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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Magyarországon 
mindenki 
biztonságban van

Elfogadhatatlan 
a tüntetők viselkedése

Egy marxista 
nem lehet demokrata

40 éve gyilkolták 
meg Aldo Morót

Orbán Viktor: Mi 
kereszténydemokraták 
vagyunk és keresztény- 
demokráciát akarunk

Semjén Zsolt továbbra is minisz-
terelnök-helyettes, Süli János pe-
dig tárca nélküli miniszter lesz.

Ellenezni fogjuk a kötelező kvó-
tát, kiállunk a keresztény kul-
túráért és harcolni fogunk a ha-
tárok megvédéséért – jelentette 
ki Orbán Viktor május 10-én az 
Országgyűlés előtt. A minisz-
terelnök beiktatási beszédében 
hangsúlyozta: szükségünk van az 
unióra, és az EU-nak is szüksége 
van ránk, ki kell és ki is fogunk 
állni az európai politika pástjá-
ra. Kijelentette azt is: kormánya 
a szabad magyarok és a szuve-
rén magyar állam kormánya lesz, 
amely kétharmados parlamenti 
többségével is mindig a három 
harmadot szolgálja majd. Hang-
súlyozta: tudja, hogy sokan majd 
hihetetlennek tartják, ő azonban 
elérhetőnek, hogy Magyarország 
2030-ra az Európai Unió első öt 
olyan országa közé tartozzon, 
ahol a legjobb élni, lakni és dol-
gozni.

A most megalakuló negyedik  
Orbán-kormánynak két KDNP-s 
minisztere lesz: a kormányfő 
Semjén Zsoltot nemzetpolitiká-
ért, egyházügyekért és nemzeti-
ségekért felelős, első és általános 
miniszterelnök-helyettesnek, Süli 
Jánost pedig a paksi atomerőmű 
bővítéséért felelős tárca nélküli 
miniszternek kérte fel.

Több kereszténydemokrata po-
litikus is államtitkári kinevezést 
kapott. Soltész Miklós a Minisz-
terelnökség államtitkára, Rétvári 
Bence az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának miniszter-he-
lyettesi feladatokat ellátó állam-
titkára, Fülöp Attila ugyancsak 
az EMMI államtitkára, Schanda 
Tamás János pedig az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium ál-
lamtitkára lett.

Összeállítás a 2-5. oldalon, 
képriport a 12. oldalon

A csíksomlyói zarándoklat lelki erőmű 
Lelki erőműnek nevezte a csíksomlyói zarándoklatot a hegynyeregben tartott pünkösd szombati szentmise után 
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, aki évről évre 
visszajár a zarándoklatra.

Semjén Zsolt kijelentette: az egye-
temes magyarság gyűlik össze 
Csíksomlyón évről évre, felekezeti 
hovatartozástól függetlenül azért, 
hogy megerősödjön magyarságá-
ban és keresztény küldetésében.

Felidézte: a prédikáció az élet vé-
delméről szólt, és ezt azért is fon-
tosnak tartja, mert úgy látja, talán 
soha nem volt annyi fiatal a zarán-
dokok között, mint idén.

„Amikor ennyi fiatal van, különö-
sen fontos a családalapítás kérdése, 
hiszen a magyar nemzet csak akkor 
tud megmaradni, ha gyerekek szü-
letnek, akik magyar nyelven, ma-
gyar kultúrában, magyar történelmi 
tudatban nőnek fel” – fogalmazott.

Semjén Zsolt úgy vélte, hogy 
Csíksomlyó Európának is üzen. 
Megállapította: Európa sebezhető-
sége abban áll, hogy elveszítette a 
keresztény identitását, ezért tud az 
iszlám ellenállás nélkül benyomul-
ni a kontinensre.

„Csíksomlyónak az az üzenete, 
hogy akkor van megmaradás, ha 
megvan a kereszténységünk, a sa-
ját identitásunk, és az európai nem-
zetek büszkék az identitásukra. A 
franciák büszkék, hogy franciák, a 
németek arra, hogy németek, a len-
gyelek, hogy lengyelek, mi pedig 
arra, hogy magyarok vagyunk” – 
fogalmazott. 

A miniszterelnök-helyettes sze-
rint a több százezres tömeg a ro-
mán centenáriumi évben Románi-
ának azt üzeni, hogy a magyarok 
meg akarnak maradni. „A saját 
szülőföldünkön jogunk van meg-
maradni. Anyám erdélyi, én itthon 
vagyok” – fogalmazott a politikus. 

Az erdélyi magyarság semmi 
mást nem követel Erdélyben, mint 
azt, amit a románok száz éve meg-
ígértek neki a gyulafehérvári nyi-
latkozatban – tette hozzá. 

Mint ismeretes, 1918-ban a ro-
mánok gyulafehérvári gyűlésén 
– melyben kimondták Románia 
igényét a Tiszától keletre eső te-
rületekre – teljes nemzeti szabad-
ságot ígértek az összes együtt élő 

népnek. Mindenki számára saját 
nyelvén biztosított oktatást, köz-
igazgatást és ítélkezést is ígértek 
az illető néphez tartozó személyek 

által, és arányos nemzeti képvisele-
tet hirdettek valamennyi népnek a 
törvényhozásban és a kormányzati 
szervekben.

Semjén Zsolt KDNP-elnök zarándokok egy csoportjával a Kissomlyó és 
Nagysomlyó közötti nyeregben

Kereszténydemokrata politikusok a búcsúi szentmisére várva: Firtl Mátyás 
volt országgyűlési képviselő, Harrach Péter frakcióvezető és Latorcai János 
választmányi elnök
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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

KDNP.HU – MTI

Orbán Viktor: Mi kereszténydemokraták vagyunk  
és kereszténydemokráciát akarunk 

Ellenezni fogjuk a kötelező kvótát, kiállunk a keresztény kultúráért és harcolni fogunk a határok megvédéséért – jelentette ki Orbán Viktor május 
10-én a parlamentben. A miniszterelnök beiktatási beszédében hangsúlyozta: szükségünk van az unióra, és az EU-nak is szüksége van ránk, ki kell 
és ki is fogunk állni az európai politika pástjára. Kijelentette azt is: kormánya a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz, amely 
kétharmados parlamenti többségével is mindig a három harmadot szolgálja majd. Hangsúlyozta: tudja, hogy sokan majd hihetetlennek tartják, ő 
azonban elérhetőnek, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.

Orbán Viktor beszéde elején hangsú-
lyozta: a kormány a kétharmados al-
kotmányos többség alapján áll, de min-
dig a háromharmadot szolgálja majd.

Szavai szerint a haza nem lehet el-
lenzékben, mert magasan a pártok 
felett áll, és „szolgálata nem függhet 
attól, hogy éppen ellenzékiek vagy 
kormánypártiak vagyunk”. Politikai 
ellenfeleinek azt ígérte: a pártharcban 
a lovagiasság szabályai szerint fog vív-
ni, de „ha támadnak bennünket (...), 
olyan lesz a fogadjisten, amilyen az ad-
jonisten”. A miniszterelnök hozzátette: 
„Derűlátón, bizakodóan és tettre ké-
szen állok most Önök előtt” –, köszö-
netet mondva egyúttal mindenkinek, 
aki részt vett a választáson, különösen 
is azoknak, akik a Fidesz–KDNP-re 
szavaztak.

„Az elvégzett munka kellő önbizal-
mat adhat mindannyiunknak” – foly-
tatta –, „a hibajegyzékkel együtt is 
azt kívánjuk Magyarországnak, soha 
rosszabb nyolc éve ne legyen”. Szerinte 
ezt a választópolgárok is így gondol-
hatják, ez húzódhat meg amögött a pró-
zai és matematikai tény mögött, hogy a  
Fidesz–KDNP szövetségére többen 
szavaztak, mint a parlamentben ülő 
összes többi pártra együttvéve. Előre-
vetítette: a követező négy évben nagy 
dolgokra fognak vállalkozni, „igazi 
nagy fába, sőt fákba akarjuk vágni 
a fejszénket. Tudjuk azt is, hogy bi-
zonyos nézőpontból egy veréb lehet 

jobb, mint egy túzok, de mi most igazi 
nagyvadakra akarunk menni” – fo-
galmazott.

Azt is mondta: régen álltak olyan jól 
a csillagok Magyarország felett, mint 
éppen most. „A magyar ügy ma nyert 
ügy, minden együtt van, amit a nagy 
tervek megkövetelnek” – fogalmazott. 
Szavai szerint a magyarok már nem-
csak abban hisznek, hogy ha jól végzik 
a dolgukat, a holnap nem lesz rosszabb 
a mánál, hanem abban is, hogy a hol-
nap jobb lehet.

„Azt akarják, hogy az előttünk álló 
jövő lehetőségeihez méltó kormányunk 
legyen. (...) Ez bátorít és feljogosít, hogy 
terveinket ne négy-, hanem tízéves ki-
tekintéssel készítsük el. Sőt, inkább 12 
éves időtávban kell most gondolkod-
nunk” – jelentette ki Orbán Viktor hoz-
zátéve, hogy a felelős kormányzás is ezt 
követeli meg, hiszen az EU következő 
költségvetése, illetve végrehajtása való-
jában 2030-ig tart majd. Közölte: min-
dig is egy egységes korszaknak látta a 
2010-2030 közötti 20 évet.

A kormányfő jelezte: a ciklus végére 
elérheti a kormányon és az ellenzékben 
töltött évek egyensúlyát – 16-16 év – és 
„akkor még mindig csak döntetlenre 
állok majd (...), de nem érjük be a dön-
tetlennel” – tette világossá politikai ter-
veit az újraválasztott miniszterelnök.

Azzal folytatta: tudja, hogy sokan 
majd hihetetlennek tartják, ő azonban 
elérhetőnek, hogy Magyarország 2030-
ra az EU első öt olyan országa közé 
tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és 

dolgozni. A kormányfő lehetségesnek 
tartotta azt is, hogy az ország az új tí-
pusú versenyképességi rangsorokban – 
amelyek nem a mennyiséget, hanem a 
minőséget mérik – az öt legjobb uniós 
állam között legyen.

A LEHETETLENRE KELL 
VÁLLALKOZNUNK

„Háromszori kétharmaddal a hátunk 
mögött nekünk a lehetetlenre kell 
vállalkoznunk, mert a lehetségest 
más is meg tudja csinálni” – fogal-
mazta meg Orbán Viktor, aki ezzel 
magyarázta a népesedési hanyatlás 
megállítására tett vállalást, illetve 
azt, hogy Magyarország ismét emel-
kedő pályára lépjen.

Ismertette: gyorsforgalmi utak fog-
ják összekötni Budapestet a megyei 
jogú városokkal, az autópályák elfut-
nak az országhatárokig, és a gyors-
forgalmi utakra 30 perc alatt az or-
szág bármely pontjáról el lehet majd 
jutni. Az új napelemparkok, valamint 
Paks II. a tiszta és fenntartható ener-
giatermelés élvonalába emelik majd 
Magyarországot.

Rámutatott: a világexport 80 száza-
lékát jelenleg 600 multinacionális cég 
adja, ezért magas hozzáadott értékű 
és magasabb bért fizető befektetéseket 
kell hozni Magyarországra. Célként 
tűzte ki továbbá, hogy 50 százalékkal 
növekedjen a hazai tulajdonú vállalatok 
részesedése a magyar exportból.

Orbán Viktor a népbetegségek radi-
kális visszaszorítása mellett foglalt ál-

lást, jelezve: ennek érdekében nem riad 
vissza az egészségügy ésszerűsítésétől 
és erős ösztönzők bevezetésétől sem.

Azt is mondta, felépítik az új magyar 
honvédséget. Ezzel összefüggésben 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a szom-
szédos országok folyamatosan fegy-
verkeznek, de általában is igaz, hogy 
„az a nemzet, amely nem tudja garan-
tálni saját védelmét, az felelőtlen és 
történelmi távlatokban hibát követ el”. 
Különösen számít a fiatal és tehetséges 
katonatisztekre – hangoztatta.

A kormányfő ígéretet tett arra, hogy 
gazdaságilag is megépítik a lélekben és 
kultúrában történelmi sorsközösséget 
alkotó Közép-Európát, s azok főváro-
sait és nagyvárosait közúton, vasúton 
és levegőben is összekapcsolják. „Len-
gyelország meghatározó szerepét párt-
fogoljuk, és velük összefogva megvet-
jük egy nagy közép-európai gazdasági 
térség alapjait” – közölte.

A célok között említette Budapest 
régi nagyságának és fényének visz-
szaadását. Mint mondta, a nemzet 
fővárosára fontos szerep vár a nem-
zetegyesítésben, Budapest minden 
magyaré, bármely pontján éljen is a 
világnak.

Orbán Viktor azt is megfogalmaz-
ta: már 2010 előtt is azt tekintette a rá 
váró feladatnak, hogy megértesse, „új 
korszakba léptünk, és ez mindenkitől 
változást követel”. Az akkori válság-
kezelésről szólva azt mondta, annak 
célja nem a válság előtti jobb időkhöz 
visszatérés volt, hanem hogy „új ala-
pokat is vessünk, új dolgokat is beve-
zessünk”. Új adórendszer, új monetáris 
politika, új alkotmány, új törvényköny-
vek, új családtámogatás, új munkamo-
rál – sorolta.

Beszélt arról, hogy ha egy nép új 
utakra lép, nem spórolhatja meg a 
szellemi természetű vitákat. „A régi 
világrend szellemi hívei, anyagi ha-
szonélvezői, valamint a kényelme-
sek, a léhák és a restek ilyenkor egy 
táborba sorakozva támadják az újí-
tókat” – mondta, hozzátéve: „minél 
sikeresebbek vagyunk mi, annál dü-
hödtebbek a kritikusaink”.

A LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA 
KORSZAKA VÉGET ÉRT

„Fölfogásom szerint az eddigi sikerek-
hez hozzájárult, hogy nyíltan kimond-
tuk: a liberális demokrácia korszaka 
véget ért”, alkalmatlan lett arra, hogy 
megvédje az ember méltóságát, hogy 
megadja a szabadságot, nem tudja ga-
rantálni többé a fizikai biztonságot, és 

„A Kúria elvett egy mandátumot a választóinktól”
Egyértelműen és súlyosan beavat-
kozott a választásokba a Kúria, 
„miután elvett egy mandátumot 
a kormánypártok választóitól”; a 
testület intellektuálisan nem nőtt 
fel a feladatához – ismertette a mi-
niszterelnök álláspontját szóvivő-
je, Havasi Bertalan.

Az Alkotmánybíróság (Ab) 
szerint is jogszerűtlenül érvény-
telenített több ezer határon túli 
szavazatot a Kúria, a testület vég-
zése szerint jogorvoslatra nincs 
lehetőség, így egy parlamenti 
mandátumot elveszített a Fidesz, 
de a kétharmad még így is biztos. 
Az ellenzéki tagokkal kiegészült 
Nemzeti Választási Bizottság, 
majd a Kúria több mint négyezer 

határon túli szavazatot érvénytele-
nített arra hivatkozva, hogy azokat 
saját címzésű és nem előre gyártott 
borítékban adták postára, vagy 
mert sérült volt a boríték.

A PestiSrácok.hu megkereste 
Szánthó Miklóst, az Alapjogokért 
Központ igazgatóját, aki szerint a 
Kúria Kovács Tamás vezette taná-
csa a levélszavazatok kapcsán egy 
„új” érvénytelenségi okot kreált, 
megfosztotta a Fideszt 134. mandá-
tumától. Márpedig – ahogy azt az 
Alkotmánybíróság is kimondta az 
ügyben – „az a bírói ítélet, amely 
figyelmen kívül hagyja a hatályos 
jogot, önkényes, fogalmilag nem 
lehet tisztességes, és nem fér össze 
a jogállamiság alapelvével”.

Ezt „bírói államnak” hívják, ahol 
a választott jogalkotó helyett a fele-
lőtlen bíró alkot jogot. Az esetünk-
ben ráadásul ezt súlyosbítja, hogy a 
Kúria iratellenes döntése politikai-
lag motivált is volt: a bíróság kifeje-
zetten az iránt érdeklődött ugyanis 
az eljárás során a választási irodá-
nál, hogy ha érvényesnek tudnák 
be az érintett határon túli vokso-
kat, a Fidesz-KDNP listája kapna-e 
pluszmandátumot. Ezzel pedig az 
Ab szerint is azt a látszat alakult ki, 
hogy a Kúria döntését attól kívánta 
függővé tenni, hogy annak ered-
ménye hogyan hat ki konkrétan 
az egyik jelölőszervezet végleges 
mandátumszámára – fogalmazott a 
cikkben Szánthó Miklós.
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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

Orbán Viktor Semjén Zsolt KDNP-elnököt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettesnek, Süli János keresz-
ténydemokrata országgyűlési képviselőt pedig a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek kérte fel.

Megalakult Orbán Viktor negyedik kormánya
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Orbán Viktor Semjén Zsoltot 
nemzetpolitikáért, egyházügyekért 
és nemzetiségekért felelős minisz-
terelnök-helyettesnek, Pintér Sán-
dort belügyminiszternek, Varga Mi-

hályt pénzügyminiszternek, Benkő 
Tibort honvédelmi miniszternek, 
Bártfai-Mager Andreát a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nél-
küli miniszternek javasolja.

A kormányfő felkérte Palkovics 
Lászlót nemzeti innovációs és tech-

nológiai miniszternek, Gulyás Ger-
gelyt a Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek, Rogán Antalt a Mi-
niszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszternek, Trócsányi Lászlót 
pedig igazságügyi miniszternek. 
Nagy Istvánt agrár- és vidékfejlesz-

tési miniszternek, Kásler Miklóst 
emberi erőforrásokért felelős mi-
niszternek, Szijjártó Pétert külgaz-
dasági és külügyminiszternek, Süli 
Jánost pedig a paksi atomerőmű 
bővítéséért felelős tárca nélküli mi-
niszternek javasolja Orbán Viktor.

A kormányfő a KDNP-s miniszterekről
A kormánynak „Magyarország 
az első, de munkánkkal Európát 
is erősíteni akarjuk” – jelentette 
ki Orbán Viktor miniszterelnök 
május 18-án az Országgyűlésben, 
ahol bemutatta az új kabinetet tag-
jait, köztük a kereszténydemokrata 
minisztereket.

Süli Jánosra a paksi erőmű bőví-
tésért felelős miniszterként számít 
a továbbiakban is a miniszterelnök. 
Az atomerőmű bővítése elenged-
hetetlen ahhoz, hogy megőrizzék a 
rezsicsökkentést és olcsó energiával 
növeljék a magyar vállalatok ver-
senyképességét – jelezte.

„Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettesnek a szilárd, elvi hozzáállása 
értékes lesz az új kormány számára 
is” – emelte ki. Ő felel azért a bizo-
nyos horgonykötélért, amely nem en-
gedi, hogy „gyakorlatias munkánk 
során a kelleténél távolabbra sodród-
junk eszmei kiindulópontjainktól” – 

mondta a kormányfő, megköszönve 
Semjén Zsoltnak a magyar nemzet 
határokon átívelő újraegyesítése ér-
dekében végzett tevékenységét is. 
Munkájára miniszterelnök-helyet-
tesként és a nemzetstratégiai kabi-
net vezetőjeként számít a következő 
években Orbán Viktor.

már nem tudja fenntartani a keresz-
tény kultúrát sem – fejtette ki, megje-
gyezve: vannak Európában, akik még 
„bütykölnek rajta”, mert azt hiszik, 
megjavíthatják. Nem értik, hogy nem 
a szerkezet romlott el, hanem a világ 
változott meg – értékelt.

A kormányfő úgy fogalmazott, a 
magyarok válasza a megváltozott vi-
lágra az, hogy „a zátonyra futott li-
berális demokrácia helyett inkább 
felépítettük a 21. századi keresztényde-
mokráciát, amely garantálja az ember 
méltóságát, szabadságát és biztonságát, 
megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, 
a hagyományos családmodellt, féken 
tartja az antiszemitizmust, megvédi 
a keresztény kultúránkat, és esélyt ad 
nemzetünk fennmaradására és gyara-
podására”. Mi kereszténydemokraták 
vagyunk és kereszténydemokráciát 
akarunk – emelte ki.

Arról is beszélt, a kormánynak dol-
ga felkészíteni az országot az új tech-
nológiai korszakra. Az új korszakban 
mindenkinek dolgoznia kell, és ma 800 
ezerrel többen dolgoznak, mint nyolc 
éve – jelezte. Hozzátette azt is, hogy 
az államadóssági ráta 17 százalékpont-
tal alacsonyabb, mint az euróövezet 
átlagáé, miközben azt a bért, „amiért 
2010-ben 12 hónapot dolgoztunk, most 
8 hónap alatt hazavisszük”.

Azt is szem előtt kell tartani – foly-
tatta –, hogy a magyarok megmaradá-
sa nem automatikus, ezért abból kell 
kiindulni, hogy „el lehet fogyni”. A 
megmaradás életerő kérdése, ezért a 
magyar államnak és a mindenkori ma-
gyar kormánynak stabilnak, erősnek és 
akcióképesnek kell lennie, „ez minden 
mást megelőz, minden mást felülír” – 
mondta.

Úgy fogalmazott, „egy olyan ország 
önbizalmával és méltóságával kell él-
nünk, amely tudja, hogy a magyarok 

többet adtak a világnak, mint amit kap-
tak tőle”.

Jelezte: szeretné meggyőzni a szom-
széd országokat, hogy összefogva 
Európa legbiztonságosabb, leggyor-
sabban fejlődő, egységes gazdasági, 
kereskedelmi és közlekedési területévé 
tudnánk építeni a Kárpát-medencét. 
„Az elmúlt években számos bizony-
ságát adtuk, hogy a magyaroktól nem 
kell félni, s jól jár, aki együttműködik 
velünk” – tette hozzá.

Szólt továbbá arról: Magyarország 
elkötelezett tagja marad a nyugati szö-
vetségi rendszernek, de ez nem változ-
tatja meg a magyar államiság földrajzi 
meghatározottságát: nyugatra a ger-
mán vaskancellárok földje, keletre a 
szláv katonanépek világa, délre pedig 
muszlim embertömegek találhatók. 
Ezért a magyar politika nem szimpa-
tizálhat a demokráciaexport-elméle-
tekkel, nem társulhat a más népeket 

kioktatókhoz és azokhoz sem, akik a 
német, az orosz, a török népet és annak 
vezetőit sértegetik – figyelmeztetett.

Kormánya azt az iskolát követi – 
mondta –, amely szerint a magyarok 
soha nem akartak szolganép lenni. 
„Kik szabadon éltek-haltak, szolga-
földben nem nyughatnak. A magyarok 
Istenére esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk!” – idézett 
a Nemzeti dalból, megjegyezve: ezt az 
esküt minden magyar gyermek leteszi. 
„Kormányom a szabad magyarok és 
a szuverén magyar állam kormánya 
lesz” – tette egyértelművé.

Végül az EU-ról beszélt, kiemelve: 
erős Európát, békét, kölcsönösen elő-
nyös megállapodásokat szeretnének. 
„Szükségünk van az unióra, és az uni-
ónak is szüksége van ránk” – tette hoz-
zá a miniszterelnök, közölve: minden 
erejükkel azt fogják képviselni, hogy 
az uniónak a szabad nemzetek szövet-

ségeként kell működnie, fel kell adnia 
az európai egyesült államokra vonat-
kozó „hagymázas rémálmait”, s vissza 
kell térnie a realitások talajára.

KÖTELEZŐ KVÓTA HELYETT 
A KERESZTÉNY KULTÚRA ÉS 

A HATÁR VÉDELME
Szavai szerint Brüsszelben ma fizetett 
aktivisták, bürokraták, politikusok ezrei 
dolgoznak azért, hogy a migrációt alap-
vető emberi joggá minősítsék, „ezért 
akarják elvenni tőlünk a jogot, hogy 
magunk dönthessünk, kit fogadunk be 
és kit nem”. Úgy látja, a migráció végül 
a nemzetek felbomlásához vezet, s csak 
egyetlen nyílt társadalom marad egyet-
len egységes európai kormánnyal. „Ez a 
sors vár azokra, akik nem védekeznek 
a migráció ellen” – közölte, megerősítve 
ugyanakkor, hogy kormánya minden-
nek elszánt ellenzője.

A multikulturalizmus volt az első 
lépcsőfok, a politikai korrektség a má-
sodik, a harmadik pedig a kötelező 
betelepítési kvóta lenne – fejtette ki, 
úgy folytatva: annak érdekében, hogy 
„az az Európa, amelyet szeretünk, és 
amelyért készen állunk komoly áldoza-
tokra is, ne lépjen fel az önfelszámolás 
következő lépcsőfokára, ki kell és ki is 
fogunk állni az európai politika pástjá-
ra. Ellenezni fogjuk a kötelező kvótát, 
kiállunk a keresztény kultúráért és har-
colni fogunk a határok megvédéséért” 
– közölte.

Orbán Viktor szavait úgy zárta: 
„most, hogy eskümet letettem, a nem-
zet minden egyes tagjának, mind a ti-
zenötmillió magyarnak, külön-külön 
és együttesen is a saját lelkiismeretére 
hivatkozva megerősítem, hogy minden 
cselekvésemben nemzetünknek és or-
szágunknak, a magyar embereknek, 
a magyar érdekeknek és a keresztény 
értékeknek a szolgálata fog vezérelni”.
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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

HAZÁNK

Harrach Péter: Magyarországon mindenki biztonságban van 
Nem történhet meg nálunk az, ami Franciaországban vagy Németországban, hogy egy erőszakos ideológiának, vagy egy hódító kultúrának a kép-
viselői rátámadnak az itt élőkre a vallásuk vagy a származásuk miatt, ami az illegális migráció hatása – jelentette ki Harrach Péter a közelmúltban 
az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. 

A kereszténydemokraták parlamen-
ti frakcióvezetője közölte: igazta-
lanul vetik fel az antiszemitizmus 
kérdését Magyarországgal szem-
ben. Magyarországon a zsidóság 
és mindenki biztonságban van, és 
mindenki számára egyre nyilván-
valóbban jelenik meg egy bizton-
ságos ország képe akkor, amikor 
hazánkról van szó.

Harrach Péter arról is beszélt, hogy 
az utóbbi évek változásait tekintve ma 
már nem Magyarország az egyetlen, 
amely fellép a migráció és a terroriz-
mus ellen. Jelezte, hogy nem csak a 
V4-ek, hanem Ausztria, Olaszország 
is hasonló álláspontot képvisel ezek-
ben a kérdésekben. Emellett egyre 
több, ma még a vezetők által mást 
képviselő országban alakult át a vá-
lasztópolgárok véleménye. A frakció-
vezető szerint Magyarország megíté-
lése javult, és ez folytatódni fog.  

 A KDNP-s politikus a hazai de-
mográfiai helyzettel kapcsolatban 
közölte, nem a migrációban keresik 
a megoldást, hanem a családok támo-
gatásában. A kereszténydemokrata 
politikus a pozitív eredményeket so-
rolva jelezte, javult a termékenységi 
arányszám, és radikálisan emelke-
dett a házasságkötések száma is. 
Ugyanakkor a legnépesebb korosz-
tályban szükség lesz további intéz-
kedésekre a gyermekvállalási kedv 
növeléséhez.

Vejkey Imre: Hatékony  
és gyors reagálású 

kormányra van szükség 

Vejkey Imre a Ke-
resz ténydemok rat a 
Néppárt nevében fel-
szólalva egy hatékony 
és gyors reagálású 
kormány igényét fo-
galmazta meg, utal-
va a világ biztonsági 
helyzetének és gaz-
dasági életének gyors 
változásaira.

Üdvözölte a nem-
zetbiztonsági kérdések és az innováció kiemelt szerep-
hez jutását, továbbá az állami vagyonnal és a fejleszté-
sekkel kapcsolatos kérdések szétválását.

A kormánypárti politikus azt is mondta: az április 
8-i választás egyértelműen kijelölte a kormányzás cél-
jait, amelyek nem változtak az elmúlt két ciklushoz 
képest. Ezek közé sorolta a keresztény kultúra meg-
őrzését, az ország védelmét, a teljes foglalkoztatást és 
a családok támogatását. Fontosnak nevezte továbbá, 
hogy a mindennapok biztonsága is tovább erősödjön.

Vejkey Imre bírálta, hogy a keresztény értékeket 
nyugaton elfeledni tűnnek, miközben az unió alapítói 
is azt fogalmazták meg, hogy Európa vagy keresztény 
lesz, vagy nem lesz. Úgy vélte, a kontinens a végzete 
felé rohan, ezért meg kell kísérelni megállítani a fo-
lyamatot.

A minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt a 
parlament kormánypárti többsége elfogadta, ennek 
értelmében a negyedik Orbán-kormányban tíz tárca 
működik majd: Agrárminisztérium, Belügyminiszté-
rium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Honvédel-
mi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium, Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Kabinetiroda, 
Miniszterelnökség és Pénzügyminisztérium.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, 
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításá-
ról folytatott összevont vitát a parlamenti választás 
jogerős végeredményét követően az Országgyűlés.  
A kereszténydemokrata képviselőcsoport álláspont-
ját Vejkey Imre frakcióvezető-helyettes ismertette.

KDNP.HU – MTI

A haza védelme nemzeti ügy 
Simicskó István sikeres három év után 

távozik a miniszteri posztról
Simicskó István leköszönő honvédelmi miniszter ünnepi beszédében Benkő Tibor eddigi, 
és  Korom Ferencet új vezérkari főnököt is kiváló katonának nevezte.

HAZÁNK – MTI

Még az ügyvezető kormány 
honvédelmi minisztereként  
Simicskó István azt mondta: 
Korom Ferenc szigorú, ha-
tározott ember, fegyelmezett 
katona, de minden katonai be-
osztásában emberséges is volt.

Simicskó István megkö-
szönte az eddigi közös mun-
kát Benkő Tibor eddigi ve-
zérkari főnöknek. Kifejtette: 
Benkő Tibor 43 éve katona-
ként szolgál. Ebből több mint 
20 éven keresztül különböző 
beosztásokban közösen segí-
tették, támogatták egymást, 
tettek a Magyar Honvédsé-
gért, és Benkő Tiborral ha-
sonló módon látják a hon-
védséget, illetve azt, milyen 
jövőt szánnak neki – mondta. 
A leköszönő miniszter sok 
sikert kívánt Benkő Tibor új 
megbízatásához, a honvédel-
mi miniszterségéhez.

Simicskó István felidézte: 
2015-ben válsághelyzetben 
kérte fel őt Orbán Viktor 
miniszterelnök honvédelmi 
miniszternek, azóta mintegy 
18 ezer katona vett részt az új 
feladatban a határ építésében, 
védelmében. Emellett össze-
állítottak egy honvédelmi és 
haderőfejlesztési programot, 
amellyel elkezdték erősíteni a 
Magyar Honvédséget.

Kiemelte: Magyarország 
biztonsága a Magyar Honvéd-
ség képességein, a szövetségi 
rendszerén, és a magyar ál-

lampolgárok hazafias elköte-
lezettségén múlik.

„A haza védelme nemzeti 
ügy” – szögezte le a miniszter, 
kifejtve: be kell vonni a nem-
zetet, meg kell szólítani az 
embereket, kiemelten pedig a 
fiatalokat. Több program kell, 
hogy erősítsék a fiatalságban 
a hazafias érzést – mondta, 
példaként hozva a honvédségi 
ösztöndíj bevezetését, a ka-
détprogram elindítását.

Kitért arra is, hogy elkezd-
ték területvédelmi elven újra-
építeni az önkéntes tartalékos 
rendszert. Ennek nyomán 
kétezerrel több tartalékos van 
jelenleg, mint 2015-ben volt.

Simicskó István azt mond-
ta: biztos és kiszámítható 
életpályát tudnak nyújtani a 
katonáknak.

Mindemellett létrehozták 
az egykori MHSZ mintájára 
a Honvédelmi Sportszövetsé-
get, korszerűsítették a kikép-
zési rendszert, elkezdték a 
haditechnikai fejlesztéseket, 
a laktanyák felújítását, létre-
hoztak továbbá egy védelem-
technológiai kutatóintézetet. 

„Történelmi léptékű fejlődés 
útjára” állították a Magyar 
Honvédséget – értékelt.

Simicskó István beszéde vé-
gén azt mondta: „szívvel, lé-
lekkel, alázattal” dolgozott. A 
Magyar Honvédségnek, a ka-
tonáknak, továbbá Orbán Vik-
tor miniszterelnöknek és Áder 
János államfőnek is köszönetet 
mondott. Azt mondta: „emelt 
fővel” távozik, az elmúlt három 
évet nem csak eltöltötte, hanem 
fel is töltötte. Mindenkinek sok 
siker kívánt a folytatáshoz.

Az ünnepségen részt vett 
mások mellett Áder János köz-
társasági elnök, Orbán Viktor 
miniszterelnök, a Honvédel-
mi Minisztérium vezetősége, 
Kósa Lajos, az Országgyűlés 
honvédelmi és rendészeti bi-
zottságának leendő elnöke, a 
titkosszolgálatok vezetői, volt 
vezérkari főnökök.

Korom Ferenc – aki janu-
ár óta az Összhaderőnemi 
Parancsnokság (ÖHP) pa-
rancsnoki posztját töltötte 
be – hétfőn az Országgyűlés 
honvédelmi és rendészeti bi-
zottságában kinevezés előtti 
meghallgatásán azt hangsú-
lyozta: a nemzeti érdekek 
képviselete kell, hogy vezé-
reljen mindent, nemzeti had-
erőt kell építeni és fejleszteni. 
Azt mondta: ismeri a Magyar 
Honvédség jelenlegi helyze-
tét, képességeit és korlátait 
is, tisztában van Magyaror-
szág biztonsági helyzetével, 
a nemzetközi és hazai kihívá-
sokkal.
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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.Akörnyezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Eredményekről és tervekről is beszélt bizottsági 
meghallgatásán Semjén Zsolt 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesként nemzetpolitikáért, egyházügyekért és a hazai nemzetiségekért lesz felelős. A régi-új kormányfőhelyettes, 
aki azóta le is tette a miniszteri esküt, a külhoni magyarságot segítő gazdaságfejlesztési programok folytatását ígérte országgyűlési bizottságai meg-
hallgatásain.

Kinevezés előtti meghallgatásán a 
nemzeti összetartozás bizottsága előtt 
a KDNP elnöke úgy értékelt: a ma-
gyar gazdaság jelenlétét egyre inkább 
elfogadják „az utódállamok”. A gazda-
ságfejlesztési programok mellett erős 
anyaország, az identitást erősítő támo-
gatás, illetve a külhoni magyar pár-
tokkal való kapcsolattartás, valamint a 
honosítás szükséges ahhoz, hogy a ma-
gyarság megmaradjon – hangsúlyoz-
ta a kereszténydemokrata politikus.  
Semjén Zsolt jelezte: 2009-ben 9 mil-
liárd jutott a határon túli magyarság 
identitásának megőrzésére, tavaly pe-
dig már 100 milliárd feletti volt ez az 
összeg. Oktatási-nevelési támogatás-
ban 250 ezer, külhoni magyar iskolába 
járó gyermek részesül – fűzte hozzá a 
KDNP elnöke.

A kormányfőhelyettes kiemelte: az 
egyetemes magyarság akkor tartható 
meg, ha minden nemzetrésze megma-
rad. Ezért gondolkodnak össznemzeti 
paradigmában, s abban, hogy minden 
támogatás, ami kiterjeszthető Magyar-
ország területén kívülre, terjesszék is 
ki. Kitért a Magyar Állandó Értekezlet 
(Máért) újraindítására, s megemlítette 
a diaszpóra tanács létrehozását is. Szólt 
a tematikus évekről, amelyeket az óvo-
dákkal nyitottak, ezen intézménytípus 
fejlesztésére közel 40 milliárdos forrás 
jut. Kárpát-medence szerte 102 új óvo-
da, bölcsőde létesült, és 412-t újítottak 
fel határainkon túl– mutatott rá. Szólt 
a Kőrösi Csoma Sándor Programról, az 
emlékévekről, amelyek szintén rendkí-
vül előremutatóak voltak.

A magyar etnikai alapú pártok tá-
mogatásában nem kell szemérmesnek 

lenni – hangsúlyozta 
Semjén Zsolt, hozzá-
téve: nem kell ideoló-
giai ortodoxiára töre-
kedni, egyetlen fontos 
dolog van, a magyar 
érdekek képviselete. 
Ezen pártok nélkül 
pedig nem lehet reális 
a külhoni magyarság 
érdekképviselete.

A honosításról 
szólva kiemelte: aki 
fel akarta venni, fel-
vehette a magyar 
állampolgárságot, a 
diaszpórában azonban 
vannak még nagyobb 
tartalékok. Megerősí-
tette: aki magyar állampolgár, annak a 
gyermekei is azok lesznek.

A Kárpát-medencében 885 ezer ked-
vezményes honosítás történt és 135 
ezer állampolgársági megállapítás. 
Összesen 1 millió 20 ezer feletti azok 
száma, akik állampolgárságot sze-
reztek. 35 ezer elutasítás volt, főként 
a nyelvtudás hiánya miatt – jelezte, 
hozzátéve: ő enyhítene a nyelvtudás 
követelményén, nem mindegy ugyan-
is, hogy milyen környezetben írják elő. 
Ha valaki Csíkszeredában nem tud ma-
gyarul, az teljesen más helyzet, mint 
mondjuk aki Rahóban, a hegyek tete-
jén, a szórványban él. Utóbbi esetben a 
szerényebb magyar nyelvtudást is meg 
kell becsülni – fogalmazott.

A szavazati joggal összefüggésben 
elmondta: 225 ezer érvényes szavazat 
érkezett a külhoni magyarságtól, ami 
duplája a 2014-esnek. Ugyanakkor 
megjegyezte: hozzá kell nyúlni a vá-
lasztójogi törvényhez, egyszerűsíteni 
kell a szabályokat. Szerinte nem érde-

mes fenntartani az anyja neve adatot 
például, mert Magyarországon kívül 
ezt identifikációs adatként nem hasz-
nálják.

Kérdésre válaszolva közölte: a ma-
rosvásárhelyi katolikus gimnázium 
ellehetetlenítését célzó törekvéseket 
súlyos, vérlázító ügynek nevezte. Mint 
emlékeztetett rá, nem pusztán nemze-
tiségi ügyről, hanem egy súlyos vallási 
sérelemről is szó van. „Az RMDSZ-
nek minden támogatást megadunk. 
Ami rajtunk áll, megtesszük” – tette 
hozzá.

Szólt arról is: Erdélyben lennie kell 
magyar orvos- és gyógyszerészképzés-
nek, ezért harcolni is fognak. Ugyan-
akkor a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
magyar tagozata nélkül az intézmény 
ügyében nem kívánnak lépni.

Kitért még arra is: négy politikai 
kabinet működik a jövőben, a nemzet-
politikai kabinetben minden minisz-
térium, államigazgatási egység által 

kifizetett forrásra rálátnak majd. A 
bizottság hat kormánypárti igen és egy 
ellenzéki nem szavazattal támogatta 
Semjén Zsolt kinevezését.

Semjén Zsoltot kinevezése előtt 
az igazságügyi bizottság is meghall-
gatta. A politikus itt kifejtette: kész 
újragondolni a személyi jövedelem-
adó (szja) egyházaknak felajánlható 1 
százalékával összefüggő kérdéseket. 
A kereszténydemokrata politikus pél-
daként hozta, hogy az szja-csökkentés 
hatással van a támogatási rendszerre 
is, ezért felvetette, hogy a forrásokat a 
GDP-hez kellene kötni, mert az előbbi 
bizonytalanságokat eredményez. Mint 
mondta, megvan benne a nyitottság a 
változtatáshoz, ugyanakkor mivel az 1 
százalékot jelenleg az állam kiegészíti 
a teljes összegre, működhet ez a rend-
szer így is.

Semjén Zsolt kiállt az állam és az 
egyház mellérendeltsége és a vallás-
szabadság mellett. Beszámolt arról, 
hogy 2010-hez képest megduplázódott 
az egyházi fenntartású intézmények 
száma. Ismertette, hogy a közoktatás-
ban 6-ról 13, a szociális területen 11-ről 
23 százalékra nőtt ez az arány. Híve 
annak, hogy lakossági igény esetén az 
egyházak további intézményeket is át-
vegyenek – erősítette meg.

Beszámolt arról, hogy jelenleg 270 
ezer gyermek tanul hittant, az egyhá-
zak költségvetési támogatása pedig a 
2010-es 24 milliárdról 55 milliárdra 
bővült. Emellett 80 százalékkal nőtt 
a kistelepülési lelkészek jövedelme, 
emelkednek a határon túli egyházi tá-
mogatások, a kormány számos óvoda-
fejlesztést és programot támogatott. 
Utóbbiak közé sorolta a reformáció 
évét és a 2020-as Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus előkészítését.

A KDNP elnöke szólt az egyház-
ügyi törvényről is, értékelése szerint 
csak az egyházalapítás kapott nagy 
médiafigyelmet, pedig az csak egy 
kis szelete volt egy jól kidolgozott 
jogszabálynak. Kiállt amellett, hogy 
külön kell választani a több száz éves 
egyházakat a „most kitalált vallási kí-
sérletektől”.

Semjén Zsolt visszautasította az 
a baloldali vádaskodást, miszerint 
az egyházi intézmények háromszor 
annyi finanszírozást kapnának, mint 
az államiak. Diszkrimináció az 
MSZP-SZDSZ-kormány alatt volt, 
most egyenlő finanszírozás van – je-
lentette ki.

A miniszteri kinevezést 7 kormány-
párti igen szavazattal, 4 ellenzéki nem 
ellenében támogatta az igazságügyi 
bizottság.

Elfogadhatatlan a tüntetők viselkedése
A tüntetés célja a provokáció volt, egyetlen dolgot akartak: 
egy olyan felvételt, amin egy vérző szájú tüntető szerepel 
– jelentette ki Semjén Zsolt az ECHO TV-n sugárzott in-
terjújában.

A miniszterelnök-helyettes elfogadhatatlannak nevez-
te a demonstrálók viselkedését. Semjén Zsolt szerint a 
tüntetőket fel akarták használni arra, hogy provokálják 
a rendőröket.

Ha esetleg valamelyik rendőr elveszti a fejét, és – embe-
rileg érthetően – mondjuk odavág egyet azért, hogy meg-
védje magát, abban a pillanatban a világsajtót bejárta volna 
az, hogy tessék, az Orbán-kormány alatt verik a tüntetőket 
– fogalmazott a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a ren-
dőröknek, akik a „legarcátlanabb provokációt is rendületle-

nül viselték”, illetve a Fidesz–KDNP szimpatizánsainak is, 
akik nem mentek ki a Kossuth térre. 

Orbán Viktor beiktatási beszédével kapcsolatban el-
mondta, hogy a miniszterelnök nem csak holnapban és 
holnaputánban gondolkodik, mint ahogyan azt a Gyur-
csány-kormány tette, számára fontosak a történelmi táv-
latok. „Aki államférfi, annak történelmi távlatokban kell 
előrelátni, hiszen aki elsőként reagál az európai kihívások-
ra, annak az országa előnyben lesz, és mi nem egy, hanem 
több lépéssel tudunk előbbre lenni” – hangsúlyozta a kor-
mányfő helyettese.

Semjén Zsolt hozzátette: a 2010-es válságot azért tudták 
kezelni, azért nem jutott az ország Görögország sorsára, 
mert a kétharmados többség miatt gyorsan lehetett intézke-
déseket hozni, ami óriási versenyelőnyt jelentett.
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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

KDNP.HU – MTI

Szükség van az ápolók szakértelmére, emberségére és tapasztalatára 
A béremelésekkel, a különböző ápolói ösztöndíjrendszerekkel és a munkakörülmények javításával kívánja a kormány megbecsülni az ápolók mun-
káját – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke az ápolók nemzetközi napja 
alkalmából.

Rétvári Bence hangsúlyozta: az ápolók 
szakértelmére, emberségére és tapasz-
talatára szükség van a betegellátásban, 
ezért is igyekezett növelni a kormány az 
elmúlt években az ápolók megbecsültsé-
gét, ami főként a béremelésekben nyil-
vánult meg. Elmondása szerint négy év 
alatt összességében 65 százalékkal nő 
az ápolók bére; 2016-ban átlagosan 26,5 
százalékkal, tavaly 12 százalékkal nőtt 
az alapbérük, az idén, valamint jövőre 
pedig 8-8 százalékkal fog az alapbérük 
nőni. Az államtitkár példaként elmond-
ta, hogy 2010-ben egy egészségügyi 
szakdolgozó alapilletménye 106 ezer  
600 forintról 244 ezer 727 forintra emel-
kedett, ez az egyéb mozgóbér-elemek-
kel mára elérheti a 340 ezer 777 forintot.

Rétvári Bence kiemelte, hogy egyre 
kevesebb ápoló keres külföldön mun-
kát, az adatok szerint az elmúlt három 
évben 30 százalékkal – 557-ről 407-re 
– csökkent a külföldi munkavállaláshoz 
szükséges engedélykérelmek száma. 
Emellett  csökkent az orvosok elván-
dorlása is, 2010 óta 60 százalékkal ke-
vesebb orvos megy külföldre munkát 
vállalni.

A munkakörülmények javítása szin-
tén fontos lépés volt az elmúlt években 
– mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy 
vidéken 500 milliárd forintot fordítottak 
a kórház- és rendelő-felújításra, a követ-
kező években pedig a budapesti és Pest 

megyei kórházfejlesztések-
re 700 milliárd forint jut.

Az államtitkár az után-
pótlásra kitérve elmondta, 
a fiatalok pályaválasztását 
kívánták segíteni a létreho-
zott ösztöndíjrendszer be-
vezetésével. A 4,4 milliárd 
forintos kerettel meghir-
detett pályázattal havi 50 
ezer forinttal tudják támo-
gatni az ápolói szakmát vá-
lasztókat. Kiemelte, hogy 
ezen kívül az ország négy 

orvosegyetemén ápolói mesterképzést 
indítottak a kompetenciák javítása ér-
dekében.

Rétvári Bence kiemelte, hogy a mun-
kakörülmények javítása is fontos célja 
a kormánynak, így nővérszállók felújí-
tására, építésére 10 milliárd forintot, az 
ápolói eszközpark megújítására további 
8 milliárd forintot költenek.

Az ápolók nemzetközi napját minden 
év május 12-án ünneplik a 1820-ban 
ezen a napon született Florence Nigh-
tingale angol ápolónő, a modern ápoló-
nőképzés megalapozója emlékére.

A cél, hogy mindenhová 15 percen belül kiérjenek a mentők
Országszerte 200 mentőállomás 
van, ezek több mint fele új vagy 
felújított, az elmúlt években 30 új 
mentőállomás épült – emelte ki 
Országos Mentőszolgálat 70. szüle-
tésnapja alkalmából Rétvári Bence, 
hozzátéve: céljuk, hogy mindenho-
vá 15 percen belül kiérkezzenek a 
mentők.

Az ügyvezető kormány államtit-
kára felidézte: a 2010 előtti kormány 
nem vett új mentőautókat, „a menté-
sen is spórolni akartak”. 

2010 óta viszont csaknem 780 
mentőautót szereztek, szereznek 
be, 3 milliárd forintot költenek arra, 
hogy minél korszerűbb felszerelt-
ségű mentőautók legyenek.

A kereszténydemokrata államtit-
kár kiemelte: 2010 óta 30 új men-
tőállomás épült, és a 200 mentőál-
lomás fele megújult. Lecseréltek 
780 mentőautót,  ezzel a gépkocsik 
átlagéletkora 5,9 évre csökkent a 
2010-es 7,1-ről.

Rétvári Bence hozzátette: 2010 
óta jelentősen nőtt az OMSZ költ-
ségvetése is,  22,8 milliárdról 38,2 
milliárd forintra.

Kitért arra is, hogy a mentősök 
bére 2016-18 között átlagosan 67 
százalékkal emelkedik, ami min-
den hivatásnál jelentősebb, soha 
ekkora béremelési program nem 
volt esetükben. Hozzátette: az idén 
ősszel esedékes 8 százalékos eme-

lést előrehozták januárra, ezen 
felül az év elején további 10 száza-
lékos béremelésben részesültek a 
mentőszolgálati dolgozók. Rétvári 
Bence elmondta azt is: jövőre újabb 
8 százalékos emelésre számíthat-
nak. További egymilliárd forintból 
a mentődolgozók munkaruháját is 
lecserélik, és ezen felül anyagi meg-
becsülésük növelését is folytatni 
akarják – sorolta.

Rétvári Bence kitért az elektro-
nikus egészségügyi tér kialakításá-
ra, amelynek segítségével például 
egy eszméletlen betegről a papírjai 
alapján rögtön kideríthetik, milyen 
egészségügyi beavatkozásai voltak, 
mire érzékeny.

Egy marxista sosem lehet demokrata 
Az elmúlt hetekben az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker mél-
tatta Karl Marx érdemeit. A német gondolkodónak, a 20. században 100 mil-
lió áldozatot követelő kommunista ideológia megalapozójának születése 200. 
évfordulóján – a Kínai Népköztársaság adományaként – 5,5 méteres bronz-
szobrot is emeltek szülővárosában, a németországi Trierben (képünkön).  
Rétvári Bence KDNP-alelnök elítélte az EB-elnök elfogadhatatlan gesztusát.

KDNP.HU

„Egy marxista sosem demokrata. Aki a 
marxizmust élteti, az tagadja a demok-
ráciát. Marx-szobrot avatni nem más, 
mint semmibe venni eltiport nemze-
teket és sokmillió ártatlan áldozatot. 
A marxizmus megvalósulása mindig 
és mindenhol tragédiához vezetett. 
Juncker Marx előtti főhajtása azt jelké-
pezi, hogy nem tiszteli a kelet-európai 
nemzeteket, nem tiszteli az áldozatok 
emlékét. Ez nem csupán politikai hiba, 
ez az emberi méltóság tiszteletének 
teljes hiánya. Egy jobboldali, néppárti 
politikusnak erkölcsi kötelessége tilta-
kozni minden marxista kultusz ellen. 
Marxról tisztelgő beszédet mondani 
még a szélsőbaloldali mozgalmaktól is 

elfogadhatatlan, mérsékelt jobboldali 
politikustól pedig az alapvető értékek-
től való teljes elfordulás” – fogalmazott 
Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata 
Néppárt alelnöke.

Nacsa Lőrinc: Az ellenzék a felelőtlen 
viselkedésével gerjeszti a feszültséget 

Az ellenzék egy gyászfolyamat közepén tart a választás elvesztése 
miatt, ebbe nem tudnak belenyugodni, ez látszik a parlamenti és 
az azon kívüli viselkedésükből is – jelentette ki Nacsa Lőrinc az 
ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A KDNP országgyűlési 
képviselője szerint az ellenzék a felelőtlen viselkedésével gerjeszti a 
feszültséget, ez vezethetett az egyházi vezetők megtámadásához is.

KDNP.HU – ECHO TV

A közelgő 
alkotmány-
módosítással 
kapcsolatban 
Nacsa Lőrinc 
e l m o n d t a : 
tartoznak a 
magyar em-

bereknek annyival, hogy a kéthar-
mad birtokában végigviszik azt a 
módosítást, amit korábban a Jobbik 
ígérete ellenére sem szavazott meg. 
A KDNP-s képviselő kiemelte: tar-
talmilag nem módosítanak a koráb-
bi szövegezésen, mivel a kötelező 

kvóta azóta is napirenden van, és a 
veszélye egyre közelebb ér hozzánk, 
hiszen Brüsszelben már júniusban 
szeretnének a gyakorlati folyamata-
iról tárgyalni.

A kormány egyik fontos feladatá-
nak nevezte, hogy felmutassák a nyu-
gati ideológiák valós alternatíváját, 
ezért kezdenek a 21. századi keresz-
ténydemokrácia felépítésébe. „Ebben 
látjuk az értéket, mivel a liberális 
demokrácia modellje megbukott. Mi 
egy olyan alternatívát akarunk meg-
erősíteni, ami a keresztény kultúrá-
ban gyökerezik, ugyanakkor modern 
felfogása ezeknek az értékeknek” – 
jelentette ki az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség elnöke.
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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

Kormány, párt, frakció

KDNP.HU – MTI

Magyarország mindent megtesz az üldözött keresztényekért 
Magyarország a világon elsőként emelte kormányzati szintre az üldözött keresztények megsegítését – mondta Azbej Tristan helyettes államtitkár 
New Yorkban.

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának üldözött keresztények 
megsegítéséért felelős helyettes 
államtitkár a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Kereszt-tűzben című kiállítá-
sának április végi, New York-i meg-
nyitója után nyilatkozva fontosnak 
nevezte az üldözött keresztények 
megsegítésére tett magyar kezde-
ményezést.

Azbej Tristan hangsúlyozta: „fel-
adatunk, hogy a nyugati keresz-
tény, vagy legalábbis nevükben ke-
resztény országok is tudatosítsák, 
hogy a világon a legüldözöttebb 
vallás a kereszténység és szükség 
van az üldözöttek megsegítésé-
re”. E tudatosítás egyik eszköze a 
Nemzeti Múzeum kiállítása, amely 
a közel-keleti térség keresztény kö-
zösségeinek tragédiáját mutatja be, 
fotókkal, emléktárgyakkal, helyszí-
nen rögzített vallomások megidézé-
sével. „A kiállítás sajátossága, hogy 
emberközelbe hozza a közel-keleti 
üldözött keresztény közösségek 
szenvedéseit” – fogalmazott Azbej 
Tristan. Példaként említette, hogy 
a kiállított emlékek között vannak 
például egy bombamerényletekkel 

darabokra szaggatott templom pad-
jának maradványai vagy egy ör-
mény papról lerángatott ruha fosz-
lányai.

A kiállítás – amelyet Budapest 
mellett tavaly bemutattak Washing-
tonban is – interaktív, a fotókat és 
a tárgyak kollekcióját a magyar 
kurátorok szokatlan installációk-
ban helyezték el. „A tárlat drámai 
pillanatokat rögzít, de nem sugall 
reménytelenséget” – mondta a he-
lyettes államtitkár.

Arra a kérdésre, hogy ez a kiállí-
tás, illetve az ilyen jellegű tárlatok 
segítenek-e magukon az üldözött 

keresztény közösségeken, Azbej 
Tristan az üldözöttség és a szenve-
dés minél szélesebb körben törté-
nő megismertetésének fontosságát 
emelte ki.

A segítséget nyújtó magyar kez-
deményezés amerikai fogadtatásá-
ról Azbej Tristan elmondta: tavaly, 
amikor Washingtonban részt vett 
egy keresztényüldözésről rendezett 
nemzetközi konferencián, megbe-
széléseket folytatott Mike Pence 
amerikai alelnök munkatársaival is. 
Az amerikaiak ugyanis felfigyeltek 
a magyar kezdeményezésre, és ta-
nácsokat, konkrétan neveket és kap-
csolatrendszereket kértek a magyar 
féltől. Nem sokkal ezt követően 
jelentette be az amerikai kormány, 

hogy szintén elindítja a magyaro-
kéhoz hasonló segélyprogramját, 
amelyet az ENSZ és a nemzetközi 
szervezetek megkerülésével, köz-
vetlenül a segítségre szorulóknak 
juttat el – a magyar tapasztalatok 
felhasználásával. Azbej Tristan el-
mondta: azóta is élő a kapcsolat az 
amerikai és a magyar fél között.

A New York-i kiállítás-megnyi-
tón részt vett Bassár Matti Varda 
káld érsek, az iraki Erbíl káldeus 
érsekségének vezetője is. Az ér-
sek kiemelte: Magyarország segít-
sége létfontosságú a közel-keleti 
keresztény közösségeknek. Külön 
aláhúzta annak jelentőségét, hogy 
a magyarok nem kész ötletekkel 
és tervekkel jelentek meg, hanem 
megkérdezték a helybélieket: konk-
rétan hol és milyen segítségre van 
szükségük. „Most már tudjuk, hogy 
nem felejtettek el bennünket” – fo-
galmazott az érsek, hangsúlyozva, 
hogy változatlanul szükség van az 
üldözött keresztények sorsának, 
szenvedéseinek, s általában a hely-
zetüknek a megismertetésére.

A New Yorkban megnyílt kiál-
lítás két hétig várta a látogatókat, 
majd „visszatért” Budapestre, hogy 
azután Kárpát-medencei körútra 
induljon. Azbej Tristan elmondta: 
további észak-amerikai meghívá-
sokra várhatóan ismét bemutatják a 
tárlatot több amerikai városban.

Sokat szenvedett szíriai városokban járt Hölvényi György

Hölvényi György, a KDNP euró-
pai parlamenti képviselője három, 
sokat szenvedett városban is járt, 
így például Aleppóban, illetve 
Damaszkuszban. Az M1 Ma este 

című műsorában elmondta: óriási a 
rombolás ezekben a városokban, és 
alig található ép település, azonban 
látszik az élni akarás.

A magyar küldöttség tagjai a ke-
reszténydemokrata politikus mel-
lett Böjte Csaba ferences szerzetes, 
Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, 

Siklósi Beatrix, az MTVA vallási 
és nemzetiségi műsorok főszer-
kesztője, illetve Marosi Géza ren-
dező, operatőr voltak.

Mint Hölvényi György kifejtette, 
kötelességük felhívni a világ fi-
gyelmét a közel-keleti kereszténye-
ket sújtó helyzetre.

Újabb magyar küldöttség járt Szíriában, hogy az üldözött keresztények megsegítésére hívják fel a figyel-
met. Több helyi egyházi vezetővel is tárgyaltak, sorra vették, hogy mire lehet szüksége a közösségeknek, 
és hogy egyáltalán hogyan tudnának segíteni a települések újraépítésében.

KDNP.HU – HIRADO.HU

Megdöbbentő a beregszászi református 
templomot ért támadás

A közleményben, amelyet Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes és 
Potápi Árpád János, a tárca nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
jegyez, aggasztónak nevezték, 
hogy a kárpátaljai magyarság-
nak az utóbbi hónapokban atro-
citások sorozatát kell elszenved-
nie, a legsúlyosabb ezek közül a 
KMKSZ-székház felrobbantása 
volt. 

Úgy fogalmaztak: a csütörtök 
éjjeli támadás a helyi magyar egy-
házi élet fontos helyszínét érte, 
megsértve azt a vallási toleranciát, 
amely a Kárpátalján élőket mindig 
is jellemezte. A támadással az el-

követők nemcsak „a helyi magyar 
és református közösséget gyaláz-
ták meg”, hanem egyúttal azt a 
több mint két éve tartó, nagysza-
bású felújítási munkát is semmi-
be vették, amely jelenleg folyik a 
templomban azért, hogy az a jövő-
ben is az egyházi és közösségi élet 
méltó központja és a város ékessé-
ge legyen.

A magyar kormány szolidáris 
a kárpátaljai magyar közösséggel 
és elvárja az ukrán hatóságoktól, 
hogy minél előbb derítsék fel a 
támadás hátterét, találják meg az 
elkövetőket, és tegyenek meg min-
dent a hasonló esetek megelőzésé-
ért és a kárpátaljai magyar közös-
ség biztonságának garantálásáért 
– zárul a közlemény.

Megdöbbentő és felháborító a beregszászi református templomot 
április végén ért támadás, amelynek során ismeretlen tettesek meg-
rongálták a városközpontot ékesítő épület falát, „festékkel meggya-
lázva egy szent helyet” és a helyi magyar közösségi élet fontos köz-
pontját – hangsúlyozta a Miniszterelnökség nyilatkozata.

HAZÁNK
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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

KDNP Protestáns Műhely

A KDNP Protestáns Műhely egész közössége szeretettel köszönti Dr. Békefy 
Lajost, a KDNP PM külügyi titkárát. További sok erőt, alkotókedvet kívánunk neki!

EGY MONDAT A HAZÁRÓL, 
TÖBB AKKORDBAN, 

FELVIDÉKI BIZTATÁSSAL
 „Több hazát szerettem volna ebben az 
országban”

 Az ország lehet barna, piros, fekete, 
zöld, bármilyen, amilyenné a nagyha-
talmi és a hazai „vezérek”, s követőik 
vagy kiszolgálóik színezik. De tör-
ténelmi alapigazság: a magyar haza 
mindig piros-fehér-zöld.

Mert a haza mindig több, mint az 
ország.

Az ország lehet mostohaanya. Erről 
tudnának „határon túli” rokonaink 
hosszan vallani, siratókat és magyar 
jeremiádokat, panaszdalokat énekel-
ni-regélni, szinte valamennyi család 
hordoz a szívében ilyet a történelmi 
évezredes határokon belül. A haza vi-
szont mindig édesanya.

Édes hazánk van, nem édes orszá-
gunk.

A haza mindig testvér, soha nem 
mostohatestvér, mint olykor az or-
szág. A hazát mindig lehet szeretni, az 
országot nem mindig. Bölcs magyar 
népünk ebben is találóan fogalmazott: 
honszerelem, honszeretet, hazaszere-
tet. Országszerelemről, országszere-
tetről alig.

A haza mindig befogad, vissza-
fogad, marasztal, mint jó szavával 
anyánk.

István királyunk intelmei óta. Az 
ország kitilthat, „hontalanná” tehet, a 
haza soha.

Soha nem az ország ment a bujdo-
sókkal és a száműzöttekkel, hanem 
mindig a haza. Rodostóba Rákóczi-
ékkal, Torinóba Kossuthtal, s any-
nyi-annyi 45-össel, meg korábbival, 
Wass Albertünkkel, Máraival meg az 
56-osokkal.  

A haza és a honszeretet ment Nagy 
Imréékkel szomszédos, idegen föl-
dekre vitetésük közben, meg fehér 
parlamenterzászlóval, Maléter Pállal 
a szovjet tárgyalósátorhoz és halálig 
elkísérte őket. De nem az ország ment 
a messze földre üldözöttekkel, és jobb 
sorsra vágyókkal, sok százezernyi em-
igránssal, hanem a haza: a szülőház, 
az otthon emléke, a szavak és énekek, 
folyók és hegyek, erdők és aranyka-
lászos mezők színe, illata, látványa, 
meg a búbos kemencék és kandallók 
melege, a szerelmek csak magyarul 
édes vallomásai, az imák anyanyelvi 
csodaélményei, énekeink és vicceink, 
humorunk és bölcsességünk…

 MERT A HAZA MINDIG 
TÖBB, MINT AZ ORSZÁG

Vagy amikor a látható egyház lehe-
tett bármilyen, habsburgosan ural-
kodó és kegyetlenül protestánsüldöző, 
gyászévtizedeket és gályarabságot 
ránk rontó, más korban török világot 
kivédő, Európát megvédő vagy béke-
papos, rafináltan idegenhatalom-barát, 
pénzért lélekkufár, üldözött vagy ép-
pen üldöző, ideológiai és néplélek-be-
folyásoló tényező félreértett, tudatosan 
félremagyarázott küldetéssel, hamis 
önértelmezésének felsőházi vagy par-
lamenti kisiklásaiban. Lelkésztársakat 
halálra ítélően. Nem az országnagyok-
kal parolázó egyház volt az, hanem a 
láthatatlan, a lelki egyház, „fehér hajú, 
drága lelki édesanyánk”, aki mindig 
bárány-tiszta, áldozatvállaló volt és 
maradt hű és egyeneslelkű papjaival. 
Lent élt és szolgált az egyház a porban, 
nagy, konok kitartással évszázados 
rendeltetése mellett, tűzön-vízen át 
palástos hűséggel Erdélyben és Felvi-
déken, Kárpátalján és Délvidéken és 
történelmi szelek által szerteszét so-
dort magyar honfitársaink között New 
Yorktól Sydney-ig, Tallinntól Buenos 
Airesig.

Mert a haza mindig több, mint az 
ország. S a magyar haza a közelben és 
a távolban is ugyanaz volt és maradt: 
sorstépő mélységekben és szédítő si-
ker-magasságokban, s megtanította ha-
zafiait és leányait: lent a porban is lehet 
– a költővel ellentétben – énekelni, sőt 
szembeénekelni zord sorsviharokkal 
és magyarság-, meg egyházpusztító 
hatalmasságokkal a zsoltárokat, lelki 
énekeket. És az elmúlással szemben 
is. És szívderítőn dúdolni a győzedel-
mes Krisztus énekeit, mint Csiha Kál-
mán tette a Duna-deltában, alig-lábbal, 
sebzetten fizikailag, de lelkileg nem, 
s énekelni: „az áldott orvos közeleg, 
a drága főpap Jézus”. S a lelki édes-
anya és a haza annyira ott volt, hogy 
a román katonai ruhában a fegyőr is 
magyarul dúdolta vele ezt a gyógyító 
éneket. Vagy amint Tőkés László tette 
templomos védőfalai mögött Temes-
váron. Mert a Krisztus egyháza – az 
igazi egyház, református, evangélikus, 
katolikus vagy szombatos, s bármely 
más felekezeti árnyalatban – mindig 
szembe merte énekelni zsoltárainkat, 
hallelujáinkat a hitvány hatalmakkal 
és politikai kerti törpékkel, szemét-
dombon kakaskodó szürke, kivagyis-
kodó árnyékfigurákkal.

Mert a haza mindig több, mint az 
ország. Az igazi egyház és haza ki-
csinyeit, gyermekeit, híveit, honpol-
gárait pelikánként saját testével is 
kész volt táplálni, ha arra szükség 
volt/van. Miként anyaországi és „ha-
táron túli”, a történelmi haza terüle-
tén kitartó, helytálló egyházaink cí-
merein és zászlóin látjuk. 

És igaz ez is: lehet az országunk 
gazdaságilag sikeres, sok idegen be-
fektető számító „jóvoltából”, de a 
haza képzett, iskolázott robotosai, 
kiművelt gyermekei, a honpolgárok 
az ország jó sorsának a megalkotói. A 
GDP-növekedés is lelki és jellembeli 
ügy – ma már tudjuk. És jó hírünk-
nek nem a reklámipar a letéteménye-
se, hanem a becsületes munka. És 
annyi idegen, titkos befolyás közben, 
ami ebben az országban naponta ta-
rolta a lelkeket, csak a haza volt az, 
ami még odahajolt fiai-lányai tépett 
lelkéhez, s itt tartotta/tartja őket. A 
„magyar Krisztus” és Mennyei Atyja 
a lélek pünkösdi nyelvén az, aki édes 
anyanyelvünkön súgja szívükre a 
nagy igét: én veletek vagyok a világ 
végezetéig! Ne féljetek, én legyőztem 
a világot! – ne félj, mert megváltot-
talak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy...

 Mert a haza mindig több, mint 
az ország. Boldog csak az lehet e 
pannon, Kárpátok-ölelte, könny és 
véráztatta, reményeket, de nem illú-
ziókat tápláló földön, aki megtanulja 
az alapvető leckét: nem a pénz, nem 
a hatalom boldogította soha e tájon 
eleinket, ma sem, hanem az, ha éle-
tünkön és történelmünkön keresztül 
megtartjuk az életben tartó különb-
ségtételt haza és ország között. Hogy 
menekülni csak egy irányba szabad-
jon: az országból a hazába.

Akkor megtanuljuk őseinkhez 
méltóan mindenek fölött szeretni, 
viszontszeretni a hazát, miként erről 
így énekelt a nemzedéknyi élményt 
nyújtó Simándy József Bánk bán 
szerepében:Sajgó sebét felejti Bánk, 
zokog, de szolgálja népe szent javát…

A haza mindig a miénk, ahogyan 
édesanyánk is halálig szeretettel be-
vésett név marad a szívünkben és 
személyi azonosságunk jeleként min-
den okmányunkban.

A HAZA A MIÉNK, ÖVÉI MI
Idegenben és itthon is mindig a magyar 
hazáé vagyunk – aki magyar, annak 

ezt nem kell magyarázni, annak a szí-
ve üzeni ezt. Úgy, amint azt a családról 
két évszázada írta az érzékeny szívű 
prédikátor: „ahol szeretünk, ahol sze-
retnek, az az otthonunk, családunk. Az 
a hely, amit elhagyhatunk a lábunkkal, 
de a szívünkkel soha!”.

Az országot el lehet hagyni, el tudják 
orozni, igazságtalan döntésekkel szét 
lehet szaggatni, elveszíthetjük részeit, 
kiléphetünk belőle, elegünk lehet az 
országból. De a hazából soha! A hazá-
ból nem léphetünk ki sem életünkben, 
sem halálunkban, hisz ha Isten könyö-
rül rajtunk, anyaföldben porladhatunk 
el. A hazából pedig soha nem lehet ele-
günk.

A hazából soha nem léphetünk ki, 
ehhez a lelkünkből kellene kilépnünk, 
s ez lenne a halál maga. A nemzetha-
lál. Személyes sorsunk is csak hontalan 
bolyongás lenne így. Ezért hát a haza 
mindenekfelett és mindeneken túl, 
meg innen, a mindenek – lelkek és ese-
mények – mélyén honol. Ez a mély-ha-
za. Egyszerre a magasban és mélységes 
lélekmélységekben. Minden magyar 
szíve mélyén. Úgy van bennünk, mint 
lelkünk testi formánk mélyén. Jó len-
ne ezt a „szent leckét” minden ma élő 
magyarnak megtanulnia – még időben!

Mi a magyar hazáéi vagyunk – a 
haza pedig a miénk! Ha ezt megta-
nuljuk, boldogabb lehet nemzetünk, 
amelyben egyszer  végre összeölelke-
zik, egymásra talál haza és ország…

Isten irgalmazzon nekünk, hogy ez 
így lehessen. S akkor a pokol kapui 
sem vehetnek erőt rajtunk. Ámen.

***
EGY GYÓGYÍTHATATLAN 

PATRIÓTA FENTI 
VALLOMÁSÁNAK 
KELETKEZÉSE ÉS 

ÉRTELMEZÉSE
Minap e-mailt kaptunk a felvidéki, 
hivatalosan a szlovákiai református 
keresztyén egyház nyugalmazott püs-
pökétől, főtiszteletű dr. Erdélyi Géza 
lelkipásztor testvéremtől, akit atyai jó 
barátként tarthatok számon lelki roko-
naim között. Ugyan ezek a sorok nem 
közvetlenül hozzám szólnak, de lelki-
pásztor feleségemen keresztül azonnal 
elértek engem is, és püspök úr ösztön-
ző biztatására írtam meg kiegészítve 
korábbi vallomásomat. Így a fentebb 
olvasható soroknak három forrása van: 
a mindenható Úristen, aki ide helyezte 
életemet, e magyarhoni tájra, aztán az 

Békefy Lajos: 
Magyar református honszerelem a 21. század  elején

Egy bővített mondat a hazáról
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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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a még többre kötelező megtiszteltetés, 
hogy a Napút szerkesztősége „a jeles 
magyar hetvenesek” közé sorolt az 
idén. Dr. Erdélyi Géza ny. püspök úr 
testvéri sorait lentebb, az egy mondat 
a hazáról keletkezéstörténetének része-
ként osztok meg az olvasókkal: 

„Lajos vallomását a hazáról igaz-
nak, líraian szépnek érzem. Két koráb-
bi vers hangulatát és erejét idézte fel 
bennem: »Egy mondat a zsarnokság-
ról« és annak replikáját: »Egy mondat 
a szeretetről«. Az utóbbit Batta György 
felvidéki költő írta. A harmadikat Lajos 
vetette papírra: »Egy mondat a hazá-
ról«. Némi stilizálás után jó lenne, ha 
végleges formát öltene. Várom. Szere-
tettel: E. Géza”

AZ EGY MONDAT A HAZÁRÓL 
KELETKEZÉSTÖRTÉNETE

Mire jó a nyilvános köszöntés, s mire 
a 70 esztendő – amint velem is történt 
a Napút Évkönyv 2018 önéletrajzi visz-
szatekintője nyomán a Duna-palotá-
ban egy idei nyármeleg áprilisi estén? 
Egyebek mellett arra is, hogy az ember 
szembenézzen önmagával, korával, 
életével, eddig született biográfiájával, 
meg azzal a korral, amiben és aho-
gyan ebben élt. Illúziók, mellébeszélés 
nélkül. De nem zsigeri dühhel, hanem 
egyszerre az évtizedek madártávlatá-
val, s a mélyre merült élmények „bé-
kalencse perspektívájával”. Abban a 
teljesebb koordináta-rendszerben, ami 
a mennyeieknek a függvénye. Aki ke-
resztyén, az nem csak földi országot 
lát és érez, hanem mennyeit is. Isten 
országát. Nem csak olyan-amilyen föl-
di történelmet, hanem üdvtörténetet 
is. Nem csak emberi sztorikat és tör-
téneteket gyűjt emlékezete kaptárába, 
hanem gyönyörű és igaz istenes törté-
neteket is, mennyei fények villanásait 
sorsa horizontján vagy centrumában, 
földi eseményeken át, egyéni élettör-
ténetekben és önmaga lelkében. Mivel 
minden ember életrajzában ott van a 
maga által rajzolt, máskor mások által 
átikszelt dolgok sokadalma, meg az 
Isten „ujjával” és szent lelkével kom-
ponált, festett, rajzolt történetek soka-
dalma is. Csakhogy ezt valaki felisme-
ri, elismeri és confessziós-vallomásos 
lélekkel, szóval elmondja, kiírja, ki-
prédikálja magából, más meg nem. Ha 
nem, akkor marad a szűkebb dimen-
zió, olykor az egysíkú keserűség vagy 
kiábrándultság, a lelki elsivatagosodás, 
a kiégés, a cinizmus. A dekonstruktív 
életszemlélet és a romboló életvitel. A 
diabolikus önsorsrontás, családrontás, 
nemzetrontás, sorsrombolás minden 
szinten. Intézményesítetten vagy ci-
vil módon. A „senkinek semmi köze 
hozzá” szabadosság felelőtlenségével. 
Másokra zuhanó, megnyomorító élet-
gravitációval, a tehetetlenség mélyre-
pülésével, sárlavinájával. Nálam, Isten-
nek hála, nem a beszűkülés következett 
el, hanem hit által olyan dimenzió- és 
horizontváltás és tágulás, amiről koráb-
ban még álmodni sem mertem volna, s 

olykor még 70 évesen is beleszédülök. 
Nem a vérnyomásugrálás, érelmesze-
sedés okán, hanem a belső hitélmé-
nyek égi lajtorjáján közlekedés, meg a 
belső csipkebokor-lenyűgözöttségem 
miatt. Istent emberszépítőnek, boldo-
gítónak és mentőnek tapasztaltam és 
örök szépségnek, égi esztétikát kibontó 
lélek-inspirációnak. Ma is így érzem a 
találkozásokat vele, miként 16 évesen 
bekövetkezett megtérésem térdeplős, 
földre roskasztó elragadtatottságában: 
olyan szimultánul, egyidejűen imman-
ensen transzcendens, földi tereken is 
égi magasságú és transzcendensen 
immanens, azaz mennyei szentségben 
is földi jelenlétű, „számban nevednek 
jó íze van” inspirációkban, melyeket 
alig tud emberi szó kifejezni. Ebben 
a megtapasztalásban csak dadogunk, 
mint az ószövetségi próféták. Ezek a 
bibliai élmények és ige-tapasztalások 
olyan magas rendű esztétikai és etikai 
szép-érzetet, magával ragadó élményt 
nyújtanak a halandónak, amiért érde-
mes megszületni és élni ezen a magyar 
földön. Olyan többdimenziós tapaszta-
lások ezek, melyek mindent pótolnak, 
de ezeket nem pótolhatja semmi, senki!

De melyik földről is van szó?

BÁNK BÁN 
SORSPARABOLÁJÁNAK 

AKTUALITÁSAI
Minap ismét elém jött élményadó is-
tenem, uram, egy beszélgetés során 
és nyomában belső csendemben, mi-
közben hallani véltem a „tér-idő fölötti 
szív” dobbanását (Hermann Dooyewe-
erd holland reformációi filozófus szó-
használata értelmében), Jézus lelki 
lélegzetvételét a bensőmben, szinte 
a füleimmel érzékelve meleg szavát, 
Katona József Bánk bánja, s annak tör-
ténelmi operaváltozata szellemében. A 
Bánk bán Erkel Ferenc, Egressy Béni 
mélyen zengő verssoraival és minden 
magyar lelket lenyűgöző muzsikájá-
val valósággal átömlött a lelkemen, s 
boldog hálaadással dúdolgattam újra 
Simándy József hőstenor hangjának 
szubjektív rezonanciájaként, párat-

lan zenei confessióként és a legek 
könyvébe illő átéléssel dalolt szólóját: 
Hazám, hazám, te mindenem… Ge-
nerációformáló, egybeolvasztó, nem-
zettudat-ébresztő élményt nyújtott 
évtizedekkel ezelőtt az ő éneklése, a 
mögöttem/mögöttünk történelemmé 
szilárdult vagy erodálódott, időnként 
szétmosódott/széttiport vagy piszkos 
hordalékként szemétté tornyosult év-
járatokkal szemben is énekelt szólója. 
Bánk zokogó panaszát évtizedeken át 
nemzeti lobogóként énekelte fölénk 
Simándy. Kárpát-medencei protestá-
ló himnusz volt ez a diktatúra ellen. 
Áriája most is, 2018-ban is sok-sok 
gondolatot indít el, hullámoztat át a 
lelkemen, és elevenít fel tengernyi em-
léket, versélményt, színélményeket, 
hangemlékeket, ige-titkok virágszirom 
kibomlásaként, megvilágosodásaként, 
lelki liliomokként bűn-töveim között. 
És imákat, intellektuális filozófiai fé-
nyeket villant fel belső horizontjaimon. 
Szubjektív égmagaslatokon és nap-
szállta belső mélységekben. Hangjára 
az egyéni sorstalálkozások óceánján 
arcok emelkednek fel a messze ringó 
időmélységből és merülnek alá az em-
lékezetben egy szempillantás alatt. És 
olyan distinkciók, finom, csak a szent 
tudomány, a scientia sacra-i, leheletfi-
nom, nüansznyi különbségtételeivel, 
melyeket a jézus utáni nagy teológu-
sok kagylósorsuk mélységes-mélyéből 
felszínre gyöngyöztek, előbb titokként 
féltett igazgyöngyként, aztán egyhá-
zalkotó, európai kultúraalkotó, tuda-
tosan vállalt ismeret világító tornyok-
ként. Ezekben világraszóló európai 
szellemi teljesítményként tört magasba 
az el nem választó, de mindig megkü-
lönböztetésig jutó disztinkciókkal az 
európai intellektus, kétpólusú, egy-
másba kapaszkodó igazságokkal. Mert 
csak e töprengésben szült paradoxonok 
vállalásával és életen keresztüli hordo-
zásával vált mondandójuk, válik mon-
dandónk hitelessé. Azzal az életisme-
reti maximával, bölcs megállapítással, 
hogy vannak helyzetek, s maga az élet 
a maga megélésében, sorsteljességében 

alapvetően ilyen, amiből ki lehet ugyan 
lépni élettagadással, tragédiával, bűn-
ténnyel, de alapvető igennel nem. Az 
életigenlés benne tart a roppant ellent-
mondásos, fájdalmas, ritkásan boldogí-
tó élettörténetben. Csak benne maradva 
kell és lehet tudatilag és viszonyulás-
módjaink áthangolásával feldolgozni, 
helyretenni, hátrányokat is előnyünkre 
formálva végigküzdeni az éveket, év-
tizedeket – a győzelem, a kereszt je-
gyében és reményével. Valahogy úgy, 
amint a fa évgyűrűi növekednek, so-
kasodnak, s minden előző évi történet 
beírva marad a terebélyesedő fatörzs-
ben, benne marad újabb, táguló évgyű-
rűkkel, életlenyomatokkal, jótékonyan 
betakarva vagy éppen körülzárva, 
védve, rögzítve, az utódok tanulságára 
meggyűrűzve-megörökítve a faegyé- 
niség különös, egyedi történetét.

Lelkünk, életünk évgyűrűivel ma-
radni a gyökér-fogta talajban – ez szá-
momra a hűség hazához, szülőföldhöz. 
Ez a hazaszeretet. Az őstalajban ma-
radni, gyökereinkkel porladásig oda-
kapaszkodva. Vagy beleporladva. De 
van, amihez nem szabad így ragasz-
kodnunk. Hogy mihez nem, arra rövi-
desen rátérek. Hiszen melyik fa lenne 
olyan bolond, hogy ragaszkodna az 
ágszaggató viharhoz, a terméspusztító 
jégcsapáshoz, a levélégető túlfűtéshez?

MEGKÜLÖNBÖZTETNI, DE 
SZÉT NEM VÁLASZTANI! 

Istenáldotta Simándy József atyánkfia 
lelkét és hangját öntötte bele ebbe a 
sorba: hisz mindenem neked köszönhe-
tem (Egressy Béni szövege) – tudom, 
hogy életem neked köszönhetem (Ná-
dasdy Kálmán szövege). Némi malí-
ciával erre mondhatná valaki: olyan 
szép, hogy már nem is lehet igaz. A 
keresztyén ember pedig azt mondja: 
eddig, de ne tovább! Ezt azért már 
nem! Ez a különbségtétel, a nüansz-
nyiakra fogékony tudomány és hit in-
tellektuális és finom határhúzása ez: 
nem a hazának köszönjük az életünket, 
hanem Istennek.

A „jeles hetvenesek” köszöntésén 
felidéztem emlékeimet a mindennemű 
hazugságot gyűlölő és leleplezni aka-
ró, ellene lázító versszavú Latinovits 
Zoltánnal. Az 1975 nyarán együtt töl-
tött kórtermi heteket, amiket az akkori 
állami és egyházi hatalomnak, vezetés-
nek „köszönhetek”. Két és fél hónapon 
át erről filozofáltunk a színészkirállyal: 
mennyire szükséges megkülönböztetni 
a hazát az országtól!? És a pszichoana-
litikus „möszjő Zsírodú” – ahogyan 
Latinovits titulálta őt –, azaz dr. Per-
torini Rezső intézetigazgató úr fehér 
kesztyűs kezének intései, könnyed 
játéka közepette, de a kézjáték látvá-
nyától felborzolva-borzongva csakha-
mar eljutottunk a 2x2 evidenciához: az 
ország lehet barna, piros, fekete, zöld, 
bármilyen, amilyenné a nagyhatalmi 
és a hazai „vezérek” színezik, de a haza 
mindig piros-fehér-zöld. Ez a nemzeti 
2x2, a nemzeti minimum!
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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 munka dicsérete az egyház társadalmi tanításában 

MÁJUS 1. – MUNKÁS SZENT 
JÓZSEF NAPJA

Május elsejét baloldali ünnepként 
szokás elkönyvelni, pedig a munka 
szerves része minden világnézetű 
ember életének. A katolikus egyház 
XII. Pius pápa kezdeményezése nyo-
mán 1956. május elseje óta emléke-
zik meg Munkás Szent Józsefről, akit 
a hitvalló munkások patrónusaként 
tisztel. József napja – mint azt a jeles 
néprajztudós, egykori keresztény-
demokrata országgyűlési képviselő, 
Bálint Sándor is feljegyezte – a mező-
gazdaságban a tavaszi munkák kez-
detét jelentette. Egykor Szent József, 
az ács egyszerű kétkezi munkásként 
az apa szerepében volt jelen a Meg-
váltó életében. Jézus mellette tanulta 
meg a mesterséget és munka tisztele-
tét. (Szent József, szűz Mária jegyese 
emellett a keresztény házasságok, a 
jegyesek és családok védőszentje is, 
hiszen jogi biztonságot és oltalmat 
adott Máriának és gyermekének. 
Szent Józsefet tartja a hagyomány az 
üldözöttek, a jó halál és az egyház, a 
papnövendékek patrónusának is.)

Május elseje ünnepe annak a 
munkának a méltóságáról szól, amit 
az egyház az Isten alkotásában való 
részvételként tisztel. Ezen alkalom-
mal emlékezünk meg mindazokról, 
akik tehetségüket az emberiség ér-
dekében a közjóért kamatoztatják, 
de azokról is, akiknek nincs mun-
kája, avagy épp roskadoznak a túl 
sok munka súlya alatt, akik nem 
kapnak tisztességes bért érte. Mun-
kás Szent József ünnepe  alkalom 
arra, hogy felhívjuk a figyelmet 

az emberi munka méltóságára és 
azokra a helyzetekre, amikor ezt a 
méltóságot sérelem érheti.

AZ EGYHÁZ TANÍTÁSA A 
MUNKA BECSÜLETÉRŐL 

ÉS A MUNKÁSOK 
MÉLTÓSÁGÁRÓL 

A modern korban a munka méltósá-
gának megőrzéséért két társadalmi 
tényező, a munkásság és az egyház 
állt ki a legkorábban. A kapitaliz-
mus nyomán kialakuló polgári ál-
lamok a munkáskérdést kezdetben 
közbiztonsági kérdésként, a rendőr-
ség jogkörébe tartozó jelenségként 
kezelték, s csak fokozatosan – nem 
utolsósorban az egyház társadal-
mi tanítása és a nyomában születő 
keresztényszocializmus, valamint 
szociálkonzervativimus hatásá-
ra – jutottak el a munkásvédelem, 
majd a szociálpolitika gondolatáig.  
A vallás és munka közötti szoros 
kapcsolatot jelzi az is, hogy a mun-
ka a bibliai tanításban a teremtés 
folytatásaként aposztrofálódik. Az 
ember kötelessége és egyben fele-
lőssége az Isten által teremtett ja-
vak megőrzése, ami a klasszikus 
időkben mindenekelőtt a földmű-
velést jelentette.  A munka mellett 
azonban ugyanúgy felhívja a biblia 
figyelmet a pihenés jelentőségé-
re. „A szombat van az emberért, 
nem az ember a szombatért.” (Mk 
2,27)  A pihenés nemcsak az ellen 
véd, hogy a munka kizsigerelje az 
embert,  de alkalmat ad az Isten 
munkájáról való megemlékezésre, 
„az úr napjának megszentelésére” 

és a többi emberrel való foglalko-
zásra  is.

Az egyház munkával kapcsola-
tos állásfoglalásának legfontosabb 
dokumentumai a pápák szociális 
enciklikái, amelyek sorát XIII. Leó 
Rerum Novaruma nyitotta meg. A 
Rerum Novarum több szempontból 
fordulatot jelentett az egyház mun-
kához való viszonyában. Nemcsak 
azért, mert benne a szociális kér-
dés kiemelt szerepet kapott, hanem 
azért is, mert az egyházi üzenet 
címzettje ezúttal már nem a me-
zőgazdasági népesség, hanem az 
ipari munkásság volt. Az enciklika 
a munkavállalók jogai és a munka-
adók kötelezettségei mellett érintet-
te a tulajdon társadalmi felelősségét 
és elismerte a munkások szervezke-
déshez való jogát.

Az egyház társadalmi tanításának 
alapjául szolgáló enciklikák kivétel 
nélkül mindegyike figyelmeztetett a 
jövedelmi egyenlőtlenség társadalmi 
veszélyeire, a kevés kézben összpon-
tosuló korlátlan vagyon felhalmozá-
sával járó politikai rizikó faktorokra. 
Ugyanakkor kiemelték a magántu-
lajdon sérthetetlenségét és elítélték a 
másik elleni gyűlölet politikáját alá-
húzva, hogy mind a tőke, mind pedig 
a munka a termelés folyamatának nél-
külözhetetlen kelléke. A munka és a 
munkásosztály kérdésének marxista 
és egyházi felfogása ezen a ponton is 
döntően eltérő társadalomszemléleti 
alapokon nyugszik. Míg a marxizmus 
társadalomelmélete a konfliktusra épít 
és kidomborítva az érdek ellentéteket 
a polgári társadalmat a magántulaj-

donnal együtt eltiporni szándékozó  
osztályharcot hirdet, addig az  egyház 
azt keresi, ami összeköti a társadalom 
tagjait és a konszenzus, szolidaritás, 
a közjóért való  együttműködés útjait 
egyengeti.

A Rerum Novarum nyomán a pá-
pai állásfoglalások sora született a 
munka és ember viszonyáról. Kö-
zülük kiemelkedik II. János Pál 
pápa Laborem exercens (Munkát 
végezve) 1981. szeptember 14-én, a 
Rerum Novarum 90. évfordulóján 
napvilágot látott enciklikája.

Ebben a Szentatya áttekinti, mi-
ként változott a fejlődéssel az em-
ber és a munka viszonya, mi az 
egyház feladata a dolgozó ember 
védelmében és a szociális kérdés 
megoldásának terén. Megkülön-
bözteti a munka objektív, tárgyi 
oldalát, amelynek legfontosabb 
eleme az állandóan változó tech-
nika és szubjektív oldalát, azaz 
az embert. Kifejti, hogy az ember 
nem lehet „termelőeszköz”, vagy 
pusztán „munkaerő”, mert az em-
ber Isten képmására teremtett sze-
mély, tevékenysége a munkát etikai 
értékkel ruházza fel, nemesíti őt és 
növeli emberi méltóságát. Ezért a 
munkának mindig elsőbbséget kell 
élveznie a tőkével szemben, mert 
a tőke csupán eszköz: „mindig az 
embernek kell tulajdon munkája 
főszereplőjének maradnia”.  Az 
enciklika sorra veszi a megjelenés 
korának fontosabb társadalmi kér-
déseit, a munkához és a méltányos 
munkabérhez való jog érvényesü-
lésének problémáit, a gyermekek, 
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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

40 éve lett vörös terroristák áldozata az 
olasz kereszténydemokrata Aldo Moro

Aldo Moro a maga korában 
Olaszországnak nemcsak egyik 
legtekintélyesebb közéleti sze-
replője, de legnépszerűbb ke-
reszténydemokrata politikusa is 
volt. Már egyetemista korában is 
katolikusként politizált, majd a 
második világháború után parla-
menti képviselő maradt egészen 
haláláig. 1963 decembere és 1976 
júliusa között öt olasz kormány 
miniszterelnöke, két másik alka-
lommal külügyminiszter, emellett 
a római egyetem oktatója is volt. 
1976-ban választották meg az 
Olaszországot a háborús romok-
ból Alcide De Gasperi vezetésé-
vel felépítő Democrazia Cristiana, 
az Olasz Kereszténydemokrata 
Párt elnökének. Aldo Moro a ke-
reszténydemokráciának ahhoz az 
irányzatához tartozott, amely az 
olasz belpolitika stabilitása érde-
kében hajlandó volt tárgyalni az 
1976-os parlamenti választások-
ból második legerősebbként ki-
kerülő Enrico Berlinguer vezette 
Olasz Kommunista Párttal. Az 
Olasz Kommunista Pártot – mivel 
az addigra már feladta klasszikus 
marxista forradalmi stratégiáját 

és elfogadta a parlamentáris rend-
szert – a magukat igazi kommu-
nistaként meghatározó, a forra-
dalom útján kommunista államot 
megteremteni kívánó Vörös Brigá-
dok revizionista árulóként kezelték, 
és mindenképp meg akarták akadá-
lyozni a két nagy politikai erő egy-
féle „társadalmi minimumban” való 
megállapodását. Aldo Moro elrab-
lása – gyanítják sokan, hogy nem 
véletlenül – nem sokkal a kompro-
misszum megkötése előtt történt. 

A szélsőbaloldali terrorszerve-
zet még márciusban rabolta el a 
politikust, és mivel a Giulio And-
reotti által vezetett olasz kormány 
nem engedett bebörtönzött terro-
rista társak kiszabadítására vonat-
kozó követeléseiknek, egyszerűen 
kivégezték. Utólag kiderült, hogy 
gyilkosa Mario Moretti volt, aki 
10 pisztolylövéssel végzett Aldo 
Moróval. Moretti 1993-ban vál-
lalta magára a tettet. A rablás ér-
telmi szerzőjének tartott Prospero 
Gallinari 2003-ban halt meg, őt 
1994-ben engedték ki a börtönből 
és került házi őrizetbe egészségi 
állapota miatt. Társaival együtt 
1981-ben írta alá azt a dokumen-
tumot, amelyben lemondtak az 
állam elleni fegyveres erőszak al-
kalmazásáról.

Aldo Moro kompromisszumke-
reső politikájával persze számosan 
nem értettek egyet sem szülőha-
zájában, sem a világ számos más 
– a világpolitika alakítása szem-
pontjából meghatározó – pontján. 
Többen, köztük a politikus özve-
gye is, bírálták az olasz kormány 
és a hatóságoknak a terroristákkal 
szembeni tárgyalásoktól mereven 
elzárkózó magatartását, politikai 
motivációt sejtetve viselkedésük 
mögött, erről azonban konkrét 
bizonyítékok nem kerültek elő. 
A moszkvai vezetés, amely – a 
román Securitate kémfőnökének 
egy 2003-ban elhangzott interjúja 
szerint – rajtuk keresztül pénzelte 
az olasz kommunistákat, a mar-
xizmus elárulásaként tekintett a 
számára nem kívánatos formálódó 
megegyezésre. Összeesküvés-el-
méletek léteznek arról is, hogy 
az akciót a CIA szervezte meg, s 
hogy Aldo Morót maga Kissinger 
figyelmeztette, mondjon le terve-
iről.

A politikai gyilkosság követ-
keztében a megállapodás minden 
esetreelmaradt, de a terrorszer-
vezet is meggyengült. Az olasz 
demokrácia történetének egyik 
mélypontját idéző eseménynek ma 
még számos elvarratlan szála van.

A kommunizmus bűneinek felidézéséért nem kell időben messzire mennünk, elég ha az olasz Vörös Brigádok 
(Brigatte Rosse, BR) terrorszervezet által meggyilkolt emberekre gondolunk. A radikális baloldali terrorszervezet 
1970 és 1987 között 73 merényletet követett el, hasonlóan a Németországot rettegésben tartó, az 1968-as diákláza-
dások örökségéből kinőtt, magát neomarxistaként definiáló Vörös Hadsereg Frakcióhoz (RAF), melynek nevéhez 
30 év alatt 32 kivégzés és több robbantás köthető. A korszak politikai gyilkosságai közül azonban talán a legna-
gyobb hatást kiváltó az olasz kereszténydemokrata Aldo Moro halála volt, akinek holttestét 40 éve, 1978. május 
9-én, az elrablása után 55 nappal találták meg egy autó csomagtartójában, Róma belvárosában (képünkön).

BARANKOVICS.HU

nők munkájának etikai vonatkozá-
sait, reagál a munkaerő-vándorlás 
által felvetett jelenségekre.

Ferenc pápa is több alkalommal ki-
fejtette megnyilatkozásaiban a mun-
kával kapcsolatos tanítását. Lauda-
tio si ökológiai kérdéseket tárgyaló 
enciklikájában a föld szépsége és a 
munka méltóságának összefüggéseit 
mutatja be.  Az enciklika az elődök 
nyomán a munka lelki oldalát emeli 
ki: „Teremtésünktől fogva munkára 
hívattunk. Nem szabad arra töreked-
ni, hogy a technológiai fejlődés egyre 
nagyobb mértékben felváltsa az em-
beri munkát, mert azzal az emberiség 
önmagának okozna kárt. A munka 
szükségszerű, hozzátartozik az élet 
értelméhez ezen a földön, út az éretté 
váláshoz, az emberi kibontakozáshoz 
és a személyes önmegvalósításhoz.” 
2015. augusztus 19-i katekézise té-
májául szintén a munkát választotta. 
A Szentatya ekkor a család szerepé-
ről is szólt a munkára nevelésben. A 
munkanélküliekkel kapcsolatban úgy 
fogalmazott, „nincs meg az a méltó-
ságuk”, hogy kenyeret vigyenek haza, 
ők azok akik a lelki tényezőktől elsza-
kadó, pusztán profitorientált szemlélet 
legnagyobb vesztesei.

A XXI. SZÁZADI ÚJ 
DOLGOKRÓL

A munkával kapcsolatos egyházi ál-
lásfoglalások rendre követték a mun-
kaszerkezet és a munkaerő-piac vál-
tozásának jelenségeit. Reflektáltak az 
indusztriális társadalom kialakulására, 
majd a szolgáltatási szektor súlyának 
megnövekedéséből, az atipikus fog-
lalkoztatási formákból, a feketegazda-
ságban végzett munkából, a munkaerő 
migrációból  eredő társadalmi és erköl-
csi kérdésekre, az élet- és munkaritmus 
felgyorsulására. Napjainkban a negye-
dik ipari forradalom, a digitalizáció és 
a robotizáció kihívásaira kell választ 
találni, ami a tudásalapú társadalom 
kialakulásának csalhatatlan jele. Kö-
vetkeztében a technológiai beruházá-
sok volumene várhatóan sokkal kisebb 
lesz, mint a fejlesztéshez szükséges 
tudásberuházásoké.

Riasztó prognózisok születnek ar-
ról, hogy a robotok elveszik a munkát, 
a gépek kiváltják és semmisé teszik 
a mesteremberek szaktudását, s en-
nek nyomában új egyenlőtlenségek és 
társadalmi feszültségek születnek. Az 
optimista verzió szerint viszont a me-
chanikus munkafolyamatok helyére 
egy emberhez méltóbb, felszabadító, 
kreativitást igénylő munka fog lépni. 
A várhatóan a gazdasági ágak szer-
kezetét és a dolgozók életvilágát is 
alaposan felforgató változás komoly 
megrázkódtatásokkal fog járni. Vajon 
mit kell tenni a ma emberének ahhoz, 
hogy maximalizáljuk az esélyt: az 
elkerülhetetlen változások a közjó, a 
társadalmi igazságosság, a szolidari-
tás és az emberi méltóság növekedése 
irányába mutatnak majd? 
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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.
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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
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Kereszténydemokraták az új Országgyűlésben és a kormányban
Május 8-án a 16 tagú KDNP-frakcióval megalakult az új Országgyűlés, melyben a Fidesz–KDNP-frakciószövetség a választópolgárok döntése nyomán két-
harmados többséggel rendelkezik. Május 10-én Orbán Viktor miniszterelnök letette az esküt, majd május 18-án a kabinet minisztereinek eskütételére is sor 
került. A miniszterek a kormányfő javaslatára Áder János köztársasági elnöktől vehették át kinevezési okmányukat a Sándor-palotában. A jeles eseményekről 
további fotókat tekinthet meg a kdnp.hu oldalon és a KDNP Flickr-fiókjában a flickr.com/photos/kdnp linken.

A KDNP országgyűlési frakciója; első sor, balról jobbra: Süli János, Latorcai János, 
Semjén Zsolt, Juhász Hajnalka és Harrach Péter; második sor (b-j): Vejkey Imre, 
Soltész Miklós, Rétvári Bence, Földi László és Móring József Attila; harmadik sor 
(b-j): Nacsa Lőrinc, Aradszki András, Seszták Miklós és Szászfalvi László.  
A képviselőcsoport tagja még Hargitai János és Simicskó István is.

Harrach Péter 
frakcióvezető, 
Latorcai János 
frakcióigazgató, 
Vejkey Imre 
frakcióvezető-
helyettes és Soltész 
Miklós KDNP-
alelnök is gratulált 
Orbán Viktornak 
miniszterelnöki 
eskütétele után

KDNP-s képviselők egy csoportja a miniszterek parlamenti eskütétele előtt: 
Latorcai János, Seszták Miklós, Simicskó István és Juhász Hajnalka

Orbán Viktor 
miniszterelnök, 
a Fidesz és 
Semjén Zsolt 
miniszterelnök-
helyettes, a 
KDNP elnöke 
a miniszteri 
eskütétel 
alkalmából az 
Országházban

Süli János tárca nélküli miniszter a kinevezési ünnepségen 
Orbán Viktor miniszterelnökkel és Áder János köztársasági 
elnökkel a Sándor-palotában
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