnak meg állami 
forrásból a Modern Városok Program 
(MVP) keretében Egerben, illetve a 
hevesi megyeszékhely környezetében 
– közölte megyei jogú városok fejlesz-
téséért felelős tárca nélküli miniszter 
országjárása egri állomásán.

A városban a rendszerváltás óta várt, 
kiemelkedő jelentőségű projekt a már 
folyamatban lévő M25-ös út építése, 
mely közvetlenül összeköti Egert az 
M3-as autópályával. A több szakasz-
ban zajló beruházás-sorozat 56 milli-
árd forintos költségvetését tekintve a 
legmeghatározóbb eleme az MVP he-
lyi fejlesztéseinek.

A másik nagy infrastrukturális fej-
lesztés Egerben az intermodális cso-
mópont 7 milliárd forintból történő 
kialakítása – közölte a miniszter. Tu-
risztikai és kulturális szempontból a 
legmeghatározóbb projekt az egri vár 
felújítása, amelyet számos, a műem-
lékvédelemmel zajló vita előzött meg, 

miután a város több hajdani épületet 
szeretne eredeti funkciójában és for-
májában visszaépíteni.

A már megkezdett, 7 milliárd forin-
tos fejlesztés-sorozat bizonyos eleme-
inek megvalósítását egy 1,5 milliárd 
forintos uniós összeg fedezi. Ezt leszá-
mítva eddig 4,5 milliárd forint állami 
forrást már megkapott az önkormány-
zat, mely idén várhatóan további 400 
millió forinttal egészül ki. Kósa Lajos 
hangsúlyozta: időközben nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Zárkándy bástya 
rekonstrukciója is megkerülhetetlen 
feladat, ezért megállapodás született a 
helyhatósággal, hogy 600 millió forint-
ból megterveztetik annak felújítását, 
melyhez szükség esetén kiegészítő for-
rást biztosít a kabinet.

Közel 9 milliárd forintos költségve-
tésből, részben TAO-támogatással va-
lósul meg a Nemzeti Úszó és Vízilabda 
Központ kialakítása. A természetes 
forrásokból megoldott vízellátása mi-
att európai viszonylatban is különleges 
Bárány uszoda felújítása jelenleg is tart 
és tervben van a Makovecz-uszoda re-

konstrukciója, továbbá egy nagy fedett 
úszómedence, valamint ehhez kapcso-
lódó új létesítmények építése is.

Az ezekre fordítandó pénzt teljes 
egészében megkapta a város, ám a 
tervezés óta tapasztalható építőipa-
ri áremelkedések miatt szükség lehet 
annak kiegészítésére is – közölte a 
tárcavezető. Ezzel párhuzamosan új 
programelemként a fürdő felújítása az 
épületek részbeni funkcióváltásával 
ugyancsak mérlegelendő lehetőség, 
hiszen egy ilyen fejlesztéssel a kiemelt 
hazai desztinációként számon tartott 
és Magyarország vidéki városai közül 
a harmadik legtöbb műemlék épü-
lettel büszkélkedő Eger a Kisfaludy 
Turisztikai Fejlesztési Programhoz is 
csatlakozhatna. Végül a miniszter em-
lékeztetett: szintén a Modern Városok 
Program keretében zajlik Egerben a 
déli iparterület 10 hektáros részének 
fejlesztése is, mely akár újabb terüle-
tekkel kiegészülve hosszabb távon le-
hetőséget nyújt a helyi vállalkozások 
megerősödésére, terjeszkedésére.

Habis László, Eger keresztényde-

mokrata polgármestere az eseményen 
méltatva a kormány és az önkormány-
zat együttműködését kijelentette: „a 
Modern Városok Program egri fejlesz-
téseinek előkészítése és megvalósítása 
kapcsán sok munka van mögöttünk.”

A város és a térség jövőjét megha-
tározó beruházás-sorozatból kiemelte 
az M25-ös út építését, melyet a helyi-
ek háromnegyede az első helyre sorol 
a legfontosabb fejlesztések sorában.  
Úgy vélte, annak újragondolása fon-
tos és reménykeltő a legjobb megoldás 
érdekében, míg az egri vár felújítása 
kapcsán megjegyezte: a munka a Zár-
kándy bástya helyreállításával válhat 
teljessé.

Szólt arról is, hogy az egri úszó- és 
vízilabdasport leendő fellegvárát: a 
megújult Bárány uszodát reményei 
szerint már idén nyáron átadhatják, és 
az MVP többi projekteleme is intenzí-
ven halad, melyek közül a déli iparte-
rület többlépcsős fejlesztésével a város 
gazdasági mozgástere, foglalkoztatási 
szerepe, élhetősége és attraktivitása is 
jelentősen javul.

„Az ikonok ablakként működnek, 
kézzelfoghatóvá teszik a mennyország jelenlétét” 

Ablak az örökkévalóságra címmel húsz kép-
zőművész alkotásait bemutató vándorkiállítás 
nyílt február elején Debrecenben, a görögka-
tolikus érseki hivatal kiállítótermében.

Seszták István főhelynök köszöntőjében 
utalt arra, hogy a metropólia csaknem egy év-
vel ezelőtt átadott székháza, amelynek kiállí-
tótermét a tárlattal avatják fel, a „zarándokki-
állítás” első állomása: „zarándoklat azoknak, 
akik az alkotásokat készítették, és azoknak is, 
akik megtekintik”.

A tárlat megnyitójának résztvevői énekkel 
köszöntötték névnapján Latorcainé Újházi 
Aranka ikonfestőt, a kiállítás megálmodóját, 
majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita arról 
beszélt, hogy a görögkatolikus értékek nem 
csupán múzeumi tárgyak, hanem élő alko-

tások: „leginkább templomban élnek, de az 
otthonokban is helyük van”.

„Az ikonok ablakként működnek” – 
utalt az érsek a kiállítás címére, hozzátéve: 
„a mennyország jelenlétét kézzelfogható-
vá teszik ezek az ikonok, amelyek azon 
túl, hogy esztétikai értékek, spirituális 
értéket is hordozna”. Kocsis Fülöp vége-
zetül reményét fejezte ki, hogy a kiállítás 
hozzásegít a felfedezéshez, hogy „Isten or-
szága itt van”.

A mintegy kétszáz ikont, festményt, 
grafikát, kegytárgyat bemutató kiállítás áp-
rilis 8-ig tekinthető meg Debrecenben, majd 
a tervek szerint „zarándokútra” indul, hogy 
az egész Kárpát-medencében megtekinthes-
sék – hangzott el a megnyitón.

Máriapócson ülésezett 
a Kereszténydemokrata 
Önkormányzati Tanács 

A keresztény, európai magyar jövő érdekében a magyarok-
nak meg kell védeniük a nemzetüket, az országukat, az iden-
titásukat és a hitüket – jelentette ki Kósa Lajos a Keresz-
ténydemokrata Néppárt (KDNP) önkormányzati tanácsának 
február eleji ülésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Má-
riapócson. „Ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor előbb-utóbb 
Európa is felébred, de ehhez hinni kell az igazságunk erejé-
ben” – tette hozzá a miniszter.

A máriapócsi görögkatolikus zarándokközpont nagyter-
mében megtartott rendezvényen országos és megyei politi-
kusok, tisztségviselők, önkormányzati képviselők, alpolgár-
mesterek, polgármesterek vettek részt. 

Az KDNP önkormányzati tanácsának ülésen felszólalt 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a KDNP alel-
nöke és Seszták Oszkár, a KÖT elnöke is.

Kósa Lajos és Seszták Miklós érkezik a tanácskozásra

Seszták István főhelynök (balra), Latorcainé Újházi Aranka ikonfestő, a kiállítás 
megálmodója és Kocsis Fülöp érsek-metropolita az Ablak az örökkévalóságra című 
kiállítás megnyitóján a görögkatolikus érseki hivatal kiállítótermében
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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

Bemutatták a Reformációi Anziksz tanulmány- és esszékötetet a Fasorban

Igazi tér-idő utazás volt ez a törté-
nelmi nagyságokat idéző falak alatt. 
A Barankovics Alapítvány által tá-
mogatott – immáron harmadik közös 
– kötet Reformációi anziksz – múlt – 
jelen – jövő címmel jelent meg. Benne 
Békefy Lajos saját műfaji kategóriája 
szerint „posztmodern spirituális mi-
niesszéit” tagolta kilenc témakörre, 
szerzőtársa, Birkás Antal pedig hét 
magvas teopolitológiai tanulmányt 

tett közzé. Ez a rendezvény rövid két 
év alatt a harmadik volt, melyre a 
nagyhírű iskolában sor került.

A jelenlévőket Hajdó Ákos igazgató 
köszöntötte, kiemelve: a fasori gimná-
zium mindig is nyitott volt a kulturális 
rendezvények befogadására. Jelezte, 
hogy az iskola ajtaja továbbra is nyitva 
áll a KDNP Protestáns Műhely (PM) 
rendezvényei előtt.

A köszöntőhöz csatlakozott Bir-
kás Antal, a KDNP PM elnöke, aki 
emlékeztetett arra is, hogy a Műhely 
idén ünnepli 25. „születésnapját”, 

amelyről ősszel – az alapítólevél elfo-
gadásának évfordulóján – a közösség 
meg fog emlékezni. A köszöntőt kö-
vetően klasszikus zongoradarabot– a 
rendezvény végén szintén zeneszám 
színesítette az estet két fiatal előadó 
– Tüzes Johanna és Bakos Bence – 
tolmácsolásában.

A bemutató elején  Szentpétery Péter 
– az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem tanára – mutatta be a kötetet alapos 
részletességgel (lásd a keretes cikket). 

A beszélgetést Cziczka Katalin – a 
gimnázium tanára – vezette, aki a 

kötet tartalmát alaposan megismer-
ve izgalmas kérdéseket fogalmazott 
meg a szerzőknek. Szó esett a kézirat 
megszületéséről, a reformáció 500 
éves jubileumáról különféle megköze-
lítésekben, a könyv főbb fejezeteiről. 
Külön hangsúlyt kapott a protestan-
tizmus politikaformáló ereje, a kálvi-
nizmus kínai térhódítása, Maddison 
gazdaságetikai kutatásai, sőt a holland 
reformációi filozófia is. Témakezelé-
sében, mondanivalójában ez a kötet is 
számos, idehaza kevésbé ismert szem-
ponttal ajándékozza meg az olvasót.

EVANGELIKUS.HU

„Jó volt újra itt lennünk, jól szervezett, tartalmas alkalom volt.” – „Úgy éreztem magamat, mint egy irodalmi szalonban: zene, színvonalas beszélgetés...” 
– „Ami itt elhangzott, azt sokaknak kellene hallaniuk, annyi új infót kaptunk a posztmodern protestantizmusról is”. Ilyen és hasonló vélemények fogal-
mazódtak meg a résztvevőkben a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében 2018. február 1-jén tartott könyvbemutató utáni állófogadáson.

„A Napjaink dilemmái – Protestáns 
válaszok című szociáletikai tanul-
mánykötet után nem egészen két év-
vel újabb érdekes, izgalmas kötetet 
vehetünk a kezünkbe az akkori két 
szerkesztőtől, illetve szerzőtől. Igaz, 
hogy ez a szép, ízléses könyv »csak« 
kettejük tanulmányait tartalmazza, de 
a csak a szerzőkre vonatkozik, nem 
pedig a munka minőségére és aktua-
litására... A cikkek, tanulmányok sok 
ismertnek vélt dolgot megerősítenek, 
de sokszor új megvilágításba helyez-
nek, újdonságokkal is bőven szolgál-
nak, úgy, hogy az olvasó időnként 
bizony rácsodálkozik, nem egyszer 
nagyon is.

Birkás Antal tanulmányaiból 
(11–61.) hadd emeljek ki egy-egy 
gondolatot. Luther Márton mint po-
litikai tanácsadó véleménye változott 
a császárral szembeni ellenállásról. 
(18.) A genfi egyházalkotmány az al-
kotmányeszme egyik »csírájának« 
is tekinthető (29.). Luther és Kálvin 
tanítását a világi hatalomról később 
a »Protestáns politikai filozófia« kap-
csán részletesebben is kifejti. Nyilván 
nem kérhetjük számon rajtuk a mai 
demokráciafelfogást, de hatásukat 
nem lehet figyelmen kívül hagyni 
(35–43.). A »Felelősségi körök evan-
gélikus szemmel« többek között az ál-
lam semlegességével foglalkozik: ez, 
ha a szerzővel együtt belegondolunk, 
nem jelenthet világnézeti semleges-
séget, közömbösséget, és különösen 
nem értéksemlegességet. Az értékek 
pedig nyilván nem magától az állam-
tól származnak (21–22.). Erre kiváló 
példa Magyarország Alaptörvénye. 
(31–34.) A »nagy Ábrahámról«, Ab-
raham Kuyperről is olvashatunk, 
aki csak a »felülről« származtatott 
szuverenitást tartja a kálvinizmussal 
összeegyeztethetőnek. (25–27., majd 
Békefy Lajosnál is, 163.) Az »Állam és 
egyház kapcsolata az Európai Unió 

országaiban: modellek, alternatívák 
(Finnország)«különös érdeklődésre 
tarthat számot (44–59.). A radikális 
elválasztás az amerikai és a francia 
modellben ellenkező megfontolásból 
történt: a vallás szabadságának meg-
óvása – szemben az egyház befolyá-
sának csökkentésével. (49.) Ezt nem 
árt tudni, ha halljuk, hogy valaki ná-
lunk bármelyiket követendő példának 
tartaná. A finnországi helyzet pedig 
érdekes összehasonlításra ad lehető-
séget. (51–57.)

Békefy Lajos írásai a kötet több 
mint háromnegyedét teszik ki (63–
224.), az egész estét betöltené, ha 
minden cikkről, tanulmányról csak 
egy-két mondatot mondanék. Ezért 
engedjék meg, hogy szubjektív le-
gyen a válogatásom, persze abban a 
reményben, hogy az általam kiemelt 
dolgok valóban újszerűek és fontosak.

A »Reformációs világtávlatokban« 
című tanulmányfüzérből (75–90.) 
megtudhatjuk, hogy kínai tudósok a 
‚80-as évek végétől a pekingi egyete-
men izgalmas vita- és előadás-soro-
zatot indítottak a kapitalizmus weberi 
megítéléséről. Kálvin korábbi rossz 
megítélése Weber kínaira fordított 
munkái révén megváltozott, bár a 
fordítások nem tökéletesek. (77–78.) 
De például indonéz teológusok arra 
figyelmeztetnek, hogy ne csak Max 
Webert olvassák, olvassuk a kálvi-
nizmusról, hanem magát Kálvint is. 
(82–83.) A »Néhány különbség Lu-
ther és Kálvin között« (92–95.) rövid 
és velős összefoglalás, ugyanakkor 
megállapítja, hogy »a felsorolt elté-
rések sokkal inkább a Lélek gazdagí-
tó voltát mutatják, mint azt, hogy mi 
minden választja el a két protestáns 
felekezetet«. (95.)

Több írásban is nagyon közel hozza 
Kálvint genfi szilveszterei (145–148.), 
adventjei (149–153.), utolsó pünkösd-
je (153–157.) és egyáltalán nem utol-

sósorban felesége, Idelette, »az elfe-
lejtett asszony« (192–196.) kapcsán. 
Az olvasó szinte biztosan a hatása alá 
kerül. És akkor meg kell említenünk 
a reformáció olasz női terjesztőjét, a 
hányatott, szomorú sorsú Olympia 
(Fulvia) Moratát, aki férjét, Andreas 
Gründler filozófus-orvost követte 
Heidelbergbe, de 29 évesen tbc-ben 
meghalt. Élete végén Luther Nagy 
kátéját fordította olaszra. (179–181.) 
Továbbá Marie Dentiere-t, a genfi re-
formátornőt, Kálvin idősebb kortár-
sát, aki Genf utcáin is prédikált arról, 
hogy Isten előtt mindenki egyenlő, és 
hogy miért hordanak a papok hosszú 
palástot. Ez később nagyon bosszan-
totta Kálvint. 2002-ben a reformáció 
emlékműve előtti kőtömbre az ő nevét 
is felvésték. (181–183.) Ezzel persze 
nincs vége a protestáns keresztyén 
portréknak: a holland reformációi 
filozófiával, jeles képviselőivel több 
rövid tanulmány is foglalkozik. (162–
175.) A Kálvin és a reformátornők éle-
téről, haláláról írottak mellett különö-
sen is megrendítő Johannes Lepsius 
evangélikus lelkész, az örmény gen-
ocídium első európai krónikásának 
élete és munkássága (183–188.). Már 
1896-ban, az első kétszázezer örmény 
kivégzése kapcsán írt egy nagy hatá-
sú könyvet, és akkor még hol volt az 
1915–16-os másfél millió. (185.) Majd 
1918 végén kimondta, hogy a Német 
Birodalom bűnrészes a cinkos hallga-
tás miatt. (187.) Ernst Troeltsch hatal-
mas életművét Magyarországon máig 
sem értékelik kellőképpen. (188–192.) 
Munkásságának egyik fő üzenete: a 
reformáció nem különutas kulturális 
és politikai fejlődés volt, hanem kife-
jezte és megvalósította a vallás, a kul-
túra és az emberi élet szoros egységét 
és kölcsönhatását. (189.) Hadd te-
gyem hozzá, az már más kérdés, hogy 
a későbbiekben miért nem maradt 
így. A nagy vallásszociológus Peter 

Bergerről a szerző korábban is sokat 
írt, itt sajnos már csak halála kapcsán 
méltathatja munkásságát. (175–179.) 
A címlapon szereplő kép elemzését, 
»A 400 éves reformációi festmény 
üzenetei«-t külön is minden olvasó 
szíves figyelmébe ajánlom. (213–217.) 
De előtte »Az énekszerző Luthertől a 
zeneszerző Bachig« (208–212.) tanul-
sága: »Bibliai hittel alkotni, élni – s 
akkor a lelket nem lehet amputálni« 
– vallja a szerző. (211.) A „Reformá-
ciós távlatok a Kárpát-medencében« 
című rész Nagybányától Bernen át 
a nemzeti reformációi istentisztele-
tektől a Bibliáról szóló amerikai fel-
mérésig vezet, rendkívül izgalmas és 
számunkra is tanulságos. (102–112.)

Végül röviden arról, ami kifejezet-
ten ránk, magyarokra vonatkozik: A 
»Nagyváradi dosszié«(122–132.) a 
Magyar Nemzeti Silentium, nemzeti 
imanappal (123–126.) és a nemzeti 
összetartozás napjával (126–129.) 
foglalkozik, és ezekben a »krisztusi 
kitörési pontok«-ra (129–132.) akar 
rávezetni. Hiszen csak így lehet kitör-
ni, kikerülni nemzeti traumáinkból, 
így Trianonból is. A »Győri dosszié« 
(197–205.) a szülővárosában tartott 
előadásokat foglalja össze, kiemel-
ve Kálvin mérsékelt zsidóságképét. 
(200–202.) A hazai vonatkozások 
között a kötet utolsó előtti darab-
ja, az »Aradi rekviem október 6. 
hajnalán« a vértanúk életét, halá-
lát idézi fel, olyanokét, akiket nem 
felejthetünk, a végén Damjanich 
mindannyiszor megrendítő imájá-
val. (217–221.) A legutolsó írás a 
kötetben pedig a 2017. október 31-
ét köszöntő ének, a hálaadás szava 
és könyörgés a remélt újabb ötszáz 
(vagy tegyük hozzá a bevezetőre 
utalva: ötszáz plusz-mínusz) évért. 
(221–224.) Az ötszázadik évforduló 
tehát mindenekelőtt az ötszázegye-
diknek és a továbbiaknak szól.”

Szentpétery Péter ismertető írásában találó jellemzéseket fogalmazott meg, ebből idézünk:
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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

Mozaikok a nemzetegyesítés 
és a kereszténydemokrata politika történetéből 

Recenzió Semjén Zsolt: Egymillió című kötetéről
A nemzetpolitika szinte ismeretlen 
és alig használt politikatörténeti 
fogalom a világ nagy részén, leg-
alábbis a szerencsésebb országok 
esetében. Mert a politika eleve az 
adott nemzetről szól, jó esetben 
a nép irányítását, fejlődését, gaz-
dagítását és boldogítását, az erre 
való törekvést jelenti. De nálunk, 
a Trianon-verte Magyarországon 
nagyon is élő fogalom, hiszen csak-
nem száz éve az ország területének 
és népességének kétharmada ide-
gen államokhoz került. A háború 
előtti magyar kormányok revíziós 
törekvéseit a történelem kegyetle-
nül elsodorta, az azt követő négy 
évtized kommunista internaciona-
lizmusa pedig még a nemzet szót 
is negligálta. Nem tudván, hogy a 
nemzet több, mint az ország, a terü-
let, az országhatár – mindezeknél 
magasabb rendű és magasztosabb 
fogalom. A közösségi lét legma-
gasabb formája. A nemzet közös 
ihlet – mondja József Attila, nem 
véletlenül.

A rendszerváltás aztán fordula-
tot hozott. Antall József, az első 
szabadon választott kormány mi-
niszterelnöke már a választási győ-
zelem estéjén kijelentette: lélekben 
tizenötmillió magyar miniszterel-
nöke kíván lenni. Sokszor és so-
kan bírálták vagy gúnyolták emiatt 
(hol vannak már a bírálók és az 
érveik?), pedig ezzel a mondattal 
jelölte ki a nemzetpolitika egyetlen 
lehetséges, ma is érvényes útját. 
És ezt követték a polgári kabine-
tek, aztán ezt rombolták a baloldali 
kormányok. 

De az idő begyógyította a sebe-
ket. 2010-ben megalakult a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság, amely 
a mai napig sikeresen szervezi és 
koordinálja – nevéhez híven – az 
összmagyarság politikai, gazda-
sági és kulturális ügyeit. És hogy 
ennek politikai felelőse minisz-
terelnök-helyettes, jelzi, hogy a 
Kormány komolyan gondolja a 
nemzetpolitikát, komolyan veszi a 
világban szétszóródott magyarság 
képviseletét.

És ezzel a kis kitérővel elju-
tottunk Semjén Zsolt: Egymillió 
című, legújabb könyvének ismer-
tetéséhez. Legújabb, mert a po-
litikus két-három évenként adja 
ki köteteit, amelyekben politikai 
beszédei, parlamenti felszólalásai, 
interjúi olvashatók. A szándék vilá-
gos és hármas célt is szolgál: egy-
részt betekintést nyerhetünk egy 
magas rangú magyar politikus és 

parlamenti képviselő munkájába, 
tetteibe, harcaiba és gondolkodás-
módjába. Másrészt ez a fajta transz-
parencia az olvasók elé tárja a kor-

mányzat szándékait, mindennapi 
küzdelmeit, azaz Magyarország és 
a világ jelenkori helyzetét és kilátá-
sait. Harmadrészt pedig – és talán 

erre nem is gondoltak az alkotók – 
a jövő érdeklődő olvasói és kutatói 
számára kimeríthetetlen kincsesbá-
nya lesz a Semjén-könyvek soroza-
ta: hogyan is élt és mit akart Ma-
gyarország és a politikai vezetés a 
XXI. század első évtizedeiben.

A mostani kötet címe nem csak 
egy szám, végképp nem gazdasági 
adat - az egymillió expressis verbis 
egymillió embert, egymillió lelket, 
egymillió új magyar állampolgárt 
jelent. A mostani ciklus végéig ez 
volt a nemzetpolitikai célja, hogy 
végrehajtsa a nemzet közjogi egye-
sítését.

Természetesen ez a domináns 
eleme a könyvnek, hiszen már az 
előszót követő Kossuth téri idézet is 
ezt sugallja: 2010-ben Semjén Zsolt 
azt ígérte a miniszterelnöknek, 
hogy 2014-ben meglesz az ötszáz-
ezer új esküt tett magyar állampol-
gár. Most, 2014-ben pedig azt, hogy 
négy év múlva meglesz az egymil-
lió. És meglett.

És akkor idéznünk kell az utószót 
is: „A 2010 utáni esztendők leg-
nagyobb sikere, amire leginkább 
büszkék lehetünk: a nemzetegye-
sítés.” (Orbán Viktor szavai a MÁ-
ÉRT-en 2016. december 1-jén)

„Jelenthetem a nemzetnek, hogy 
letette az esküt az egymilliomodik 
új magyar állampolgár. Kormány-
zásunk kezdetén, a Kossuth téren 
ígértem meg, és mostanra megcse-
lekedtük. Hálát adok érte a Törté-
nelem Urának!” (Semjén Zsolt sza-
vai a MÁÉRT-en 2017. november 
10-én.)

A kötet a nemzetpolitikai sorskér-
dések mellett más aktuális témákat 
is tartalmaz. Nívós előadást olvasha-
tunk a 70 éves Kereszténydemokra-
ta Néppárt történetéről, felszólalást 
a reformáció 500 éves jubileumáról. 
De nem maradtak ki korunk jelen-
legi égető problémái, a migráció, a 
brüsszeli politika vagy az LMBTQ. 
A Teremtésvédelem című fejezet 
pedig tudományos igénnyel, mégis 
plasztikusan magyarázza a zöldek 
és a konzervatívok közötti felfogás-
beli különbségeket.

Néhány cikkben – a szerzőhöz né-
mileg szokatlan módon – a magán- 
élet rejtelmeibe is betekinthetünk. 
Szó van iskolai csínytevésekről, 
Bayer Zsolt barátságáról és a család-
tól örökölt hobbiról, a vadászatról is.

Semjén Zsolt ebben a kötetben nem 
tett mást, mint rögzítette négy évi 
munkásságát. És ha belegondolunk, 
politikus ennél többet nem tehet.

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

hazank@kdnp.hu

Semjén Zsolt: Biztosított a magyar vadgazdálkodás jövője 
Az elmúlt évek intézkedései megte-
remtették a vadgazdálkodás jövőjének 
szakmai és pénzügyi alapjait, a szüksé-
ges jogszabályi keretet, de fel kell lépni 
a vadászati fegyvertartást értelmetle-
nül szigorító uniós kezdeményezés el-
len – mondta Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes, az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet elnöke február 
15-én Budapesten, a 25. Fegyver, hor-
gászat, vadászat nemzetközi kiállítás 
(FeHoVa) megnyitóján. Semjén Zsolt 
hangsúlyozta: a vadászat és a termé-
szetvédelem nem szembenálló, hanem 
egymást erősítő tevékenységek.

Az elmúlt évek eredményeiről 
szólva kiemelte, hogy Magyarorszá-
gon a fölösleges bürokratikus eljárá-
sok megszűnésével egyszerűsödött a 
fegyvertörvény, a szakmai szerveze-
tek hozzájárulása nélkül nem kerül-
het az Országgyűlés elé vadászatot 

érintő törvényjavaslat, jogszabály- 
vagy határozattervezet, valamint 
fontos megállapodások jöttek létre a 
szakmai képviseletek és a miniszté-
riumok, a természetvédők, illetve a 
Nemzetközi Vadászati és Vadvédel-
mi Tanács között.

Hozzátette: az új vadászati törvény 
értelmében országszerte államilag 

fizetett tájegységi fővadászok bizto-
sítják a megfelelő minőségű vadgaz-
dálkodást, a kamarai törvény alapján 
a vadászjegyekből származó bevétel 
az Országos Magyar Vadászkama-
ránál marad, az élőhelyfejlesztést a 
vadgazdálkodási alap kerete bizto-
sítja, a természetes élővizeken pedig  
megszűnt az ipari halászat.

Ismertette, hogy a kormány 4,5 
milliárd forintot biztosított a Hun-
gexpo átalakításának tervezési mun-
káira és megközelíthetőségének ja-
vítására, hogy 2021-ben, az 1971-es 
budapesti Vadászati Világkiállítás 
50. évfordulóján újra nagyszabású 
szakmai rendezvény házigazdája le-
hessen a főváros.

A busók idén is elűzték a telet 
Hargitai János: a hagyományőrzőkre az egész világ értékként tekint

A mohácsi busójárás Európa egyik leg-
híresebb és legnagyobb hagyományőr-
ző rendezvénye – mondta a városban 
rendezett hatnapos népszokás farsang-
vasárnapi fő programján az Országgyű-
lés elnöke. Kövér László a mohácsiak 
több mint 250 éves hagyományáról szól-
va felelevenítette: a busójárás immár 
kilencedik éve az emberiség szellemi 
világörökségének hivatalosan is számon 
tartott része. „Az ezen a földön élő elő-
deink nem akartak az otthonukat fenye-
gető idegenség, sötétség és gonoszság 
rabjai lenni, ezért riasztó jelmezekbe, 
busóknak öltözve elűzték mindazt, ami 
fenyegette őket” – fogalmazott a házel-
nök. Kövér László a jelennel párhuza-
mot vonva „napjaink busóit” arra kérte, 
hogy űzzenek el minden rosszat, ami 
Magyarország, Európa és a nagyvilág 
jóakaratú embereit fenyegeti. Ezen rosz-
szak között említette az embereket egy-

mással szembefordító sötétséget, amely 
a férfiakat és nőket, az időseket és fiata-
lokat nem egymás társaivá, hanem egy-
más ellenségeivé akarja tenni és „amely 
világot az egyéni önzésre, gyűlöletre és 
az embertelenségre akarja építeni” – 
hangoztatta a politikus.

Hargitai János, a térség keresztényde-
mokrata országgyűlési képviselője kö-
szöntőjében a felvonuló maskarásokat, a 
szervezőket és a közönséget is méltatva 
a többi között arról beszélt, hogy a busó-
járásra „az egész világ értékként tekint”. 
A sok tízezer látogatónak címezve kö-
zölte: „Önök mindig szívesen látott ven-
dégek itt”.

A mohácsi fesztivál 80-100 ezer lá-
togatót vonzott.  Az érdeklődők szó-
rakoztatásáról idén rekordszámú, 1350 
maskarás gondoskodott, a busójárás 
hat napja alatt 35 helyszínen 80 prog-
ram várta az érdeklődőket. Mohács 

messze földön híres farsangi ünnep-
ségét egy 1783-as feljegyzés említi 
először. A legenda szerint a helyi so-
kácok furfangos ősei a török megszál-
lás elől a Duna túlsó partján lévő Mo-
hács-szigetre menekültek. Álruhákat 

öltve tértek vissza a folyón átkelve és 
rajtaütöttek a babonás törökökön, akik 
az ijesztő maskarásoktól megrémülve 
fejvesztve menekültek a városból. Ezt 
a hagyományt elevenítik fel minden 
évben a busók dunai átkelésével. 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (középen) és Hargitai János, 
Mohács kereszténydemokrata parlamenti képviselője (jobbról a második)
is a busójárás vendége volt

Szekó József, Mohács polgármestere tiszteletbeli busóvá avatta Kövér Lászlót, aki fel is vette a busóálarcot
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