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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

Semjén Zsolt: Közös szenvedélyünk Magyarország 
Magyarország és az Európai Unió történelme legsikeresebb politikai konstrukciójának nevezte a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szö-
vetségét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán szeptember utolsó vasárnapján 
Budapesten. Az alábbiakban Semjén Zsolt beszédét közöljük.

Orbán Viktor: Sikerült létrehozni a kereszténydemokrata államot
Orbán Viktor kongresszusi beszédé-
ben köszönetet mondott azért, hogy 
újra a Fidesz elnökévé választották. 
Mélyen megérinti, és meg is rendíti 
az a támogatás, amit ettől a közös-
ségtől kap – tette hozzá. Egyikőtök 
szeretete sem viszonzatlan a szí-
vemben – mondta a kormányfő.

A Fidesz-kongresszus résztvevőit 
bajtársaknak nevezte, mint fogal-
mazott, egy vérből valók vagyunk. 
A miniszterelnök szerint a bajtársi-
asság azt jelenti, hogy akkor is lojá-
lis vagyok, ha te tévedsz. Kiemelte, 
az elmúlt harminc évben mindig 
minden nehézségből ki tudott lábal-
ni a Fidesz és ezért van most fenn, 
a liberális baloldal pedig ezért van 
lenn. Amíg a belföldi ellenlábasok 
fogynak, addig a bajtársiasság ab-
roncsai tartják össze a szövetséget. 

Ronald Reagan ezt nevezte a 11. pa-
rancsolatnak – tette hozzá. Orbán 
Viktor szerint ez a 11. parancsolat 
egyre fontosabb lesz a politikában, 
hiszen egyre fontosabb lesz a poli-
tikai ellenfelek támadása helyett a 
bajtársiasság a közösségben. 

Orbán Viktor hozzátette: bölcs, 
bátor, igazságos és mértéktartó kö-
zösségre van szükségünk. A pártel-
nök megígérte, hogy a kormányzati 
munka ellenére a jövőben is meg fog 
felelni a pártelnöki és a miniszterel-
nöki kötelességeinek is. A kormány-
fő elmondta: 30 éves munkával 
sikerült létrehozni egy új és valódi 
államelméleti modellt, egy keresz-
ténydemokrata államot. A mi prog-
ramunk: demokrácia igen, liberaliz-
mus nem – ide két rendszerváltással 
jutottunk el.

Az 1990-es liberális rendszerváltás 
után jött 20 zavaros év. A 2010-es má-
sodik, nemzeti rendszerváltás iránya 
is előrefelé mutatott, sőt értelmet adott 
az első rendszerváltásnak. A 2011-es 
új alaptörvényt pedig a Fidesz-tör-
ténet egyik csúcspontjának nevezte. 
Ezt a második rendszerváltást nevez-
hetjük keresztény rendszerváltásnak 
is, mert a liberális szabadság helyett 
a keresztény szabadság szellemében 
rendeztük be – tette hozzá.

Orbán Viktor kijelentette: a mai 
magyar állam a kereszténydemok-
rácia és nem a liberalizmus talaján 
áll: világpolgárság helyett hazafiak, 
internacionalizmus helyett hazasze-
retet, azonos neműek kapcsolatának 
propagálása helyett házasság és csa-
lád, drogliberalizáció helyett gyer-
mekeink védelme, migráció helyett 

határaink védelme, multikulturális 
zagyvalék helyett keresztény kultúra, 
erőszak és terror helyett rendezettség 
és biztonság, december 5-i nemzetá-
rulás helyett nemzetegyesítés.

Hangsúlyozta, hogy 2010 óta egy-
millió ember lépett ki a szegény-
ségből, és a cél, hogy felszámoljuk 
a szegénységet a következő évti-
zedben – mondta Orbán Viktor. A 
másik nagy kérdés a cigányság hely-
zetének a rendezése lesz. Már eddig 
is komoly eredmények vannak e té-
ren, így kétszer többen dolgoznak, 
mint 2010-ben. A kormányfő szólt 
arról is, hogy a dolgok most kezde-
nek komolyra fordulni Európában, 
egyre többen utasítják el a brüsszeli 
birodalmat, és az európai nemzetek 
szövetségét akarják, akárcsak mi, az 
Európai Unió tagjaként.

Kedves Barátaim!
Szeretettel köszöntelek benneteket, 
az ezekben a napokban 75 éves Ke-
reszténydemokrata Néppárt és az 
összes szövetséges nevében!

Mi vagyunk az egyetlen történelmi 
párt a magyar politikai palettán – ha 
csak az MSZP nem tekinti magát an-
nak…

75 éve alapította meg a KDNP-t 
Barankovics István és Varga László. 
Szálasival szemben, a náci megszál-
lás ellen, aztán folytatták a harcot 
Rákosival szemben, a szovjet meg-
szállás ellen. Azoknak volt erkölcsi 
alapja ellene mondani a vörös dik-
tatúrának, akiknek volt bátorága el-
lene mondani a barna diktatúrának. 
Mert mind a faji szocializmus, mind 
az osztályszocializmus: embertelen, 
istentelen és neopogány.

1947-ben Barankovics megnyerte 
a választásokat, de a kommunisták 
a kék-cédulás csalással megakadá-
lyozták, hogy vezethesse az országot, 
pedig ő a magyar  Adenauer lehe-
tett volna. Utána a párt vezetői vagy  
emigrációba, vagy börtönbe mentek, 
de nem lettek kollaboránsok.

1990-ben Antall József kormányá-
ban rendszerváltoztató kormánypárt 
lettünk, és kipróbált szövetséges 

Orbán Viktornak mind a négy kor-
mányában. Így ebben a kormányban 
is, ami Európa legkereszténydemok-
ratább kormánya. Ezzel megcsele-
kedtük és beteljesítettük Barankovics 
István örökségét!

A Fidesz–KDNP-szövetség a ma-
gyar és az Európai Unió történeté-
nek legsikeresebb politikai konst-
rukciója, hiszen 2006 óta mindvégig 
abszolút többségünk van, minden 
parlamenti, EU-s és önkormányzati 
választást elsöprő fölénnyel nyertünk 
meg, – így lesz két hét múlva is!

A mi szövetségünk: érték szövetség: 
a keresztény civilizáció védelmének, 
a nemzeti elkötelezettség megvalósí-
tásának, és a polgári értékek képvi-
seletének érték közössége.

És emberi minőség: bajtársi hűség.
És bár kegyetlenségnek hat, ves-

sünk egy pillantást ellenfeleinkre: 
hogy állnak az értékekkel és az em-
beri minőséggel?

Ideológiailag szöges ellentétei egy-
másnak: posztnácik, neomarxisták és 
anarcho-liberálisok katyvasza. Szinte 
látom a cégtáblát: Sneider & Bauer.

Vonáék a Magyar Gárdával át-
masíroztak a Spinoza Ház szeánszá-
ra, de a ballib társulat se finnyás, 
most nem zavarják őket a nyilas ház-
mesterek…

Az emberi minőség tekintetében 
pedig elég egyetlen kérdést feltenni: 
minket utálnak jobban vagy egymást? 

De hát nem ők az érdekesek, hanem 
a Hazánk! Megvédtük keresztény ci-
vilizációnkat, ezzel az életformánkat 
és a népünket! Soha ennyi egyházi 
iskola, templom nem épült, újult meg, 
mint most. Mi templomokat építünk, 
nem bezárunk, egyből sem lesz se 
pláza, se mecset!

Megcselekedtük, amit 2010-ben 
győztes választás után ígértem: a 
nemzet közjogi egyesítését. 1.100 000 
határon túli magyar testvérük kapta 
meg a teljes jogú magyar állampol-
gárságot. És a Gondviselés nagy 
dramaturg: 2014-ben és 2018-ban is 
az ő szavazataikkal lett meg a 2/3.

Az óvodáktól az egyetemekig fel-
építettük a teljes magyar oktatást a 
Kárpát-medencében, és az identitás 
megőrzéséhez szükséges segítségen 
túl, soha nem látott gazdaság-fejlesz-
tést indítottunk el.

Mert a mi szenvedélyünk Magyar-
ország!
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Rákóczi-emlékév: Konferencia különböző korok magyar emigrációjáról
Magyar emigráció és a nemzetkö-
zi kapcsolatok alakulása Rákóczitól 
napjainkig címmel rendeztek konfe-
renciát a II. Rákóczi Ferenc-emlékév 
keretében szeptember végén Buda-
pesten, a Gül Baba Kulturális Köz-
pontban.

Schaller-Baross Ernő, a Miniszter-
elnökség nemzetközi ügyekért fele-
lős helyettes államtitkára a Gül Baba 
Türbéje Örökségvédő Alapítvány 
és a Rákóczi Emlékév Testület által 
megrendezett fórum megnyitóján el-
mondta: II. Rákóczi Ferenc kiemel-
kedő személyisége, egyben jelképe 
és tükörképe a magyar történelem 
vérzivataros időszakának. A fejede-
lem életműve szellemiségében hű jel-
mondatához: „Istennel a hazáért és a 
szabadságért” – közölte, hozzátéve, 
hogy a magyar történelem három pil-
léréről van szó, amelyek együtt biz-
tos alapot nyújtanak, egyik a másik 
nélkül azonban ingatag.

A helyettes államtitkár kiemelte, 
II. Rákóczi Ferenc ismerte és értet-
te a korabeli Európa szellemiségét. 
Alkalma nyílt megismerni a körü-
lötte lévő világot és az európai törté-
nelmet. Ebben a szellemben ismerte 
Magyarország helyét, és a nemzeti 
hagyományok talaján állva Európát 

formáló politikát kívánt megvalósí-
tani.

Szellemi öröksége, politikai testa-
mentuma nemcsak abban segít, hogy 
„képesek legyünk megérteni múl-
tunkat, hanem építi és formálja jö-
vőképünket” – tette hozzá. „Rákóczi 
eszméjéből merítettek erőt ’48 hősei, 
„56 forradalmárai, de nagysága, jel-
leme korunk fiataljait is vezérelheti” 
– fogalmazott Schaller-Baross Ernő. 
Közölte: Magyarország ma erős, füg-
getlen és keresztény értékeken alapu-
ló állam Európa szívében. E három 
ismérv teljesülése II. Rákóczi Ferenc 
számára is elérendő cél volt.

„Erkölcsi kötelességünk, hogy 
gondozzuk Rákóczi fejedelem emlé-
két, hogy Magyarország olyan nem-
zet maradhasson, amely képes meg-
őrizni egy ezeréves történelmű állam 
méltó helyét Európában” – hangsú-
lyozta Schaller-Baross Ernő.

Schőberl Márton, a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium kulturá-
lis diplomáciáért felelős helyettes 
államtitkára elmondta: a legutóbb 
1906-ban rendezett ilyen léptékű 
Rákóczi-megemlékezéseket az or-
szág, amikor a vezérlő fejedelem és 
harcostársai földi maradványait ha-
zahozták Törökországból és a kassai 

dómban helyezték végső nyugalom-
ra. Kiemelte, Rákóczi még ma is 
népszerű, nagy megbecsülés övezi 
Magyarországon.

„Szabadságküzdelme történelmünk 
máig ható, példaadó, a nemzeti össze-
tartozást erősítő eleme” – fogalmazott, 
hozzátéve, a Rákóczi-emlékév arra is 
lehetőséget ad, hogy a magyar-török 
kapcsolatok egyes kiemelkedő tör-
ténelmi, illetve kulturális elemeit is 
részleteiben vizsgálhassuk.

Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév 
Testület elnöke (képünkön) emlékez-
tetett: tavaly november 27-én döntött 
úgy a parlament, hogy a 2019-es évet 
II. Rákóczi Ferenc emlékének szen-
teli, erdélyi fejedelemmé választá-
sának 315. évfordulója alkalmából. 
Kiemelte, az Országgyűlés teljes 
egyetértésben döntött erről, ami azt 
mutatja: II. Rákóczi Ferenc a törté-
nelem olyan személyisége, aki máig 
összeköt minden magyar embert. Az 
emlékév keretében sok olyan ese-
ményt szerveznek meg, amely az ő 
emlékét és az általa vezetett szabad-
ságharc emlékét idézi fel.

Szalai István, a Gül Baba Türbéje 
Örökségvédő Alapítvány vezérigaz-
gatója felidézte: tavaly októberben 
nyitott meg a felújított türbe, az ahhoz 

kapcsolódó komplexum és rózsakert. 
Kiemelte: ahhoz, hogy egy nemzet 
meg tudja érteni és meg tudja élni kul-
túráját a mindennapokban, a történel-
met is érteni kell. „Ahhoz, hogy két 
ország kulturális diplomáciáját meg 
tudjuk élni maximálisan, érteni kell a 
két ország történelmének valamennyi 
pontját” – mondta, hozzátéve: ezért 
tartják feladatuknak történelmi be-
szélgetések, tudományos párbeszédek 
kezdeményezését, és ezért döntöttek 
úgy, hogy a Rákóczi Emlékév Testü-
lettel közösen Rákóczi koráról, tör-
ténelmi és nemzetközi jelentőségéről 
eseménysorozatot indítanak.

A konferencia a második része an-
nak a sorozatnak, amelynek első ál-
lomása a Tusnádfürdőn tartott kere-
kasztal-beszélgetés volt. Az előadók 
II. Rákóczi Ferenc rodostói emigrá-
ciója kapcsán felidézik a különböző 
történelmi korokban emigrációba 
kényszerült nagyjaink életét, tevé-
kenységét és hatásukat a nemzetközi 
viszonyok alakulására. Az előadások 
és a kerekasztal-beszélgetés lehető-
séget nyújtanak az egykori befogadó 
országokkal való mai külpolitikai és 
külgazdasági viszonyok áttekinté-
sére is, elsősorban Törökország vi-
szonylatában.

Külhoni magyarokkal foglalkozó honlap indult 
Külhoni magyarok elnevezéssel új 
honlapot indított a kormány, a felület 
célja, hogy újszerű módon mutassa 
be a Magyarország határain kívül 
élő magyar közösségek életét és az 
anyaország értük végzett munkáját – 
hangzott el Semjén Zsolt szeptember 
végi sajtótájékoztatóján.

A miniszterelnök-helyettes el-
mondta: az volt a cél, hogy legyen 
egy újszerű felület, ahol minden elér-
hető egy helyen, és egyúttal az egész 
személyes platform is legyen.

A www.kulhonimagyarok.hu 
honlapot három részre lehet oszta-
ni: hírportálként küldetése a tájé-
koztatás, hogy egy helyen elérhetők 
legyenek a külhoni magyarságot 
érintő hírek. Elérhetők a nemzet-
politikai programok, pályázatok is, 
köztük a Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program, a Kőrösi Csoma 
Sándor-program, a Petőfi Sándor-, 
valamint a Mikes Kelemen- és a Ju-
lianus-programok. A honlapról egy 
kattintással el lehet jutni a Határtala-
nul! program új, folyamatosan frissü-
lő honlapjára is. Semjén Zsolt kitért 
arra, hogy 2010 óta a Határtalanul! 
program keretében 300 ezer anyaor-
szági magyar diák jutott el külhoni 
magyar területekre, számuk csak eb-
ben a tanévben eléri a 100 ezret.  A 
miniszterelnök-helyettes beszámolt 

egy nemzetismereti középiskolai ve-
télkedő tervéről is, amelynek meghir-
detése őszre várható az új honlapon. 
Semjén Zsolt kiemelte a diaszpórá-
ban működő magyar iskolákat, ame-
lyek interaktív térképen tekinthetők 
meg a portálon. A kormányfő helyet-
tese újságírói kérdésre elmondta: a 

távolabbi tervek között szerepel va-
lamennyi tárca külhoni magyarságot 
érintő programjának egy helyen való 
bemutatása.

A felület másik részét alkotja egy-
fajta tudástár, ahol az aktuális jog-
szabályok, stratégiák, különböző ki-
adványok érhetők el. Megtalálható a 

testvértelepülési program, amelynek 
bővülését interaktív térképen követ-
hetik az érdeklődők.

A honlap harmadik, és egyben leg-
fontosabb része a személyes történe-
tek bemutatása, a Kárpát-medence 
arcai és A magyarok a diaszpórában 
rovatokban kisfilmekből, interjúkból 
lehet megismerni külhoni magyar 
fiatalokat, családokat, vállalkozókat. 
Első körben ötven ilyen történetet 
töltöttek fel, de ezek száma bővülni 
fog – jelezte Semjén Zsolt. Célként 
jelölte meg, hogy kapcsolatot teremt-
senek a külhoni magyarok között, 
élettel töltsék meg azokat a jogi kere-
teket, amelyeket létrehoztak, még in-
kább „hajszálerekkel hálózzák be” a 
Kárpát-medencét és az egész világot.

Potápi Árpád János nemzetpoliti-
kai államtitkár kiemelte: rövidesen 
egy angol változat is elkészül. Ismer-
tette, hogy felhívással fordulnak az új 
honlapon a külhoni magyar egyetemi 
és főiskolai hallgatókhoz, akiktől a 
külhoni magyarságot bemutató sze-
mélyes történeteket várnak. A leg-
jobb munkák beküldői részt vehetnek 
november végén a nemzetpolitikai 
államtitkárság szakmai hétvégéjén 
Egerben. A pályázatokat október 
30-ig várják. Nem csak egyetemis-
ták, hanem bárki küldhet történetet 
a nemzetpolitika@me.gov.hu címre.
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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

Nagy örömmel fogadtam el a magyar-
országi kínai közösség meghívást a 
mai gálaestre, amelyen ünnepélyes 
keretek között emlékezünk meg arról, 
hogy 70 évvel ezelőtt megalakult a 
Kínai Népköztársaság, valamint ar-
ról, hogy alig néhány nappal később 
Magyarország az elsők között ismer-
te el az új Kínát.

Mi, magyarok a kezdetektől Kína 
mellé álltunk és igyekeztünk a magunk 
eszközeivel és lehetőségeivel támogat-
ni, hogy Ázsia történelmileg legjelen-
tősebb országa a saját útján indulhas-
son el. Nekünk, magyaroknak ez azért 
is volt annyira fontos, mert viharos 
történelmünk legfontosabb harcait 
mindig a szabadságért, az önállósá-
gért fojtattuk. Az ebből fakadó kölcsö-
nös tisztelet az, ami az elmúlt 70 évben 
országaink kapcsolatát szorosabbra 
fűzte, barátivá nemesítette.

Ezért, nemcsak mi, politikusok dol-
goztunk sokat, de Önök valamennyien 
komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy ma 
elmondhassuk, a két ország kapcsolatai 
a történelem során még sohasem voltak 
ennyire jók és szorosak. Bátran kijelent-

hetem, hogy értjük egymást és sok tekin-
tetben hasonlóan is gondolkozunk.

Államalapító Szent István kirá-
lyunk intelmeiben arra figyelmeztette 
fiát, hogy a tudás által, amin külföldi 
barátainkkal osztozunk, gazdagab-
bak, erősebbek leszünk. Hasonló 
gondolatok csengenek vissza mint-
egy ezer évvel később, a Magyaror-

szágon 2010-ben megkezdett „Keleti 
nyitás” politikájában és a Kína által 
elindított „Egy övezet – egy út” és a 
„XXI. századi új Selyemút” kezde-
ményezésben. Hiszen ezek célja az 
együttműködés, a kölcsönös megis-
merés, a tanulás és a fejlődés.

 Kínai barátaimtól gyakran hal-
lom, hogy az országok közötti kap-

csolatok sikere az emberek közötti 
távolság leküzdésében rejlik.  A mai 
gálaest is kiváló alkalom erre, éljünk 
tehát vele! Építsük tovább a nemze-
teinket összekötő barátságot, dolgoz-
zunk közösen azért, hogy politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsolata-
ink újabb, mindannyiunk számára je-
lentős eredményeket hozzanak.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke nagy örömmel fogadta el a magyarországi kínai közösség meghívását a Kínai Népköztársaság megalaku-
lásának 70. évfordulója alkalmából megrendezett gálaestre – hangsúlyozta a politikus az eseményen elhangzott beszédében, melyet az alábbiakban 
olvashatnak.

Latorcai János: Mi, magyarok a kezdetektől Kína mellé álltunk 

2010 óta megnégyszereződött az őshonos nemzetiségek támogatása
Az őshonos magyarországi nemzeti-
ségek támogatása 2010 óta megnégy-
szereződött – mondta Semjén Zsolt 
nemzetpolitikáért, egyházügyekért 
és nemzetiségekért is felelős mi-
niszterelnök-helyettes szeptember-
ben Budapesten,  az Ösztöndíjas 
Nemzetiségi Pedagógushallgatók 
I. országos konferenciáján a parla-
mentben. A politikus hangsúlyozta: 
az utóbbi években különösen jelentős 
volt a nemzetiségeknek jutó források 
bővülése.

A miniszterelnök-helyettes kifej-
tette: míg 2010-ben 12 oktatási-neve-
lési intézmény volt nemzetiségi fenn-
tartású, számuk az idei évre 91-re 
bővült, és összesen 15 ezer diák tanul 
ilyen iskolákban. Nagy az igény arra, 
hogy további intézmények kerüljenek 
nemzetiségi fenntartásba, és ezt a 
magyar kormány támogatja – jelezte 
Semjén Zsolt.

Kitért arra is, hogy a nemzetisé-
gi pedagógusok bérpótléka idén 30 
százalékkal nőtt, 2020-ra plusz 40 
százalékos bővüléssel lehet számol-
ni. A nemzetiségi óvodapedagógus 
ösztöndíj-programban ezen hallgatók 
70 százaléka részt vesz – tette hoz-
zá. A következő felhívásnál már 400 
pályázóval számolnak, a szükséges 
költségvetési források rendelkezésre 
állnak – mondta, hozzátéve: hallga-
tónként 75 ezer forint lehet a juttatás.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a 
magyar nemzet akkor teljes, ha be-
leértik a külhoni magyarságot és az 
őshonos magyar nemzetiségeket, azt 
a 13 nemzetiséget, amelyek kezdettől 
fogva a magyar nemzet integráns ré-
szei, és évszázadokon keresztül részt 
vettek Magyarország építésében és a 
magyar nemzet gyarapításában.  

A kormányfőhelyettes rámutatott: 
ha eltűnne bármely őshonos magyar-
országi nemzetiség, akkor pótolha-
tatlanul és végzetesen szegényebb 
lenne az egyetemes magyar nemzet. 
Egy nemzetiség hordozza azt az ér-
tékgazdagságot, ami anyanemzeté-
nek az értékvilága, és azt az érték-
gazdagságot is, ami a magyarságé 
– fejtette ki Semjén Zsolt.

Hozzátette: az őshonos nemze-
tiségek felelősek a magyarságért, 
Magyarországért, anyanemzetükért, 
de elsősorban azért, hogy azt a cso-
dálatos gazdagságot és kultúrát, amit 
Magyarországon történelmileg lét-
rehoztak, aminek kizárólagos letéte-
ményesei, megőrizzék, kimunkálják, 
felmutassák és az egyetemes emberi-
ség számára hozzáférhetővé tegyék.

A KDNP elnöke kitért arra a 
híd-szerepre is, amit az adott nem-
zetiség betölthet Magyarország és az 
anyanemzet közötti kapcsolatban. Ha 
ez a kapcsolat jó, gyümölcsöző és si-
keres, akkor annak nyertese az adott 

nemzetiség is, például „egy közös 
kormányülésen sok mindent el lehet 
érni” – jegyezte meg. Leszögezte 
ugyanakkor, hogy ha az adott ország 
és Magyarország viszonya nem any-
nyira felhőtlen, mint például Ukrajna 
esetében, akkor annak semmiképpen 
és semmilyen módon nem lehet kár-
vallottja az adott nemzetiség, példá-
ul a magyarországi ukránság. Nekik 
ebben semmilyen felelősségük nincs 
– rögzítette.

Hangsúlyozta: a nemzetiségek füg-
getlenül a politikától, a nemzetközi, 
szomszédságpolitikai kérdésektől 
mindig mindenben számíthatnak 
Magyarország kormányára.

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy 
nemzetiségi és egyházi iskolák em-
beri jogi alapokon állnak, követke-
zésképpen ezen intézmények eleve 
jogosultak az állami, önkormányzati 
iskolákkal azonos támogatásra. Az 
alapítványi iskolák helyes, értékes 
munkát végeznek, de az úgynevezett 
„private school” kategóriába tartoz-
nak, és nem evidencia az azonos fi-
nanszírozás.

Ritter Imre német nemzetisé-
gi országgyűlési képviselő, az  
Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsá-
gának elnöke azt mondta: idén feb-
ruárban 84 ösztöndíjassal kötöttek 
szerződést, a most szeptemberben 
induló pályázatot viszont már kiter-

jesztik a nemzetiségi óvodapedagó-
gus-képzés mindhárom évfolyamára 
és a nemzetiségi tanító-, tanár-, és 
szaktanárképzés első évfolyamára 
is, így két hónap múlva már 350-400 
nemzetiségi pedagógus ösztöndíjas 
lesz. Hozzátette: 2020-tól már 900-
1000 ösztöndíjassal számolnak, hi-
szen jövőre a programot mind a hat 
nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár 
évfolyamra és az óvodapedagógu-
soknál az első pályakezdő évére is 
kiterjesztik. Kiemelte: a program 
egyetlen megkötése, hogy a képzés 
elvégzése után nemzetiségi pedagó-
gusként kell elhelyezkedni, az ösz-
töndíjszerződéssel azonos ideig.

Ritter Imre a programot óriási 
előrelépésnek nevezte, amivel re-
ményük van arra, hogy egyre több 
nemzetiségi önkormányzat által át-
vett intézményben lesznek megfelelő 
számban, megfelelően képzett nem-
zetiségi pedagógusok. Nagyra érté-
kelte, hogy a nemzetiségek bizottsága 
által beterjesztett törvénymódosítá-
sokat minden esetben egyhangúlag 
fogadta el az Országgyűlés, így a 
Magyarországon élő nemzetiségek-
kel kapcsolatos kérdések kikerültek a 
napi politikai vitákból. Ez biztosíték 
arra is, hogy ez a program nem fog 
megtörni, és rendelkezésre áll majd 
az ehhez szükséges pénzügyi fedezet 
– tette hozzá.
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kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Semjén Zsolt beszéde a pócspetri történelmi emlékhely avatásán

Történelmi emlékhellyé avatták 
szeptember 19-én az egyházi isko-
lák államosítása elleni 1948-as til-
takozás helyszínét, a polgármesteri 
hivatal épületét a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Pócspetriben.

Az emlékhelyet jelölő sztélé lelep-
lezési ünnepségen Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes a hetvenegy 
évvel ezelőtt a felekezeti iskoláiért 
harcoló, majd a kommunista meg-
torlást elszenvedő falu lakosai törté-
netét felidézve azt mondta: a község 
nagyon rászolgált erre a kitüntető 
címre, nemcsak a cselekvéssel, ha-
nem a mártíromságával is.

Pócspetri népe belerokkant az 
igazságtalanságba, majd a meg-
aláztatásba, a megfélemlítésekbe 
és az évtizedekig tartó kiközösí-
tésbe, ez az elismerés azonban az 
áldozatoknak és rokonaiknak „egy 
igazságtétel, egy kései, utólagos 
köszönet” – fogalmazott Semjén 
Zsolt.

A kereszténydemokrata politikus 
arról beszélt: a magyar kormány jól 
döntött, hogy a Nemzeti Örökség 
Intézete és a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság felterjeszté-
se alapján történelmi emlékhellyé 
nyilvánította az egykori Irinyi-kú-
riát. Ezzel örömet és büszkeséget 
szerzett a helyieknek és az innen 
elvándoroltaknak, de ez a gesztus 
a katolikusoknak is különösen fon-
tos, mert az 1948-as események az 
egész magyar katolikus egyházat 
súlyosan érintették – hangsúlyozta.

A sztélét Semjén Zsolt, Radna-
iné Fogarasi Katalin, a Nemzeti 
Örökség Intézetének főigazgatója, 
Seszták Oszkár, a megyei közgyű-
lés KDNP-s elnöke, Simon Miklós 
fideszes országgyűlési képviselő és 
Tamás György, Pócspetri független 
polgármestere leplezte le.

A Máriapócshoz közeli Pócspet-
ri lakosai 1948. június 3-án este a 
plébános felhívására az esti litá-

nia után a helyi iskola védelmében 
a községháza elé vonultak, ahol a 
képviselő-testület az egyházi is-
kola megszüntetéséről tárgyalt. 
Néhányan megkíséreltek bejutni 
az ülésre, amit két rendőr próbált 
megakadályozni. A dulakodásban 
egy riasztólövés is eldördült, majd 
Takács Gábor őrvezető csőre töltött 
puskája a lépcsőhöz ütődve elsült, 
és a golyó halálra sebezte a rendőrt.

A községet megszállta az ÁVO, 
kijárási tilalmat rendeltek el, a ki-
hallgatásokon szinte minden hely-
bélit bántalmaztak, hárman közü-
lük később belehaltak a verésbe. 
Királyfalvi Miklóst, a község se-
gédjegyzőjét pár nappal később ki-
végezték, Asztalos János plébánost 
halálra ítélték, de az ítéletet másod-
fokon életfogytiglani börtönre eny-
hítették. A hatalom még tizennyolc 
embert ítélt különböző vádakkal 
szabadságvesztésre, de lényegében 
az egész falut meghurcolták. A tör-

téntek miatt Pócspetrin a rendszer-
váltásig rajta maradt a „rendőrgyil-
kos” bélyeg.

A pócspetri eseményekről Ember 
Judit rendező 1983-ban dokumen-
tumfilmet készített, amelyet ak-
kor betiltottak, az alkotást először 
1989-ben láthatta a közönség. A 
rendszerváltás idején, 1990. január 
17-én a Fővárosi Bíróság hatályon 
kívül helyezte az ítéletet, Asztalos 
Jánost és Királyfalvi Miklóst a vád 
alól felmentette, és hatályon kívül 
helyezte négy másik vádlott ítéle-
tét is. 1993. december 20-án a Fő-
városi Bíróság perújítási tárgyalás 
alapján bűncselekmény hiányában 
újabb két vádlottat mentett fel.

    Királyfalvi Miklós újratemeté-
si szertartását 2017 júliusában tar-
tották meg a község temetőjében; a 
segédjegyző hamvait korábbi nyug-
helyéről, Rákoskeresztúrról kihan-
tolták, és Pócspetriben helyezték 
örök nyugalomra.

Pócspetri igazsága

Az ünnep genezise mindig emlé-
kezés.

A mai ünnepen azért jöttünk 
ide, hogy felavassuk azt a szté-
lét, amely jelzi, hogy az egykori 
Irinyi-kúria épülete, a pócspetri 
községháza, magyar történelmi 
emlékhely lett. A Nemzeti Örök-
ség Intézete, valamint a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 
felterjesztésére a magyar kor-
mány jól döntött, hogy ez a kis 
szabolcsi falu magyar történel-
mi emlékhely legyen. Örömet és 
büszkeséget szerezve az itteni-
eknek és az innen elvándoroltak-
nak. De nekünk, katolikusoknak 
különösen is fontos. Hiszen az ezt 
kiváltó, hetvenegy évvel ezelőtti 
esemény az egész magyar katoli-
kus egyházat súlyosan érintette.

A történelem nem csupán tudo-
mány, ahol régészek, levéltárosok 
és történészek különböző kutató-
munkákat végeznek. A történe-
lem maga az élet, az emberi lét 
– secula seculorum – hömpölygő 
folyama, s minden, ami volt, ami 
megtörtént, valóság volt, az egy-
kori jelen valósága.

Tegyük fel a kérdést: mit tett 
ez a kis szabolcsi falu, hogy ki-
érdemelte a történelmi emlék-
hely megtisztelő rangot? Tett érte 
valami világrengetőt? Mielőtt 
gyorsan és elhamarkodottan vá-
laszolnánk, forduljunk a csodá-
latos és egyedi magyar nyelv-

hez, a magyar nyelvtanhoz. Már  
kisiskolás korunkban megtanul-
tuk, hogy az ige cselekvést, tör-
ténést és létezést fejez ki. És ak-
kor, az iskolában azt hittük, hogy 
ez csak a grammatika szabálya. 
De valójában ez az élet minden 

részére kiterjedő igazság. Cse-
lekszünk-e, vagy megtörténnek 
velünk a dolgok.

Mit tett tehát Pócspetri? A falu 
apraja-nagyja oda mert menni a 
községháza elé, hogy tiltakozzon 
az iskola államosítsa ellen. Az 

összes többi már történés és kö-
vetkezmény.

A kivezényelt rendőrök egyi-
kének elsült a fegyvere. Idéz-
zük a korabeli sajtót: „Pócspetri 
községháza előtt a fekete reakció 
uszítására meggyilkolták Takács 

Szocska Ábel bazilita szerzetes, nyíregyházi megyéspüspök, Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézet 
főigazgatója, Tamás György polgármester és Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia 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 
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személyes ügy
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ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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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

Semjén Zsolt: Három embernek köszönhetjük azt, hogy mi 
most itt szabadon, magyarként, keresztényként élhetünk 

Felavatták a Szent II. János Pál pápáról elnevezett teret Máriapócson

Az 1991-es máriapócsi pápalátoga-
tás helyszínén rendezett szeptemberi 
ünnepségen Semjén Zsolt nemzetpo-
litikáért, egyházügyekért és nemzeti-
ségekért is felelős miniszterelnök-he-
lyettes méltónak és igazságosnak 
nevezte, hogy a teret a néhai katoli-
kus egyházfőről nevezték el, akinek 
Magyarország, Közép-Európa és az 
egész emberiség is hálás lehet.

„Nem evidencia az, hogy szabad 
vallásgyakorlat van, egyházi iskolák 
vannak, szabad a hitoktatás, és egy-
általán nem evidencia az, hogy szu-
verén Magyarország van és például 
a szovjet megszálló csapatok nincse-
nek Magyarországon” – fogalmazott 
a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt szavai szerint ezer 
történelmi állítást is lehet monda-

ni arra a kérdés-
re, hogy minek 
köszönhetik a 
magyarok a sza-
badságukat, „de a 
történelmi igazság 
az, hogy három 
embernek köszön-
hetjük azt, hogy 
mi most itt szaba-
don, magyarként, 
keresztényként él-
hetünk, ez a három 
ember II. János Pál 
pápa, Ronald Rea-
gan és Mihail Gor-
bacsov”.

    A miniszter-
el nök-helyet t es 
kifejtette: Reagan 
ismerte fel, hogy 
a Szovjetunió az 

összeomlás szélén van, az Egyesült 
Államok pedig gazdasági és katonai 
fölényét kihasználva térdre kénysze-
rítette a rivális nagyhatalmat. Kellett 
hozzá egy „épeszű” ember, Mihail 
Gorbacsov is, aki inkább lebontotta a 
Szovjetuniót ahelyett, hogy belevitte 
volna az emberiséget a harmadik vi-
lágháborúba – tette hozzá. Spirituális 
és szellemi értelemben II. János Pál 

pápa az, akinek köszönhetjük sza-
badságunkat. Amikor őt pápává vá-
lasztották, akkor kapta azt a halálos 
sebet a Szovjetunió, amiből nem tu-
dott már felállni – jelentette ki Sem-
jén Zsolt.

A korábbi katolikus egyházfő 
1991-es magyarországi apostoli út-
ján augusztus 18-án látogatott el 
Máriapócsra, ahol háromszázezer 
zarándok jelenlétében részt vett a 
nagybúcsún és a Hajdúdorogi Egy-
házmegyét akkor vezető Keresztes 
Szilárd püspökkel együtt szent li-
turgiát mutatott be. Erre emlékezve 
névadó táblát állítottak fel a róla el-
nevezett téren, amelyet Kocsis Fülöp 
hajdúdorogi érsek-metropolita és Pa-
lánki Ferenc debreceni-nyíregyházi 
megyéspüspök áldott meg.

Az eseményen részt vett Seszták 
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés KDNP-s elnöke, 
Simon Miklós fideszes országgyűlé-
si képviselő és Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának RMDSZ-es 
elnöke. Az ünnepségen II. János Pál 
pápáról Veres András győri megyés-
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke és Szocska Ábel 
nyíregyházi megyéspüspök mondott 
emlékező beszédet.

Gábor rendőr alhadnagyot. Az 
uszító pap, aki a véres eseményt 
előkészítette, megszökött, a szal-
makazalban találtak rá. A gyil-
kos bűntársai még a távbeszélő 
drótot is elvágták. A demokrácia 
ökle lesújt a nép ellenségeire, 
akik még gyilkosságtól sem ret-
tennek vissza, a fekete reakció 
sötét céljainak szolgálatában” – 
harsogta a Filmhíradó a követke-
ző napokban.

Kevéssé ismert Márai Sándor 
ide vonatkozó naplóbejegyzése: 
„A katolikus egyháztól most nyi-
latkozatot kívánnak, melyben he-
lyesli a köztársaság intézményét, 
a földreformot, a gyáripar és az 
egyházi iskolák államosítását… 
Ugyanilyen joggal követelhettek 
volna lelkes hűségnyilatkozatot 
a földbirtokosoktól a pillanat-
ban, amikor elvették földjüket, 
a gyártulajdonosoktól, amikor 
kisétáltatták őket gyáraikból. 
Az egyháztól sem lehet kívánni, 
hogy lelkes hűségnyilatkozattal 
ünnepelje a rezsimet a pillanat-
ban, amikor nem adnak neki saj-
tót, elveszik a birtokait és meg-
fosztják iskoláitól. Az egyház 

legfeljebb elviselheti mindezt.”
De mi történt valójában? Ta-

kács Gábor rendőr, hogy a tö-
meget visszatartsa, riasztólövést 
adott le a levegőbe – áll az ál-
lambiztonság egyik első jelenté-
sében. „A tömeg izgalma és or-
dítása ekkorra tetőfokára hágott. 
Ez a tömegizgalom a felzaklatott 
Királyfalvi Miklósra, a jegyzőre 
is rátapadt, aki észrevette, hogy 
Takács Gábor fegyverét csőre 
tölti, és azt a tömeg felé védeke-
zőleg lövésre készen tartja. Ne-
kiugrott nevezett rendőrnek, és 
mivel azt mások is szorongatták, 
annak kezéből hatalmas rántás-
sal kitépte a fegyvert”, majd – a 
hivatalossá tett verzió szerint – 
70 centiméterről szíven lőtte a 
rendőrt. Hogy hogyan halt meg 
pontosan a kivezényelt Takács 
alhadnagy, azóta is vitatott. Ele-
inte még dulakodásról szóltak, az 
ítéletben azonban már szándékos 
emberölésről. A rendszerváltoz-
tatás utáni kutatásokból azonban 
az derül ki, hogy a legnagyobb 
valószínűséggel a rendőr vélet-
lenül saját magát lőtte le, tehát 
baleset történt.

Van még egy másik forrá-
sunk is, és van még egy szerep-
lője az eseményeknek. Asztalos 
János kanonok, pápai káplán 
1945-ben lett Pócspetri plébáno-
sa. 1948-ban a kommunista ha-
talom vallásüldözésének egyik 
eleme volt az egyházi iskolák ál-
lamosítása, és már akkor elkezd-
ték üldözni az államosítás ellen 
tiltakozó Mindszenty József herceg- 
prímást. Pócspetriben Asztalos 
János plébános kezdeményezésére 
június 3-án nagygyűlésen tiltakoz-
tak a hívők az iskola államosítása 
ellen.

A kivezényelt két rendőr egyi-
kének kezében elsült a kibizto-
sított fegyver, és a golyó a sa-
ját testébe fúródott. Alig nyolc 
nappal a véres események után 
koncepciós perben a budapesti 
statáriális bíróság Asztalos János 
atyát mint felbujtót és Királyfal-
vi Miklóst, a falu jegyzőjét ha-
lálra ítélte. Az utóbbin a halálos 
ítéletet végre is hajtották, míg a 
plébános ítéletét életfogytiglani 
börtönre változtatták. Nyolc évet 
ült börtönben, a legkegyetlenebb 
kínzásoknak vetették alá, és egy-

szerre szabadult Mindszenty Jó-
zseffel.

Királyfalvi Miklós a végtisztes-
séget csak 2017-ben kapta meg. Is-
ten áldja ezt a derék jegyzőt, az idő, 
ha lassan is, de igazságot szolgáltat.

Íme hát a válasz a kérdésünkre. 
Pócspetri nagyon is rászolgált a 
történelmi emlékhely kitüntető 
címre. Nemcsak a cselekvéssel, 
hanem a mártíromság sorsával 
is. Az esemény után ugyanis hó-
napokig üldözték a falu lakossá-
gát, gumibotos kihallgatásokkal. 
Véres és kegyetlen bosszú állt a 
koncepciós eljárások hátterében. 
Pócspetri népe pedig belerokkant 
a megfélemlítésekbe, évtizede-
kig kiközösített falu volt.

Méltó tehát, hogy mindannyi-
an elismerjük a mártíromságot, az 
igazságtalanul elszenvedett meg-
hurcoltatást. Pócspetri lakossága 
méltó az elismerésre. Az egykori 
szenvedők nagy része már nem él. 
Nekik a megaláztatás jutott, de ma 
is élő rokonaik könnyezve érezhet-
nek most némi igazságtételt.

Mert ez az elismerés, a történelmi 
emlékhely cím nem más, mint igaz-
ságtétel. Kései, utólagos köszönet.
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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

Országjáró

Semjén Zsolt Magyar Érdemrend középkeresztje 
kitüntetést adott át Hilarion orosz metropolitának 

A keresztényüldözésről, a keleti és 
nyugati keresztény egyházak együtt-
működéséről és az orosz ortodox egy-
ház magyarországi munkájáról is szó 
volt Orbán Viktor miniszterelnök és 
Hilarion volokalamszki metropolita, a 
Moszkvai Patriarchátus külügyi hiva-
talvezetőjének megbeszélésén a Kar-
melita kolostorban szeptember elején. 
Orbán Viktor nagyrabecsülését fejezte 
ki, hogy Hilarion metropolita az Orosz 
Ortodox Egyház külügyi vezetőjeként 
a legtekintélyesebb nemzetközi fóru-
mokon emeli fel szavát a modernkori 
keresztényüldözések áldozatai védel-
mében, és mutat rá a keresztény gyöke-
rek elvesztésének veszélyeire.

    A tárgyaláson szóba került az egy-
ház vezetőjének, Kirill pátriárkának 
tervezett magyarországi látogatása, 

valamint a november-decemberben 
hazánkban megrendezendő Orosz 
Egyházi Kulturális Napok prog-
ramsorozat is. Hilarion metropolita 
köszönetet mondott a miniszterel-

nöknek a magyarországi ortodox 
templomok folyamatban lévő illetve 
tervezett felújításáért.

    A megbeszélésen feltérképezték 
egy esetleges jövőbeni együttmű-

ködés lehetőségeit az üldözött ke-
resztény közösségek megmentése és 
megerősítése érdekében.

A találkozó után Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes átadta a met-
ropolitának a Magyar Érdemrend 
középkeresztje a csillaggal kitünte-
tést. Az indoklás szerint az egyházi 
vezető „a kereszténység történelmét, 
egyedülálló érték- és közösségterem-
tő erejét, a fiatal nemzedékeket is 
megszólítva, fáradhatatlanul hirdető 
egyházi vezetői, illetve a keresztény 
közösségek nemzetközi együttműkö-
désének fejlesztését is elkötelezetten 
szolgáló diplomáciai munkája, vala-
mint Magyarország kereszténységet 
védelmező és támogató politikája 
melletti kiállása elismeréseként” ve-
hette át a kitüntetést.

A magyar állam célja, hogy a 
magyar nemzet fennmaradjon

43,4 milliárdos 
támogatás a megváltozott 

munkaképességűek 
foglalkoztatásáértMi a magyar állam értelme és cél-

ja? A magyar államnak a célja az, 
hogy a magyar nemzet fennmarad-
jon, és a magyar emberek életmi-
nősége javuljon, ezek azok a fun- 
damentumok, amelyekre minden más 
épül. A kormány álláspontja az, hogy a 
magyar nemzet – ahogy minden nemzet 
– egyszeri és megismételhetetlen érték 
– jelentette ki Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes a III. Budapesti Demo-
gráfiai Csúcs zárásán.

Magyar gyerekeknek kell születni, 
magyar kultúrában, magyar nyelv-
ben felnőve. Ezért a magyar kormány  
elutasítja a migrációt, és támogatja a 
családokat. Mert elvileg migrációval is 
lehetne darabszámban pótolni az ország 
lakosságát, csak a magyarságot nem 
lehet általuk pótolni. „Azokat a csa-
ládtámogatási lehetőségeket, amelyek 
nem kötődnek szorosan lakóhelyhez, 
természetesen kiterjesztjük a külhoni 
magyarságra is. Örömmel jelenthetem, 
hogy ennek a hatása már szépen látszik 
a külhoni magyarság tekintetében is. 
A cél az, hogy legalább annyi magyar 
gyermek szülessen, ahány szükséges a 
magyar nemzet fennmaradásához. De 
ha ez mégsem volna elég, akkor is csak 
olyan nem magyarokat lehet beengedni 
az országba, akik hajlandóak az integrá-
cióra és lehetőleg az asszimilációra, és 
ezt a magyar társadalom is akarja. Ezért 
kizárólag a magyar nemzet és a magyar 
nemzet kormánya döntheti el, kiket en-
ged be ebbe az országba” – tette hozzá a 
kereszténydemokrata politikus.

Mivel Magyarország az I. világháború 
óta egy olyan ország, mely körös-körül 
önmagával határos, azokat a családtá-
mogatási lehetőségeket, amelyek nem 
kötöttek szorosan lakóhelyhez, a kor-
mány kiterjeszti a külhoni magyar la-
kosságra is, ennek jótékony hatása pedig 
már látszik. Semjén Zsolt hangsúlyozta: 
miután mi egy keresztény civilizációjú 
ország vagyunk, és a józan ész talaján 
állunk, az alkotmányban rögzítettük, 
hogy a házasság – mint a család alapja 
– egy férfi és egy nő kapcsolata. Ebből 
következik az is, hogy minden gyermek-
nek joga van anyára és apára. A gyer-
mekek joga az egészséges fejlődéshez 
erősebb, mint a homoszexuális párok 
igénye a gyermekre.

A házasság intézményét szimbolikus 
és anyagi kedvezményekkel támogatja 
a magyar állam, nem az állampolgárok 
szexuális önmegvalósítását finanszíroz-
za, hanem azt, hogy családban szüles-
sen a gyermek, aki fenntartja a magyar 
nemzetet, és felnőve dolgozó, adófizető 
polgárrá válik. A családtámogatásoknál 
ugyanakkor nem elég az anyagi támoga-
tás, hanem kulcsfontosságú a szellemi 
segítség is, beleértve a nő, az anyaság 
méltóságát, és a „pro life” mozgalmak 
támogatását – mondta a kormányfőhe-
lyettes, hozzátéve: ha a legkiszolgál-
tatottabb kisebbség, a magzati korukat 
élők jogait semmibe lehet venni, akkor 
onnan már csak egy lépés a gyermekek 
jogainak semmibe vétele. Ezért az al-
kotmány azt is kimondja: a magzati élet 
emberi élet, és a fogantatásától védett.

A kormány 43,4 milliárd forintos keretösszegű pályázatot írt ki 
a megváltozott munkaképességű, köztük a fogyatékossággal élő 
emberek foglalkoztatásának elősegítésére a következő évre – je-
lentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 
ügyekért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Fülöp Attila elmondta: az ideinél csaknem másfél milliárd fo-
rinttal nagyobb forrásra az a mintegy 400 akkreditált cég jelent-
kezhet, mely jelentős számban foglalkoztat megváltozott munka-
képességű embereket. A pénzből mintegy 30 ezer ember végezhet 
értékteremtő munkát – tette hozzá. Azt hangoztatta: a szociális 
biztonság alapja, hogy lehetőleg mindenkinek legyen munkajö-
vedelme, a kormány pedig a közelmúltban megjelent pályázattal 
azokat támogatja, akiknek az elhelyezkedéséhez segítség kell.

Ismertetése szerint a cégek a pályázaton a foglalkoztatottak után 
járó „kvázi normatívát” egyebek mellett bértámogatásra, akadály-
mentesítésre, eszközbeszerzésre fordíthatják. A pályázat, melyre 
az országszerte 1200 telephelyen működő 400 akkreditált cég je-
lentkezhet, már elérhető a fővárosi kormányhivatal honlapján.

Fülöp Attila az egyik akkreditált cég, a XI. kerületi, önkor-
mányzati tulajdonú Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhelyén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, ezt a típusú 
foglalkoztatást elkötelezett egyházak, civil szervezetek vagy ön-
kormányzatok tudják jól működtetni.

Hoffmann Tamás (Fidesz–KDNP), Újbuda polgármestere azt 
közölte: az önkormányzat önként vállalt feladatként működteti a 
mintegy 230 embert foglalkoztató intézményt, de ez kormányzati 
segítség nélkül megterhelő lenne. A városvezető elmondta: dol-
gozóik között vannak nagycsaládosok, köztük olyanok is, ahol 
mindkét szülőnek itt adnak munkát. Hozzátette: egyebek mellett 
nyomdai és parkfenntartási munkakörben tudnak munkát bizto-
sítani, de többen az önkormányzati hivatalban dolgoznak.

Fontosnak nevezte, hogy a náluk dolgozók számára a legjobb 
munkakörülményeket tudják biztosítani. Közölte: szociális szol-
gáltatásként most egy rekreációs és rehabilitációs szobát adtak át, 
ahol dolgozóik például különböző masszírozó fotelekben pihen-
hetik ki magukat a 4, 6, illetve 8 órás munka után.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

KDNP.HU – NOOL

Semjén Zsolt: Talpraesett vezetőre van szüksége Salgótarjánnak
Van-e politikai bázisa azoknak az összefogásoknak, amelyeket különböző oldalakon álló pártok alkotnak, vagy hogyan tud segíteni a magyar állam 
a nógrádi megyeszékhely felvirágoztatásában? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket tette fel a közelmúltban tartott lakossági fórumon Szabó Csaba,  
a Fidesz–KDNP polgármester-jelöltje Semjén Zsolt számára.

A miniszterelnök-helyettes kifejtette: a  
Fidesz–KDNP-szövetségében nem csak a 
vezetőket, hanem az egész táborukat átjárja 
egy bajtársias szolidaritás, amely a közös ér-
tékrendből fakad. Ezzel szemben az ellenzé-
ki összefogásban szereplő pártok egymással 
összeegyeztethetetlen ideológiát képviselnek, 
ráadásul a személyek tekintetében politikai 
konkurensei egymásnak.

Semjén Zsolt szerint a nógrádi megye-
székhely fejlődéséhez két dolog szükséges. 
– Salgótarján érdeke – minden politikai be-
állítottságtól függetlenül – egy talpraesett 
polgármester megválasztása, aki releváns 
célokat fogalmaz meg, és ezek megvaló-

sítására pályázik. Másfelől fontos, hogy a 
városvezetőnek legyen személyes kapcsolat-
rendszere, valamint együtt tudjon működni a 
képviselőkkel, a különböző országos hivata-
lok vezetőivel, és persze a kormánnyal. Így 
jó eséllyel tud lobbizni a saját városáért és 
képes lesz az Európai Uniós, illetve a kor-
mány által kiírt forrásokat odahozni – emelte 
ki. Semjén Zsolt erre a feladatra Salgótarján-
ban Szabó Csabát tartja a legmegfelelőbb 
embernek.

Amint azt Szabó Csaba elmondta,  prog-
ramjának legfontosabb eleme a lakosok ész-
revételeinek figyelembevételével vezetni a 
várost, valamint személyes célja a fiatalok 
helyben maradásának és megélhetésének – 
így Salgótarján jövőjének – biztosítása.

Támogatják a családokat
Az Európát érintő népességhiánnyal kapcsolatban Sem-
jén Zsolt Salgótarjánban úgy fogalmazott: az igazi kér-
dés az, hogy ezt a problémát családtámogatással vagy 
migrációval oldják meg. – Azt támogatjuk, hogy hazánk-
ban magyar gyermekek szülessenek, magyar nyelven be-
széljenek és magyar kultúrában nőjenek fel, ezért a mi 
válaszunk erre a kérdésre a családtámogatás – hangsú-
lyozta a miniszterelnök-helyettes. Sajószentpéteri fóru-
mán hozzátette: –  Brüsszel agyrémei, mint a betelepítési 
kvóták erőltetése vagy a genderizmus terjesztése helyett 
mi a magyar családok, a magyar vidék természetes fejlő-
dését szeretnénk elősegíteni. 

„Ellenségeink sem 
tudják tagadni a magyar 
gazdaságpolitika sikerét”

Még az ellenségeink sem tudják tagadni a ma-
gyar gazdaságpolitika sikerét, ilyen alacsonyan 
még soha nem volt a munkanélküliség, ekkora 
megtakarítása még soha nem volt a társadalom-
nak és ekkora fogyasztása sem; szárnyal az or-
szág – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes a Fidesz–KDNP-s országjárás gödöllői 
állomásán.

Semjén Zsolt közölte: 2010-ben egy állam-
csőd szélén álló országot vett át az Orbán-kor-
mány a szocialistáktól. Azóta az Orbán- 
kormány legalább 20 százalékkal  csökkentet-
te az államadósságot, beleértve azt is, hogy az  
összes önkormányzat összes adósságát kifi-
zette és devizából forintalapúra változtatta, 
így az nem külföldi spekulánsok, hanem a 
magyar emberek kezébe került – tette hozzá.

A GDP-növekedés 5 százalék fölött van, ezért 
Magyarország, bármi történjen is, mindig a né-
met növekedés fölött lesz 3 százalékkal és 2 szá-
zalékkal az unió növekedése felett – fűzte hozzá 
a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy amennyi-
ben megvannak a brüsszeli pénzek és azokat a 
költségvetés ki tudja egészíteni saját forrásokkal, 
akkor ahhoz, hogy helyben is történjen valami, 
jó polgármester kell.

Hozzátette, olyan polgármesterre van szüksé-
ge Gödöllőnek, aki a város lakosságával együtt 
„életképes programokat tud kitalálni”. Semjén 
Zsolt úgy fogalmazott: a lobbizás a világ min-
den részén létezik. Az az ember, akinek közös 
az értékrendje a térség országgyűlési képvise-
lőjével, a megyével, a kormánnyal, könnyebben 
tud kilobbizni forrásokat, fejlesztéseket a saját 
városának, mint aki szemben áll velük.

A miniszterelnök-helyettes Kolozs Csabát 
ajánlotta polgármesterjelöltként a gödöllőiek fi-
gyelmébe. A jelöltről szólva kiemelte, hogy saját 
erejéből építette fel cégeit és sok embernek ad 
munkát. Hozzátette, hogy aki a saját erejéből 
„emelkedett fel”, képes arra, hogy Gödöllő fej-
lesztését is kézbe vegye.

A vadállományt nem veszélyezteti a jogszerű vadászat 
 A vadállományt sehol sem ve-
szélyezteti a jogszerű vadászat 
– hangsúlyozta Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes az Orszá-
gos Vadásznap és Nemzetközi 
Vadgasztronómiai Fesztivál szom-
bati megnyitóján, a pákozd-sukorói 
arborétumban.

A vadállományt az veszélyezteti, 
ha nincs pénz vadvédelemre, vadőrre 
– hangsúlyozta. Megjegyezte, ha van 
vadászat, ami a kiöregedett vadak ki-
lövését helyezi a középpontba a fenn-
tarthatóság és a trófea szempontjából 
is, akkor van pénz vadvédelemre, és a 
vadállomány fennmarad.

A miniszterelnök-helyettes be-
szédében hangsúlyozta az ökológiai  
tájegységi szemlélet fontosságát, 
a tájegységi fővadászi rendszer 
előnyeit. A magyar vadállomány 
érdekében fontosnak nevezte a va-
dászati joghoz kötődő haszonbérleti 
időszak húsz évre növelését, vala-
mint azt, hogy a vadgazdálkodás 
minimális területét háromezer hek-
tárban határozták meg.

Semjén Zsolt kitért a trófeabírálat 
visszaállításának jelentőségére is, 
mert bár a nagyvadlétszám bőséges, 
annak minősége vitatható. A trófea-
bírálat pedig pont azt szolgálja, hogy 
minél inkább minőségivé váljon a 
magyar nagyvadállomány – mondta.

Nagy István agrárminiszter ki-
emelte: a vadászat egyidős az em-
beriséggel, és a vadászok mindig is 
arra törekedtek, hogy egyensúlyt, 
harmóniát teremtsenek a természet, 
a vad és az ember hármasában. „Ez 
a felelősségünk évezredek óta” – 
mondta.

A miniszter felhívta a figyelmet 
a vadhúsfogyasztás ösztönzésének 
jelentőségére is. Míg Európában 
egy kilogramm, Magyarországon 

húsz-harminc deka körüli a fejen-
kénti éves vadfogyasztás – mondta, 
kiemelve, hogy a vadhús egészséges 
és finom, egyben „színt visz” a min-
dennapi étkezésbe.

Kovács Zoltán, a 2021-es vadá-
szati világkiállítás lebonyolításáért 
felelős kormánybiztos kiemelte: a 
rendezvényt Budapesten és négy 
kiemelt vidéki helyszínen, Keszthe-
lyen, Gödöllőn, Hatvanban és Vásá-
rosnaményban rendezik. Hozzátette: 
a munkában az országos vadász-
kamara és megyei szervei kiemelt 
szerepet jelentenek majd, hiszen ők 
adják a gerincét a magyar vadászati 
kultúrának.

A kormánybiztos elmondta: az 
elmúlt nyolc hónapban több mint ki-
lencven partnerrel kerültek kapcso-
latba, az elmúlt két hétben pedig 39 
támogatott szervezet több mint 387 
millió forint támogatást kapott meg

Jámbor László az Országos Ma-
gyar Vadászkamara elnöke hangsú-
lyozta: szervezetük egyre szélesebb 
szolgáltatásokkal és egyre jobb mi-
nőségben tudja szolgálni a magyar 
vadásztársadalom és a vadgazdálko-
dás ügyét.

Kitért a vadászati törvény korábbi 

módosításaira – a vadászjegy ötven-
százalékos befizetési kötelezettsége 
2016-tól a kamaránál marad, a ka-
mara adja ki a külföldi vadászen-
gedélyeket, valamint 2018 óta dup-
lájára emelkedett a vadászjegy ára 
–, amelyek ahhoz vezettek, hogy a 
2016 előtti 500 milliós nagyságrend 
helyett 2019-re kétmilliárd forint áll 
rendelkezésükre.

Elmondta: ősszel harmadik alka-
lommal lehet beadni pályázatot a 
vadgazdálkodási alapra, amelyből a 
kamara két év alatt már 1,1 milliárd 
forinttal tudta támogatni a vadászat-
ra jogosultakat. Ha az általuk hoz-
záadott saját erőt is hozzávesszük, 
a szervezetek mintegy 1,7 milliárd 
forintból tudtak megvalósítani fej-
lesztéseket – mondta.

A forrásokból több mint 3400 
hektár vadföldön fásítottak és közel 
3000 dagonya, vaditató, a nagyva-
dak élőhelyeinek feltételeit javító 
beruházás valósult meg. Emellett 
mintegy 45 ezer fácánnal frissítették 
az állományt, közel 12 ezer csapdát 
vásároltak és üzemeltetnek a vadá-
szatra jogosultak, illetve csaknem 
400 ezer hektáron kotorékoztak – 
sorolta a kamara elnöke.
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utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
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fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
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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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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

A legmagasabb kategóriában válik elismert egyházzá az EMIH 

HAZÁNK – MTI

Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a legmagasabb kate-
góriában elismert egyházzá válik – jelentette be Magyarország miniszterelnök-helyettese szeptemberben a szentendrei új zsinagóga avatási ünnepségén.

Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy 
a szerződés tartalmazza azon zsidó 
emlékhelyek megőrzését és felújítását 
is, amelyekhez ma már nem tartozik 
gyülekezet.

A miniszterelnök-helyettes elmond-
ta: Magyarországon a zsidó életnek, 
kultúrának reneszánsza van. Köszö-
netét fejezte ki Köves Slomónak, az 
EMIH vezető rabbijának és Oberlan-
der Báruch rabbinak, a budapesti Or-
todox Rabbinátus vezetőjének, akik-
nek ebben nagy szerepük van. Hiszen 
újraélesztették a hagyományokat és 
élettel töltötték meg azokat a kerete-
ket, amelyeket a tragikus történelmi 
események megrendítettek.

Hangoztatta: a magyar zsidóságnak 
egészen különleges küldetése és sze-
repe van, sajátos értékgazdagságot 
hordoz. A kormány pontosan tudja 
ezt, és természetes kötelességének 
tartja, hogy ennek megőrzéséhez min-
den szükséges segítséget megadjon – 
emelte ki.

A miniszterelnök-helyettes megkö-
szönte az EMIH-nek azt is, hogy Ma-
gyarország jó hírét öregbíti világban, 

és nemzetközi szinten is bemutatja a 
magyar zsidóság lehetőségeit hazánk-
ban. Méltatta azt is, hogy szolgálatukat 
kiterjesztették a Kárpát-medencére és 
a diaszpórára. „Ezzel pótolhatatlan és 
óriási segítséget nyújtottak nemcsak a 
zsidó, hanem a magyar identitásnak 
is” – fogalmazott.

A kereszténydemokrata pártelnök a 
Tett és Védelem Alapítvány tevékeny-
ségét elismerve kifejtette: az európai 
és a magyar zsidóságot három dolog 
fenyegeti. Az egyik a hagyományos 
antiszemitizmus, ebben a magyar kor-
mány álláspontja a zéró tolerancia. A 

második elválaszthatatlan az illegális, 
tömeges iszlám bevándorlástól – je-
lezte, rámutatva: amikor Magyaror-
szág megvédi a határait, akkor a ma-
gyar zsidóságot is védi. A harmadik 
pedig elmondása az Izrael-ellenesség, 
amelynek naponta lehetünk tanúi, pél-
dául az Európai Unióban. 

„Magyarország soha semmilyen 
formában nem lesz partner abban, 
hogy Izraelt delegitimálják, és Izra-
el-ellenes politikát folytassanak. Ma-
gyarország kormánya minden típusú 
antiszemitizmussal szemben fellép” 
– szögezte le Semjén Zsolt.

Verseghi-Nagy Miklós (Fidesz–
KDNP) polgármester ünnepi beszé-
dében arról szólt, hogy Szentendre 
igazi befogadó városként viselkedett 
a történelem folyamán ideérkező sok 
kultúrával, befolyással, amelyek mind 
színesítették, gazdagították. Úgy ér-
tékelte, a zsinagógaavatás – a hosszú 
szünet után – a 80-as, 90-es években 
újraéledő, majd a 2010-es években 
újabb lendületet kapó zsidó közösség 
magára találásnak újabb állomása.

Menachem Myers, a szentendrei 
zsinagóga rabbija, a kulturális és kö-
zösségi központ vezetője elmondta: 
szeretnék, hogy ez a hely a növekedés, 
a tanulás és barátság helye legyen. 
A Budapestről Szentendrére érkező 
tórákat Köves Slomó, az EMIH ve-
zető rabbija és a közösség kíséretével 
vitték fel a Lázár cár térről a Pátriárka 
utcai új zsinagógához. 

A település óvárosában található, 
mintegy 350 négyzetméteres Cháj Ga-
léria ad otthont a zsinagógának, a zsi-
dó művészeti galériának és egy kóser 
kávézónak.

Az ünnepi rendezvénysorozat Bu-
dapesten, az újlipótvárosi ZSILIP Kö-
zösségi Központban zárult.

A kormány támogatja a magyar családi vállalkozásokat 
A kormány erejéhez mérten mindig 
támogatni fogja a gazdaságban már bi-
zonyított magyar családi vállalkozások 
értékes kezdeményezéseit – mondta 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
a kommunális gépjárművek felépítmé-
nyeinek gyártásával foglalkozó Seres 
Kft. felületkezelő üzemének átadásán 
Barcson.

A kormányfőhelyettes hangsúlyoz-
ta: Magyarország fejlődéshez szükség 
van a kormány jó gazdaságpolitikájára, 
az európai uniós forrásokra, a térségi, 
megyei, települési vezetők munkájára, 
de „mindez csak akkor működik”, ha 
vannak elkötelezett, bátor, tehetséges 
emberek, akik képesek felépíteni egy 
céget és van víziójuk arról, miként lehet 
továbbfejleszteni.

Az Európai Unió a fejlesztési forrá-
sok biztosításával nem kegyet gyakorol, 
hanem egy megállapodás rá eső részét 
teljesíti, amiért mi megnyitottuk piaca-
inkat – mondta.

Közölte: „vannak olyan érdekeltségek 
Brüsszelben, amelyek azt gondolják, 
ezeket a forrásokat nem gazdaságfej-
lesztésre, hanem sokkal inkább a mig-
ránsok betelepítésére – és egyébként 
teljesen reménytelen integrációjára – 
kellene költeni”.

Nekünk az a dolgunk, hogy kiprésel-
jük Brüsszelből a pénzt, ami a magyar 
nemzet gazdagodását, és a fenntartható 

fejlődést szolgálja – vélekedett. Sem-
jén Zsolt hangoztatta: a kormány célja, 
hogy továbbra is értelmes célokra for-
dítson forrásokat, „nem engedjük, hogy 
a mezőgazdaságtól pénzt vegyenek el”.

A gazdasági növekedés érdekében 
fontosnak nevezte, hogy stabil állam 
és kormány, erős politikai hatalom le-
gyen Magyarországon. Kitért rá, hogy 
a magyar gazdaságpolitika egyik fontos 
eleme a munkát terhelő adók további 
csökkentése.

A miniszterelnök-helyettes az euróról 
szólva megjegyezte, hogy magyaror-
szági bevezetését azért kell megfon-
tolni, „mert akkor az adókérdésekben 
is Brüsszelben fognak dönteni és elve-
szítjük annak a lehetőségét, hogy ná-
lunk legyen a legkedvezőbb adózási 
kondíció”. Szerinte „észnél kell lenni, 
mert a nemzeti szuverenitás jelenti azt 
a lehetőséget, hogy olyan adórendszert 
és gazdaságtámogatást csináljunk, ami 
a magyar cégeknek segít”.

Szászfalvi László, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője elmondta: 
Barcs és környéke Magyarország hát-
rányos helyzetű térségei közé tartozik, 
ezért minden beruházásnak, minden 
pályázati támogatásnak történelmi je-
lentősége van.

A Seres Kft. beruházása példaértékű, 
a magyar családi vállalkozás nemcsak 
álmodott a fejlesztésről, hanem hittel, 
kitartó és szorgalmas munkával, má-
sokkal együttműködve meg is valósí-
totta azt – mutatott rá. A politikus a cég 
ügyvezetőjét méltatva hozzátette, Seres 
László nemcsak a társaság működését 
felügyeli, hanem különböző formában a 
helyi közösséget is támogatja. 

Biró Norbert (Fidesz–KDNP), a So-
mogy Megyei Közgyűlés elnöke arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a mosta-
nihoz hasonló beruházások perspek-
tívát teremtenek a szakembereknek, 
akiknek így nem érdemes elhagyniuk 
Somogy megyét, Barcsot, érdemes in-

kább maradni, vagy ide jönni és új éle-
tet kezdeni. Kitért rá, hogy a jelenlegi 
európai uniós költségvetési időszakban 
Barcs 2,8 milliárd forint TOP-forrást 
nyert el, ami igazolja, hogy a megye és 
az ország vezetése nem feledkezik el a 
városról.

Seres László, a mintegy 100 embert 
foglalkoztató Seres Kft. tulajdonos-ügy-
vezetője  elmondta: a 29 éve működő 
vállalkozás 434 millió forintból, fele 
részben uniós támogatásból építtette 
fel 800 négyzetméteres felületkezelő 
csarnokát, amelybe szerszámgépeket 
is vásárolt. Az új üzemben félkész- és 
késztermékek felületének kezelését, 
érdesítését, festését, magas hőfokú szá-
rítását végezik. Indoklása szerint a be-
ruházásra – amely 15 új munkahelyet 
teremtett – a cég versenyképes műkö-
dése miatt volt szükség. Seres László 
beszámolt arról, hogy a vállalkozás 
termékeinek 20 százalékát exportálja, 
elsősorban Ausztriába, Csehországba, 
Szlovákiába és Romániába. A társa-
ság árbevétele 2017-ben 2,5 milliárd, 
2018-ban 3,2 milliárd forint volt, és erre 
az évre is a tavalyihoz hasonló sikerre 
számítanak. Az ügyvezető a cég jövő-
beni terveiről szólva elmondta, hogy 
a napokban elnyert 85 millió forintos 
pályázati támogatásnak köszönhetően 
elvégzik régi csarnokuk energetikai 
korszerűsítését.

Teltházas fórum Barcson
Semjén Zsolt és Szászfalvi László az üzemátadás után nagy érdeklő-
désre számot tartó lakossági fórumot tartottak a városban. A fórum 
témái aktuálpolitikai történések, így a közelgő önkormányzati vá-
lasztások, a migráció és a város jövőjének kérdései voltak.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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– Folytatás a 4. oldalon –
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Újkígyóson tartott lakossági fórumot Semjén Zsolt és Süli János
Választási fórumot tartott a Fidesz–KDNP és a helyi Gazdakör szeptember elején Újkígyóson. Az érdeklődők kérdéseket tehettek fel Szebellédi Zoltán 
polgármesternek, Süli János miniszternek és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek is.

KDNP.HU – CSABATV.HU

Közel százötven vendég fért a Cz. 
Kiss rendezvényházba a szeptember 
6-án délután. A felszólalók között volt 
Herczeg Tamás országgyűlési képvi-
selő mellett a jelenlegi polgármester, 
Szebellédi Zoltán is, aki ismét indul a 
választáson, s a fórumon be is mutatta 
8 önkormányzatiképviselő-jelölt kol-
légáját. A településvezető elmondta: ő 
és képviselőjelölt társai az aláírásgyűj-
téskor a kritikákat, a javaslatokat és az 
észrevételeket is szívesen fogadták.

 – A legtöbben annak adtak hangot, 
és az ajánlások magas száma is azt 
támasztja alá, hogy településünk az 
elmúlt öt évben sokat fejlődött, jó úton 
haladunk. A városvezetésben tapasz-
talt polgármesterre, képviselőkre van 
szükség – emelte ki Szebellédi Zoltán 
polgármester.

A választási fórum meghívott ven-
dégei között szerepelt Paks egykori 
önkormányzati, jelenlegi országgyű-
lési képviselője, Békéscsaba szülötte, 
az egykori újkígyósi lakos, Süli János 
tárca nélküli miniszter is.

 – Többségben kell lenni, határozott 
többségben, mert akkor meg tudjuk ol-
dani a feladatokat és az a településnek 
is jó. Ha nem nyűglődés van a testületi 
üléseken, hanem határozott előrehala-
dás, úgy van garanciája annak, hogy 
megoldódnak azok a kérdések, ame-

lyek megoldását a zászlajukra tűzték 
– hangsúlyozta a KDNP-s miniszter.

Semjén Zsolt beszédében kiemelte, 
hogy szükség van az Európai Unió-
ra, de nem a „bocsánat, hogy itt va-
gyunk” habitussal megyünk Brüsz-
szelbe, hanem küzdünk a magyar 
nemzeti érdekekért. – Most nagyon 

keményen kell harcolni, hogy ne ve-
gyék el az agrártámogatást. Amiért 
nekünk érdemes az EU-ban lenni, az 
részben a magyar agrárium támoga-
tása. Ezt folyamatosan megpróbálják 
lefaragni. Mi, kelet-európaiak, főleg 
a lengyelekkel harcolunk vállvetve, és 
persze a szlovákokkal, hogy a mező-

gazdasági támogatások megmaradja-
nak – mondta Semjén Zsolt.

A miniszterelnök-helyettes kérte a 
kormánypártok szimpatizánsait, hogy 
ne dőljenek hátra, hallva a közvéle-
mény-kutatások pozitív jelzéseit. Ahogy 
fogalmazott: a választásoknak akkor 
van vége, amikor lezárták az urnákat.

A hevesi városvezetésnek komoly eredményei vannak 
A Kereszténydemokra-
ta Néppárt frakcióveze-
tője rengeteg meghívást 
kap az ország minden 
részéről, szeptemberi 
országjárásának egyik 
állomása Heves városa 
volt. 
 „Ebben a ciklusban a 
jól vezetett település 
komoly fejlesztésekkel 
gyarapodott. Sveiczer 
Sándor polgármester 
és csapata megalapo-
zott reménnyel indul a 
választáson” – fogal-
mazott a kdnp.hu-nak a 
Heves városában tartott 
lakossági fórumot kö-
vetően Harrach Péter.

Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője és Sveiczer Sándor, Heves város 
Fidesz–KDNP-s polgármestere

Regionális együttműködésekben kell gondolkodniuk a Kárpát-medencei magyaroknak
Harrach Péter, a KDNP frakcióveze-
tője egy, a témában rendezett szep-
tember végi nyíregyházi konferencián 
kiemelt jelentőségűnek nevezte a regi-
onális együttműködést az egymással 
fizikailag is érintkező anyaországi 
és határon túli magyar területek kö-

zött, hozzátéve, hogy ennek a nem-
zetpolitika fontos kiegészítő elemévé 
kell válnia. Ezen a véleményen volt 
a jelenlévő Kelemen Hunor, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) elnöke is.

A testvérmegyei együttműködés 

Székelyfölddel Szent László öröksé-
ge jegyében című program keretében 
tartott rendezvény sajtótájékoztatóján 
a nemzetegyesítés érdekében történt 
intézkedésekre kitérve elmondta: a 
kormány 2010 és 2014 között a nem-
zetpolitika alapjait rakta le, 2014 és 
2018 között pedig a szülőföldön való 
boldogulásnak a lehetőségét teremtet-
te meg például a kettős állampolgár-
ság bevezetésével.

A kisebbik kormánypárt frakció-
vezetői tisztségét is betöltő politikus 
szavai szerint a 2018-tól 2020-ig szó-
ló nemzetpolitikai célnak az identitás 
erősítése, a családok támogatása és a 
versenyképesség növelése tekinthető, 
ennek megvalósítására pedig a haté-
kony intézményhálózat a garancia.

Harrach Péter kiemelt jelentőségű-
nek nevezte a regionális együttműkö-
dést az egymással fizikailag is érint-
kező az anyaországi és határon túli 
magyar területek között, hozzátéve, 
ennek a nemzetpolitika fontos kiegé-
szítő elemévé kell válnia.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
a romániai Szatmár megye együtt-
működésében nagyon jó az irány, az 

elmúlt évtizedben egymás után való-
sultak meg a határ mindkét oldalán a 
közös egészségügyi, infrastrukturális 
és kulturális fejlesztések.

Az új határátkelők megnyitása, utak 
és műemlékek felújítása egyaránt jó a 
magyaroknak és a románoknak, ezt a 
közös cselekvést szeretnénk tovább-
vinni a következő években is – han-
goztatta az erdélyi magyar politikus.

Kelemen Hunor az októberi ma-
gyarországi helyhatósági választások-
ra kitérve utalt arra, az RMDSZ régóta 
tartó és egy nagyon kiegyensúlyozott 
kapcsolatot alakított ki a Fidesz– 
KDNP-vel. „Abban vagyunk érdekel-
tek, hogy az önkormányzati választá-
sokat követően is ez az együttműkö-
dés lehetséges legyen, elmélyüljön és 
újabb perspektívát kapjon” – fogalma-
zott a szövetségi elnök.

A sajtótájékoztatón részt vett és to-
vábbi nemzetpolitikai kérdésekről, il-
letve a határon átívelő magyar-magyar 
kapcsolatok jelentőségéről beszélt Ta-
más Sándor, a székelyföldi Kovászna 
megye RMDSZ-es elnöke, valamint 
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés  
KDNP-s elnöke is.

Tamás Sándor, Kovászna megye RMDSZ-es elnöke, Kelemen Hunor, az 
RMDSZ szövetségi elnöke, Harrach Péter, a KDNP alelnöke, parlamenti 
frakcióvezető és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés KDNP-s 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

2010 óta Magyarországon a lakosság várható élettarta-
ma 74,7 évről 76 évre emelkedett – mondta az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 
szeptember végén Kemencén, a Pest megyei település 
egészségházának átadóján.

Rétvári Bence, aki a térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője is, hangsúlyozta: az egészségügy több terü-
letén eredményeket ért el Magyarország. Az államtitkár 
ezek között említette a 65 év alatti, krónikus betegség-
ben elhunytak számának csökkenését, hozzátéve, hogy 
az Európai Unióban e téren 10 százalékos, Magyaror-
szágon pedig 15 százalékos javulás történt.

A miniszterhelyettes elmondta: a 166 millió forin-
tos kormányzati támogatásból épült fel az egészség-
ház, illetve korszerűsítették a háziorvosi és a fogor-
vosi rendelőt.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy a mintegy 1000 
lakosú településen – szintén kormányzati támogatással 
– 66,6 millió forintból valósították meg az általános is-
kola, az óvoda, a polgármesteri hivatal és az idősek ott-
honának energetikai korszerűsítését. A külterületi utak 
felújítására, valamint nagy értékű eszközök beszerzé-
sére a település 84,5 millió forintot kapott a vis major 
alapból, amikor szociális célú tűzifa-támogatásra pedig 
1,5 millió forintot.

Nőtt a magyarok várható 
élettartama – új egészségházat 

avattak a Pest megyei Kemencén 

Az önkormányzati választáson a települések és az ott élő az emberek a fontosak  
Harrach Péter Mátészalkán kampányolt

Az októberi önkormányzati választáson 
az adott település és az ott élő emberek 
a fontosak, ezt szem előtt tartva kell 
alkalmas jelöltet választani – jelentet-
te ki a KDNP alelnöke, országgyűlési 
frakcióvezetője mátészalkai lakossági 
fórumán. A jó hangulatú este és az elő-
zetes felmérések alapján Mátészalka 
a  következő öt évben is a fény városa 
marad – értékelt Harrach Péter a kam-
pányrendezvényt követően.

Harrach Péter a művelődési ház-
ban megjelent érdeklődőkhöz szólva 
azt mondta, Mátészalkán a szatmári 
kisvárost az elmúlt öt évben vezető 
kereszténydemokrata Hanusi Péter (Fi-
desz–KDNP) az alkalmas jelölt, ő és a 
kormánypárti képviselőjelöltek pedig a 
település vezetésére alkalmas csapatot 
alkotnak.

A polgármester akkor tud hatékonyan 
dolgozni, ha olyan munkatársai vannak, 
akik „ugyanazon a szemüvegen keresz-
tül” látják a világot és hasonlóan gondol-

kodnak, így egységesen tudják intézni 
közös dolgainkat. Emellett az is fontos, 
hogy a kormányzat és a helyi képviselet 
között összhang legyen – hangsúlyozta 
a kisebbik kormánypárt alelnöke.

A kereszténydemokrata politikus sza-
vai szerint 2010 óta komoly változások 
történtek Magyarországon, kilenc évvel 
ezelőtt a gazdasági válság és az állam-
csőd által fenyegetett országot sikerült 
„saját lábra” állítani, sikerült megsza-
badulni a hitelezők egy részétől és elke-
rülni azt az állapotot, amelybe az akkori 
Görögország került.

Azóta megindult a fejlődés, a GDP 
és a foglalkoztatás növekedése mellett 
csökkent az államadósság, az önkor-
mányzatok a mintegy 1370 milliárd 
forintos adósságállományuknak a kor-
mány általi átvállalásával „felszabadul-
tak” és nőtt a mozgásterük – sorolta 
Harrach Péter.

A KDNP alelnöke azt mondta: a 
Gyurcsány-kormány „cinkos hallga-

tása” miatt több százezren kerültek a 
devizahitelek csapdájába, ezután jöttek 
azok a kormányzati intézkedések, ame-
lyek több lépésben könnyítettek ezen a 
helyzeten.

A demográfiai adatok miatt a kabi-
netnek fontos, hogy magyar gyermekek 
szülessenek, mert bár „a létszámhiányt 
lehet bevándorlókkal is pótolni, de mi 
azt gondoljuk, hogy Magyarországon 
nem egy idegen kultúra képviselői kell 
jelentsék azt a világot, ami a gazdaság-
nak és a társadalomnak szükséges” – fo-
galmazott.

Harrach Péter a migrációt érintően 
leszögezte, fontos, hogy a valóban segít-
séget kérő ember mellett „ne menjünk 
el”, ugyanakkor azonban az önvédelmet 
is biztosítani kell. A már itt élő, a keresz-
tény kultúrát követő népességgel nem 
hajlandók együtt élni a bevándorló kul-
túra képviselői, ők „egy hódító kultúra 
képviselői és a maguk képére akarnak 
minket formálni”, így alakítva ki a pár-
huzamos társadalmakat – jelentette ki.

A bevándorlást a civil szervezeteken 
keresztül támogató Soros György nagy 
erőket fordít ennek az eszmeiségnek a 
megvalósítására, ez pedig olyan „tor-
zulásokat” okoz a nyugati társadalmak-
ban, mint például a genderelmélet – fej-
tette ki.

Előadásának végén kitért arra, a Fi-
desz és a KDNP szövetsége azért jó 
konstrukció, mert eszmeileg mindkét 
szervezet kereszténydemokrata és azo-
nos társadalom- és országképben gon-
dolkodik. Országosan és helyi szinten is 
„jól állnak a dolgaink”, ahhoz, hogy ez 
folytatódjon és kiteljesedjen, mindenki-
nek el kell menni szavazni – tette hozzá 
Harrach Péter.

Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s 
polgármestere a fórumon elmondta: az 
elmúlt három évben az önkormányzati 
pályázatok eredményeként 6,5 milliárd 
forint értékű fejlesztés érkezett a város-
ba, az összes állami beruházással kiegé-
szítve pedig ez az összeg meghaladja a 
12 milliárd forintot is.

Sikeres tud lenni egy város, ha hazafiak 
vezetik, széles körű összefogással

Mátészalka példája is bizonyítja, milyen sikeres tud lenni egy város, 
ha hazafiak vezetik széles körű összefogással. A Fidesz–KDNP-ve-
zetés célja, hogy a hazai és a nemzetközi forrásokat továbbra is a 
magyar vidék fejlődésére fordíthassuk, ne a tömeges migráció mene-
dzselésére vagy egyéb, a valóságtól teljesen elrugaszkodott brüsszeli 
agyrémekre – emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy 
mátészalkai lakossági fórumon.

Fejlődő pályán a Dunakanyar fővárosa 
Alkalmas és eredményes jelöltek támogatására 
kérte a választókat a Fidesz frakcióvezetője Vácott. 
Kocsis Máté szerint a jelenlegi ellenzék ország-
szerte belső feszültségekkel küzd, és olyan jelölte-
ket állít településvezetőnek, akik alkalmatlanok a 
tisztség betöltésére. 

Rétvári Bence, Vác kereszténydemokrata or- 
szággyűlési képviselője azt mondta: a város közéleté-
ben az ellenzék belharcai azt eredményezték, hogy az 
ellenzéki összefogás polgármester jelöltje saját támo-

gatói szerint is alkalmatlan a város vezetésére.
„Maga a korábbi polgármester, a korábbi bal-

oldali polgármester mondta azt, hogy mind szak- 
mailag, mind emberileg alkalmatlannak tartja az el-
lenzéki összefogás polgármesterjelöltjét” – jegyez-
te meg Rétvári Bence. A  várost jelenleg is irányító  
KDNP-s Fördős Attila a kormánypártok jelöltje az 
október 13-i választáson. Fördős elmondta: újravá-
lasztása esetén a Dunakanyar fővárosa a következő 
években is fejlődő pályán marad.

Schanda Tamás átadta a megújult általános iskolát Aranyosapátiban
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológia 
Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter-
helyettese szeptember 23-ai látogatása alkalmával 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében konzultált he-
lyi vezetőkkel, előadást tartott Baktalórántházán 
a Nemzeti Együttműködési Alap 2020 képzési és 
fejlesztéspolitikai fórumán, majd átadta az Ara-
nyosapáti Általános Iskola megújult épületét.

A KDNP-s politikus – Tilki Attila országgyűlési 
képviselővel és Kazsuk Csaba polgármesterrel kö-
zösen – átadta az általános iskola megújult épületét 
Aranyosapátiban. A Papi Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola Tagiskolájában mintegy 215 millió forint ér-
tékben valósítottak meg energetikai korszerűsítést.

Schanda Tamás az átadót megelőzően Baktaló-
rántházán tartott előadást a NEA 2020 képzési és 
fejlesztéspolitikai fórumán. Az eseményen a térség 
parlamenti képviselője, Kovács Sándor is felszó-
lalt. Az államtitkár a rendezvényen többek között 
hazánk gazdasági eredményeit ismertette a hall-
gatósággal. Mint mondta, a második negyedévben 
5,1 százalékos volt a gazdasági növekedés, és ez az 
arány mintegy négyszeres az uniós átlagnak.

A miniszterhelyettes a rendezvények apropóján 
a térség több polgármesterével is egyeztetett az ed-
digi fejlesztési ciklus, illetve kormányzati intézke-
dések eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a 
települések igényeiről és a kormány terveiről.

Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s polgármestere, a Fidesz-KDNP jelöltje a 
városvezetői posztra
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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

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség  
Géberjénben tartott regionális szakmai találkozót 

2019. szeptember végén tartották az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) regionális hétvégéjét a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Géberjénben. Határon túli vendégek is részt vettek a találkozón. A meghívott 
előadók között volt Bayer Zsolt újságíró, publicista és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője is.

Salvini „ifjaival” találkozott az IKSZ elnöke 
A jobboldali olasz ifjúsági szervezet, a Lega Giovani 
meghívására az észak-olaszországi Pontidába utazott 
Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke, a KDNP-frakció szó-
vivője és a Fidelitas Külügyi Kabinetje nevében Török 
Patrik, a testület egyik helyettes vezetője.
A fogadtatás rendkívül kedves és barátságos volt. Az 
egész rendezvényen fesztiválhangulat uralkodott és 
meglepően sok tag ékezett Dél-Olaszországból is. A 
mostani események láthatóan összerázták a politikai 
szervezetet. Magyarországot követendő példának tart-
ják, sok dicséretet kaptak a magyar résztvevők. A 
kongresszuson megválasztották a Lega Giovanni új 
elnökét, Luca Toccalinit, akivel megbeszélést folytatott 
Nacsa Lőrinc és Török Patrik. A kongresszuson mások 
mellett Matteo Salvini pártelnök is beszédet mondott.

Nacsa Lőrinc az IKSZ elnöke a múlt héten a Lega 
Giovani leköszönő és új elnökével találkozott a szervezet 
kongresszusa alkalmából, ahol megállapodtak abban, hogy 
szorosabbra fűzik az IKSZ és a Lega Giovani viszonyát.

Nacsa Lőrinc: Változásra van szüksége Szegednek 

A párt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy 
Szegednek a fiatalok városának kellene lennie, a fiata-
lokra sokkal több pénzt kellene fordítani.

– Azt remélem, hogy ha Haág Zalán és Szegedinszki 
Krisztián bekerül a közgyűlésbe, akkor többek között 
ezen is dolgozni fognak – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselő szerint a mostani szegedi 
városvezetés elfáradt, már nem a város érdekeit tartja 
szem előtt. – Az elmúlt években Szeged nem tudta ki-

venni a részét az ország gazdasági sikereiből. Már nagy-
városok, régióközpontok elhúztak Szeged mellett, pedig 
ennek a városnak is az elsők között lenne a helye. És 
mindez azért történt, mert a polgármester minden alka-
lommal dacból a kormány ellen döntött. Ennek pedig a 
szegediek látták kárát – mondta Nacsa Lőrinc.

– Nagyon fontos volt, hogy Szeged lehetőségeiről be-
széljünk, hiszen sok lehetősége van ennek a városnak, 
de ezeket sajnos az utóbbi időben nem használta ki – ezt 
már Haág Zalán mondta. A képviselőjelölt szerint válto-
zásra van szükség, és egy olyan polgármesterre, aki nem 
a politikai szembenállást választja.

Nemesi Pál független polgármesterjelölt a Délma-
gyarországnak elmondta, hogy mostanáig több mint 30 
ezren töltötték ki a „Párbeszéd Szegedért 2019” című 
kérdőívét. Az eddigiek pedig azt mutatják, a szegedi-
ek magasabb fizetésekkel járó gazdaságfejlesztést, a 
reggeleiket megkönnyítő harmadik Tisza-hidat és profi 
egészségügyi ellátást akarnak, de roppant népszerű a 
következő ciklusban 22 ezer fa elültetésére vonatkozó 
elképzelés is – tette hozzá a polgármesterjelölt.

Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke és Szegedinszki Krisztián, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) helyi alelnöke, önkormányzati képviselőjelöltek szervezték Nacsa Lőrinc IKSZ-elnök szegedi fóru-
mát, melyen Nemesi Pál független polgármesterjelölt is részt vett.

KDNP.HU – DELMAGYAR.HU

Seszták Miklós 300 új 
munkahelyet teremtő 

üzemet adott át 
Átadták a francia tulajdonú Bourgogne Gastro-
nomie Kft. élő éticsiga feldolgozó és fagyasz-
tott tésztatermékeket gyártó, mintegy 6,5 mil-
liárd forintból felépített üzemét szeptember vég 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán.

A több mint 12 ezer négyzetméter alapterü-
letű élelmiszeripari létesítmény avatóján Kötél 
Bernadett, a beruházó Bourgogne Gastro-
nomie Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: 
Magyarországon szinte alig fogyasztják a ter-
mészetben gyűjtött éticsigát, a frankofón orszá-
gokban azonban – különösen Franciaországban 
– az egyik legkeresettebb ínyencség közé tarto-
zik az előfőzött, pácolt, fűszeres vajjal ízesített, 
saját házába visszatöltött burgundi csiga.

A francia fogyasztás legnagyobb részét adó 
burgundi csiga Franciaországban hagyomá-
nyos karácsonyi előétel, de ma már szerte a vi-
lágon, más időszakokban is szívesen fogyaszt-
ják, a piaci kereslet dinamikusan nő iránta 
– mondta az ügyvezető.

Kötél Bernadett hozzátette, a Bourgogne 
Gastronomie Kft. anyavállalata, az 1991-
ben alapított IMOFI Kft. zalaszentgróti üze-
mében jelenleg is termel, a társaság francia 
tulajdonosa a növekvő piaci igényt szeretné 
a csiga és a fagyasztott tésztafélék össze-
kapcsolásával, a Kisvárdán lévő korszerűbb 
technikai színvonal segítségével kiszolgálni. 
A zalaszentgróti üzemben évente mintegy 
ezer tonna, részben Magyarországon gyűj-
tött éticsigát dolgoznak fel.

A családi vállalkozásként működő cég alap-
anyagként a hazai mennyiség felvásárlása 
mellett több kelet-európai országból, például 
Romániából, Fehéroroszországból és Litváni-
ából is vesz éticsigát. Magyarországról a szi-
gorú kvótakorlátozás szerint csak április 1. és 
június 15. között, összesen maximum kétezer 
tonna gyűjthető az élő éti csigából, amelyből a 
társaság a jövőben évi 400-500 tonnát szeretne 
felvásárolni.

A mintegy háromszáz embernek munkát 
adó – már a Bourgogne Gastronomie Kft. ál-
tal működtetett – kisvárdai gyár termékeit száz 
százalékban exportálják, az elsődleges piac 
Franciaország lesz. A magas élőmunka-ráfor-
dítással előállítható, saját házába visszatöltött, 
vajazott éticsiga-, sós és édes fagyasztott tész-
tatermékeket elsősorban nagykereskedők, ne-
vesebb áruházláncok, luxuséttermek, nívósabb 
vendéglátóhelyek vásárolják.

A kisvárdai beruházáshoz a magyar kor-
mány negyven százalékos támogatást bizto-
sított.

Az eseményen köszöntőt mondott Leleszi 
Tibor KDNP-s polgármester, Román István 
megyei kormánymegbízott és Seszták Miklós 
kormánybiztos, a térség kereszténydemokrata 
országgyűlési képviselője.

A nyilvános cégadatok szerint az IMOFI Kft. 
a 2017 áprilisától 2018 áprilisáig terjedő gazda-
sági évében 118 munkavállalót foglalkoztatott 
és 4,4 millió eurós (1 milliárd 450 ezer forint) 
nettó árbevétel mellett 12 ezer eurós (csaknem 
4 millió forint) adózott eredményt realizált. Az 
előző üzleti évben a cég nettó árbevétele több 
mint 4,3 millió euró, nyeresége pedig 137 ezer 
euró volt.

Román István kormánymegbízott is előadást tartott az IKSZ regionális hétvégéjén, tőle jobbra Harrach Péter, a 
KDNP frakcióvezetője
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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

Békefy Lajos:
A keresztyéndemokráciáról fogalomzavar nélkül! (1.)

Manapság nem csak divatba jött 
a keresztyéndemokrácia fogalma, 
hanem nagyon is jelentős polito-
lógiai, politikai súlyt kapott azzal, 
hogy Orbán Viktor beszédeiben 
és a kormányzat irányvételeként 
egyre meghatározóbb szerepe van 
polgári és nemzeti identitásunk 
formálásában. A wikipédia keresz-
ténydemokrácia fogalom magya-
rázatában külön szakaszt képez 
ez: „A magyarországi keresztény-
demokrácia építése – Orbán Vik-
tor értelmezésében”. Ugyanakkor 
különféle egyházi és közéleti kon-
ferenciákon még mindig meglehe-
tősen homályos, bizonytalan meg-
közelítésekkel találkozunk. Éppen 
ezért is szükséges, hogy mind a 
közbeszédben, mind a minden-
napi szóhasználatban tudjuk is, 
hogy egyáltalán miről beszélünk. 
Ennek érdekében rövid fogalom-
történeti visszatekintést és a mai 
nagy keresztyéndemokrata pártok 
történelmileg, nemzeti keretek kö-
zött bizonyos árnyalatokat mutató 
sajátosságaival is foglalkozunk eb-
ben és következő írásainkban. 

SZELLEMI 
NYOMVONALUNK 

VILÁGOS, AZ ANGOL 
ELFOGULATLANSÁG A 

MINTÁNK
Bevezetőben rögtön egy fontos ész-
revétel. A nemzetközi világhálós 
meghatározások különféle világ-
nyelveken, illetve horvátul, romá-
nul, szlovénül, szlovákul olvasha-
tó változataiban az angol, francia, 
német, olasz változat között véle-
ményem szerint az angol nyelvű 
fogalom meghatározó és történeti 
elemzés az egyetlen, ahol nem a 
római katolikus dominancia kerül 
elő. Éppen ezért az egyensúlyt és a 
történelmi fejlődést a legtárgysze-
rűbben kezelő és bemutató angol 
változat logikáját és tényeit köve-
tem. Megtehetném, hogy helyből 
idéznék, hiszen a legilletékesebb 
mégis csak a KDNP lenne, van is 
jelentős magyar nyelvű politológi-
ai anyag a Barankovics Alapítvány 
honlapján és számos kiadványban. 
(Zárójelben utalok arra, hogy a 
26 éve alapított KDNP Protestáns 
Műhelyben már a kezdetek óta ké-
zikönyvként használatos a német 
protestáns keresztyéndemokrácia 
egyik elméleti szakemberének, 
Gottfried Mehnertnek a könyve 
„Protestánsok a keresztyéndemok-
ráciában” címmel, Bp., 1993.). A 
tárgyszerűség azonban fontosabb, 
mint az önreklámozás. Bár jó 
ügyekben ez sem árt, főként abban 
a fogalmi káoszban, tájékozatlan-

ságban és önkényes szófacsarások, 
tetszőleges önértelmezések hiú-
sági vásárában, ami napjainkban 
hazánkban is általánosan tapasz-
talható.

Maradok tehát a józan, körül-
tekintő, „elegáns” angol nyelvű 
változatnál, amely így kezdi meg-
határozását: „A keresztyénde-
mokrácia (lévén református, én a 
szóhasználatban nem a római kato-
likus keresztény fogalmat, hanem 
a protestáns keresztyén formulát 
használom) az a politikai ideoló-
gia, ami a 19. századi Európában 
a katolikus szociális tanítás és a 
neo/új/kálvinizmus hatására egyre 
nagyobb befolyásra tett szert.” Ez 
az első, s eleddig egyetlen olyan 
meghatározás, amelyben a két 
nagy felekezeti hátterű, de erős 
befolyással rendelkező eszmerend-
szer egyenlő, kiegyensúlyozott, 
együttes hatását fogalmazza meg a 
20-21. század egyik legjelentősebb 
politikai világszemléletére. Nem 
lehet eléggé méltatni a brit meg-
határozás korrektségét. Nézzük a 
részleteket!

 
A 

KERESZTYÉNDEMOKRÁCIA 
EGYIK ALKOTÓ ELEME: 

A KATOLIKUS SZOCIÁLIS 
TANÍTÁS

A keresztyéndemokráciának erről 
az egyik meghatározó részéről el 

kell mondanunk, hogy fő jelleg-
zetessége az emberi méltóság és 
a társadalmi közjó védelmezése, 
megvalósítása. Behatóan foglalko-
zik az állam szerepével, a szubszi-
diaritás elvével, a társadalmi szer-
veződés formáival, elkötelezett a 
társadalmi igazságosság mellett, 
és a népegészségügy szorgalmazó-
ja. XIII. Leó pápa 1891-ben kiadott 
Rerum novarum kezdetű encikli-
kája lett az elindítója a szociális 
tanításoknak, amelyben a gazda-
sági terhek elosztásának arányos-
ságát védelmezte. Eszmei gyökerei 
visszanyúlnak olyan jelentős kato-
likus filozófusok és gondolkodók 
munkáira, mint Aquinói Tamás, 
Hippói Augustinus. Forrásvidé-
kéhez tartozik a Biblia tanítása és 
a közel-keleti óegyházi atyák sok 
közéleti jelentőségű megállapítá-
sa. XVI. Benedek pápa Deus Ca-
ritas Est kezdetű enciklikájában 
rámutat: itt és most kell alkalmaz-
ni azokat az ismereteket, amelyek 
arról szólnak, mi az igazságos… 
Az egyháznak világos, észszerű 
érvekkel kell szólnia az igazságos-
ságról, s ennek érdekében mozgó-
sítania kell a lelki erőforrásokat, 
ezek nélkül nem képzelhető el a 
haladás és az eredményesség. II. 
János Pál pápa 1999-ben kelet-
kezett apostoli tanításában írt az 
egyház szerepéről Amerikában, s 
így fogalmazott: Három sarokköve 

van a tanításnak, mégpedig az em-
beri méltóság, a szolidaritás és a 
szubszidiaritás. A katolikus társa-
dalmi tanítás kritikusan szemléli 
és véleményezi a modern szociális 
és politikai ideológiákat, legyenek 
azok jobb vagy baloldaliak, így a 
liberalizmust, a kommunizmust, 
a feminizmust, az ateizmust, a 
szocializmust, a fasizmust, a ka-
pitalizmust és a nácizmust. A ka-
tolikus szociális tanítás egyensúly 
létesítésére törekszik az emberi 
szabadság, az egyéni gyarapodás, 
jólét és a szubszidiaritás között, s 
mindig az egész táradalom javát 
tartja szem előtt, különös tekin-
tettel a szegényekre és a gyengék-
re, az elesettekre (S. Adamiak, D. 
Walczak, Catholic social teaching, 
sustainable development and social 
solidarism in the context of social 
security, Copernican Journal of Fi-
nance & Accounting, Vol 3, No 1, 
p. 14. ).

A 
KERESZTYÉNDEMOKRÁCIA 
MÁSIK ALKOTÓ ELEME: AZ 

ÚJ-KÁLVINISTA, FŐKÉNT 
HOLLAND EREDETŰ 
VILÁGSZEMLÉLETI 

TANÍTÁS
Kicsit bővebben foglalkozunk ez-
zel a kérdéskörrel, mivel magyarul 
inkább csak a római katolikus taní-
tásról jelentek meg írások. Ennek 
a szociális tanítási rendszernek a 

30 éves munkával sikerült létrehozni egy új és valódi államelméleti modellt, egy kereszténydemokrata államot – 
fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz szeptember végi kongresszusán
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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

forrásvidéke a múlt század elejé-
nek Hollandiája, ahol a reformá-
tus teológus és egy ideig az ország 
miniszterelnöke, Abraham Kuyper 
fejtette ki abszolút részletesen és 
precízen a protestáns, kálvini és 
az őt követő gondolkodók államta-
nai alapján a modern tanítást. Az 
általa alapított Forradalomellenes 
Párt szembeszállt Hollandiában és 
nemzetközileg is minden felforga-
tó bolsevik, istentelen és a káoszt 
forradalmi rendbontással terjesztő 
politikai mozgalommal. Kuyper 
úgy látta, hogy Isten szuverén, 
mindentől független történelmi 
akarata megvalósításáért kell dol-
goznia a politikusoknak, mert akár 
elfogadjuk, akár tagadjuk, a tör-
ténelemben Isten akarata valósul 
meg a végső cél, Isten Országa el-
érése irányában. 

A neo-kálvinista tanítást az el-
múlt 100 évben sok száz holland 
teológus, politológus, filozófus, 
pedagógus gondolta tovább és 
fejtette ki, s műveli a mai napig – 
szerte a világon, az USA Holland 
Michigan Egyetemétől Kanadán 
át Dél-Afrikáig és Dél-Koreáig. 
Főbb szellemi sarokpontjai vagy 
kiterjedt szellemi hálózatának cso-
mópontjai ennek az eszmerend-
szernek: Jézus Krisztus Úr minden 
teremtmény és az egész teremtett 
világ felett. Ezt kell kifejezni min-
den életterületen: a politikában, a 
gazdaságban, a kultúrában, a szo-
ciális szolgáltatásokban… A teljes 
emberi élet megváltott élet Jézus 
keresztje óta. Minden ember és 
minden nép kulturális mandátumot 
kapott az 1Móz 1,28 értelmében 
(„Töltsétek be a födet, és hajtsátok 
uralmatok alá”), valamint az 1Móz 

2,15 szerint (Művelje és őrizze 
azt…). Az élet szféráinak szuvere-
nitása azt jelenti, hogy a közössé-
gi élet minden szelete, része saját 
belső felelősséggel tartozik dol-
gaiért, döntéseiért Isten előtt, de 
egyik részterület sem uralkodhat 
a másik fölött. Sem a hit intézmé-
nyei, pl. az egyházak, sem a civil 
jogszolgáltatás nem gyakorolhat 
totális kontrollt, ellenőrzést az 
emberi tevékenység fölött. Korlá-
tozott, behatárolt kompetenciája 
van mindennek és mindenkinek! 
(Kuyper, Abraham (1998), „Sphe-
re Sovereignty”, in Bratt, James D 
(ed.), Abraham Kuyper: A Centen-
nial Reader, Grand Rapids: Willi-
am B Eerdmans). Valójában csak 
a keresztyén világszemlélet az, 
ezen belül is a teológiai alapozású 
református világszemlélet, mely a 
logika elvei és az Isten Kijelenté-
se alapján kiegyensúlyozott és ha-
tékony befolyást tud gyakorolni a 
szociális gondolkodásra, prosperi-
tásra. Állandó antitézisben élünk, 
hiszen a történelem végéig örökös 
küzdelem van az Isten elleni láza-
dás és engedelmesség, a világosság 
és a sötétség birodalma, az eljö-
vendő idők és a jelenvaló – olykor 
valóban – démonikus napok kö-
zött. A keresztyén világnézet vagy 
világszemlélet, emberszemlélet, 
történelemszemlélet alapja össze-
függ a vallási alap motívumokkal 
(RGM), melyek főként a Kuyper 
utáni nagyszabású 20. századi hol-
land reformációs filozófiában bon-
takoztak ki.

Ennek egyik vezéregyénisége 
volt az  olasz katolikus filozófus 
által „holland Kantnak” titulált 
Herman Dooyeweerd, aki grandió-

zus művet írt A Nyugati kultúra 
gyökerei címmel (Dooyeweerd, 
Herman (1979). Roots of Western 
Culture: Pagan, Secular and Chris-
tian Options. Wedge Publishing 
Company, Toronto). Ő a nyugati 
és főként európai gondolkodást 
formáló négy fő motívum és négy 
európai kulturális korszak össze-
függéseit így jellemezte: 

1. a görög korszak: forma és 
tartalom összefüggései főként 
Arisztotelész filozófiája nyomán. 
Ekkor születtek meg az olimposzi 
istenségek, logikailag az antitézis. 
Homérosz, majd Platón nyomán el-
terjedt a dionüszoszi életforma, a 
természeti, élvezeti életstílus kul-
tusza. 

2. A zsidó-keresztyén gondol-
kodás megjelenése és fokozatos, 
majd általános elterjedése, ami-
nek jellemzője a teremtés-elbu-
kás-megváltás összefüggése, ami 
radikális kozmikus szemlélet-
változást hozott. Megszületett a 
bibliai metanarratíva, beszédmód 
és „világregélés”, ami a valóság 
korrekt megértésére támaszkodik. 
Dooyeweerd úgy vélte, a protes-
táns reformáció állította helyre ezt 
az őseredeti vallási motívumrend-
szert, aminek újra fogalmazója lett 
Abraham Kuyper, illetve a holland 
protestáns filozófia. 

3. A latin középkor vallási mo-
tívuma a természet-kegyelem 
feszültsége és átgondolása. A 
teremtés-elbukás-megváltás for-
mula nem terjedt el kellőképpen 
a keresztyén filozófiában, ezért a 
természet-kegyelem formula fog-
lalta el a helyét a keresztyén gon-
dolkodásban. Bekövetkezett a for-
ma-tartalom motívum szintézise, a 

földi és természeti élet előtérbe he-
lyezésével. Valójában a zsidó-ke-
resztyén gondolatformának lett az 
antitézise, ellentételezése a termé-
szet-kegyelem formula, melyben a 
kegyelem fölébe kerekedett a ter-
mészetnek. Ezek az összefüggések 
főként Aquinói Tamás filozófiájá-
ban, a korai reneszánszban, majd 
ennek virágkorában jutottak telje-
sen érvényre, valamint a katolikus 
ellenreformációban. 

4. A felvilágosodás korszaka, 
amelyben a természet-szabadság 
motívuma vált hangsúlyossá. A 
természet-kegyelem összefüggés-
rendszerét felváltotta az egyház 
politikai dominanciája elleni tilta-
kozásként a természet-szabadság 
humanista összefüggésrendszere. 
A természetfilozófusok a deter-
minált, természeti törvényekkel 
meghatározott természet fontos-
ságát hangsúlyozták, elemezték, a 
romantika gondolkodói pedig az 
abszolút szabadság gondolatának 
(illúziójának) bűvöletében éltek. 

KÉT GONDOLKODÁSI 
RENDSZER ÖSSZEFOGÁSA 

EGYSÉGES SZOCIÁLIS 
SZEMLÉLETTÉ ÉS 

HATÓERŐVÉ
Amikor ezek az erővonalak szövet-
ségre lépnek, egymást fokozzák, 
akkor a keresztyéndemokrata gon-
dolkodás és politizálás elindul a 
szociális piacgazdaság elveinek ki-
munkálása és gyakorlatának beve-
zetése irányába. Ez a reálgazdasá-
gi modell kombinációja a modern 
demokráciának és a hagyományos 
keresztyén értékeknek, s ez táplá-
ló forrást talált a világ különböző 
részein élő katolikus, evangélikus, 
református és pünkösdi hagyomá-
nyokban. Ez a kétkarakterű, de kö-
zös együtthatóvá szerveződő irány 
a II. Világháború után megjelent 
a protestáns szociális evangéli-
um mozgalmaiban és a katolikus 
neo-tomizmusban.

KETTŐS-EGY JELLEG
Gyakorlatilag nézve mindennek 
a megvalósulását, elmondható: a 
keresztyéndemokrácia gyakran 
közép-jobb jellegét megjelenítette 
a kulturális, szociális és morális 
kérdésekben, megerősítve milli-
ók szociális konzervativizmusát. 
Ugyanakkor megjelent közép-bal 
képződményekben is, nagy odafi-
gyeléssel a gazdasági kérdésekre, 
munkaügyekre, civil jogokra, és 
a külpolitikára is. A szociális pi-
acgazdaságnak mindenütt elsőbb-
séget ad, és azt világméretekben 
igyekezett kiépíteni.

A szerző a KDNP Protestáns 
Műhely külügyi titkára
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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

Kereszténydemokrata alternatíva a nyilas és 
kommunista diktatúrával szemben

75. születésnapját ünnepli a KDNP
Bár a modern magyar kereszténydemokrata mozgalom eszmei formálódása már a múlt század harmincas éveiben elindult, párttá alakulása csak 1944-
ben történt meg. A párt hivatalos története szerint a Keresztény Demokrata Néppárt 1944-ben október 13-án alakult meg. A szellemi formálódás kezdeti 
éveitől a politikai szervezeti forma megszületéséig vezető úton nemcsak a magyar történelem alakulása, hanem számtalan kezdeményezés is erősítette 
a mozgalom társadalmi bázisát, és hatott politikai programjának végső formájára. Az alábbiakban Petrás Éva kereszténydemokrata eszmék hazai 
megjelenéséről és a Keresztény Demokrata Néppárt megalakulásáról szóló cikkét olvashatják.

Magyarországon a keresztényde-
mokrata eszmék első csírái a XIX. 
század végén jelentek meg, akkor 
még elsősorban a politikai kato-
licizmus és hangsúlyosan keresz-
tényszocialista irányzaton belül. A 
korai képviselők sorából kiemelke-
dik Giesswein Sándor győri prelá-
tus, akinek politikai gondolkodásá-
ban már demokratikus célkitűzések 
is helyet kaptak. Nem véletlen, 
hogy az 1947-es választások kam-
pányában a későbbi keresztényde-
mokrata párt, a Demokrata Nép-
párt főtitkára, Barankovics István 
Giesswein Sándort nevezte meg a 
mozgalom előfutárának.

A mozgalomra hatással volt 
XI. Piusz pápa által 1931-ben 
megjelent Quadragesimo anno 
kezdetű enciklikája. Nyomában 
Európa-szerte katolikus tömeg-
mozgalmi szervezkedés indult, 
amelynek hazai legjelesebb képvi-
selője a Kerkai Jenő és Nagy Töhö-
töm jezsuita szerzetesek által élet-
re hívott Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegyesületek Országos Tes-
tülete, a KALOT volt. Egyéb más 
katolikus tömegszervezetek létre-
jötte mellett a katolikus értelmi-
ség is válaszolt a pápa buzdítására, 
gróf Széchenyi György megalapí-
totta a Korunk Szava című folyó-
iratot, amely tételesen az enciklika 
szociális tanítását kívánta népsze-
rűsíteni. A társadalmi szolidaritás, 
az alulról jövő kezdeményezéseket 
védő szubszidiaritás, avagy a kise-
gítés elve, a korlátlan kapitalizmus 
és a kommunista gazdaságfelfogás 
közötti harmadik út keresése máig 
meghatározó értékek a keresztény-
demokrata politikai gondolkodás-
ban, sőt, azon túl is.

A korabeli katolikus értelmiség 
számára ez az irányadás össze-
kapcsolódott a Franciaországból 
induló renouveau catholique, a 
neokatolicizmus megújulást ke-
reső mozgalmával. Az Emmanuel 
Mounier által megalapított Esprit 
folyóirat köré szerveződött közös-
ség (köztük Jacques Maritainnel) 
széleskörű társadalmi párbeszédet 
hirdetett, amibe a katolikusságot is 
be akarta vonni. A liberális indivi-
dualizmus és a kommunista egyé-
niségellenes felfogások között a 

neokatolikusok perszonalista em-
berképet hirdettek. Szerintük az 
ember társas kapcsolataiban bon-
takozhat ki, önmegvalósításának 
csak a közjó szabhat határt, amely-
re az egész társadalomnak, benne 
az egyháznak és a politikusoknak 
is törekedniük kell. Az Esprittel 
rokon szellemi műhely itthon az 
1935-ben létrejött, és ma is műkö-
dő Vigilia folyóirat lett.

Ez a fajta katolikus szervezkedés 
– mind a tömegszervezetek, mind 
az értelmiségi körök – távolság-
tartással és kritikával szemlélték a 
két világháború között kormányzó 
névben keresztény pártokat. Pro-
hászka Ottokár, székesfehérvári 
püspök már 1921-ben megfogal-
mazta ellenérzését a Horthy-rend-
szer ideológiájával szemben:„ke-
resztény kurzus, kereszténység s 
keresztények nélkül”. A korlátozott 
parlamentáris viszonyok között 
nem volt lehetőség új, keresztény-
demokrata párt megalakítására, a 
katolikus püspöki kar óvatosságból 
inkább a szélsőségeket megfékezni 
igyekvő kormánypártokat támo-
gatta. 1943-ban azonban már látni 
lehetett, hogy a fennálló rendszer 
nem tartható fenn sokáig, komoly 
változások következhetnek be. Így 
Serédi Jusztinián hercegprímás 
egy memorandumra válaszul en-
gedélyt adott egy új, katolikus párt 
szervezésének előkészületeire.

1943. augusztus 23-án a győri 
püspöki palotában Apor Vilmos 
látta vendégül a reformkatoliku-
sokat és a katolikus tömegszer-
vezetek képviselőit. Bár egy párt 
alakításának a reményében gyűl-
tek össze, a püspöki kar jelentős 
része azonban a még működő ke-
resztény pártoktól nem akart el-
szakadni, ezért első lépésként egy 
újabb hálószervezetet, a Katolikus 
Szociális Népmozgalmat alapítot-
ták meg. Vezetését az egyház ré-
széről maga a győri püspök, Apor 
Vilmos vállalta, világi elnöke pe-
dig Kovrig Béla szociológus lett. A 
párt megalakítására még egy évet 
kellett várni. A német megszállás 
után fél évvel, 1944 őszén ez a 
kör rendszeresen összegyűlt Var-
ga László, későbbi országgyűlési 
képviselő lakásán. Október 13-án 

is sor került egy ilyen találkozó-
ra, amikor – Kovrig Béla és Varga 
László visszaemlékezése szerint – 
kimondták a Keresztény Demokra-
ta Néppárt megalakulását. A párt 
elnöke akkor gróf Pálffy József, 
Apor Vilmos unokaöccse lett, aki 
még a párt megalakulása előtt fel-
vette a kapcsolatot az illegális és 
náciellenes Magyar Fronttal, mely-
nek intéző bizottságába is bekerült.

Ekkor már a szovjet csapatok 
Magyarország területén voltak, és 
rá két nappal megtörtént a véres 
emlékezetű nyilas hatalomátvétel. 
Akik jelen voltak a megalakulás-
nál, már nem juthattak el Szeged-
re, így nem vehettek részt a de-
cemberben megalakuló Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontban, 
csak Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm 
láthattak hozzá a szervezéshez, 
akik Debrecenben voltak. Buda-
pesten az új párt tagjai vagy buj-
kálni kényszerültek, mint Baran-
kovics István, vagy embermentő 
tevékenységet folytattak, mint Ke-
resztes Sándor vagy Varga László, 
akik a nyilasok börtönét is megjár-
ták. A megalakult párt új találko-
zójára február 27-én került sor.

Egy nappal a párt ismételt tanács-
kozása előtt, február 26-án Rajk 
László belügyminiszter több kato-
likus tömegszervezetet (EMSZO, 
Hivatásszervezet) feloszlatott, 
azokat fasisztáknak minősítve (hi-
ába csatlakoztak a Magyar Front-
hoz), egyedül a KALOT maradt 
meg. Ez jelezte már, hogy a nem-
zetiszocializmus veszélyének és a 
háború elmúltával nem értek véget 
a kereszténydemokrata mozgalom 
hányattatásai. A KDNP elismer-
tetésével is nehézségek adódtak. 
A Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front áprilisban figyelmen kívül 
hagyva Miklós Béla miniszterel-
nök támogatását, elutasította a párt 
felvételi kérelmét, mert reakciós-
nak, a Horthy-rendszer átmenekí-
tőjének minősítette azt. A köny-
nyebb érvényesülés lehetőségéért 
értékvállalásaikon nem változtatva 
április 27-én döntött a párt arról, 
hogy elhagyja a „keresztény” jel-
zőt a nevéből.

A május 24-én ülésező katolikus 
püspöki kar a DNP támogatásá-

ról döntött, a párttal kapcsolatban 
azonban újabb konf liktus alakult 
ki. Pálffy József egy modern, pol-
gári párt kialakítására törekedett 
olyan távlatok szerint, amely az 
ország hamarosan helyreálló füg-
getlenségével számolt. Támogat-
ták ebben Pálffyt a feloszlatott 
tömegszervezetek vezetői, köztük 
Közi-Horváth József, a főpapság 
többsége élén Mindszenty József, 
valamint a Szociális Testvérek 
Társasága és elnöke, Slachta Mar-
git. A Barankovics István körül 
kialakult csoportosulás egy szo-
ciálisabb szemléletű, a giesswei-
ni hagyományokhoz jobban visz-
szanyúló, a szocialista irányzattól 
sem elzárkózó pártot képzelt el, 
mint a KALOT, a jezsuiták vagy 
az alsópapság képviselői. Nyáron 
már kezelhetetlenné vált a párton 
belüli konf liktus, amelyet végül az 
döntött el, hogy az Országos Nem-
zeti Bizottság csak a Barankovics 
István által képviselt DNP-nek 
adott indulási engedélyt az 1945 
őszi választásokra. A rövid idő 
miatt Barankovicsék végül is nem 
indultak a választásokon, viszont 
megállapodást kötöttek a Függet-
len Kisgazdapárttal, így Eckhardt 
Sándor és Bálint Sándor bekerült 
az országgyűlésbe, ahol kinyilvá-
nították, hogy a DNP-t képviselik.

A következő évben nem sok élet-
jelet adott magáról a párt, ekkor fo-
gadták el a szervezet alkotmányát, 
de hamarosan egy újabb konf lik-
tussal kellett szembenéznie. Mind-
szenty József hercegprímás más 
stílust képviselt és várt volna el 
egy, az egyház társadalmi tanítá-
sát tettekre váltani akaró párttól. 
Határozottan antikommunista el-
veket vallott, és jobban bele akart 
folyni a párt irányításába, amit Ba-
rankovicsék elutasítottak. A patt-
helyzetet észlelve 1946 júliusában 
a püspöki kar tagjainak – leszá-
mítva a hercegprímást – memoran-
dumot fogalmazott meg Baranko-
vics, Echkardt és Bálint, amelyben 
politikájuk létjogosultsága és he-
lyessége mellett érveltek, a püs-
pöki kar nem akart Mindszentyvel 
szembehelyezkedni. A párt és az 
egyházfő konf liktusa odáig fajult, 
hogy amikor 1947-ben az egyház 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kereszténydemokrata családi nap 

A Kereszténydemokrata Néppárt 
idén 75 éve van jelen a magyar po-
litikában, az egyetlen világnézeti 
pártként, amely megalakulásától 
következetesen felvállalja a ke-
reszténydemokrata értékek képvi-
seletét.

Az évforduló alkalmából szer-
vezett családi nap résztvevői több 
mint ezren érkeztek Esztergomba 
az ország minden tájáról, hogy a 
közös ünneplés mellett jövőbeni 

közös céljainkra tekintsünk.
A KDNP erős társadalmi bázis-

sal és elkötelezett tagsággal meg-
határozó része a politikai életnek, 
az elődeink által kitűzött leglénye-
gesebb célok nagyrészt megvaló-
sultak vagy ma is meghatározóak 
az ország kormányzásában.

A kereszténydemokrata érték-
rend néhány pillére: a nemzet jö-
vőjének záloga a magyar családok 
megerősödése; az európai civilizá-

ció megmaradása csakis a keresz-
tény kultúra alapján lehetséges; a 
magyar nemzet határokon átívelő-
en is egybetartozik; felelősségünk 
van az elesettek felkarolásában; 
tudatában vagyunk a teremtett 
környezetünk megóvásáért való 
emberi felelősségünknek és elu-
tasítjuk az önkényuralom minden 
formáját.

A kereszténydemokrata politi-
zálás kiemelt színterei az önkor-

mányzatok, legfontosabb felada-
tunk most tehát azért dolgozni, 
hogy a helyi közösségeket felké-
szült és hiteles vezetők irányít-
hassák az októberi önkormányzati 
választások után is. Az általunk 
támogatott, politikai közösségünk-
höz szorosabban kötődő jelöltjeink 
a kereszténydemokrata értékrend 
iránti elkötelezettségükkel hozzá-
járulhatnak nemzeti függetlensé-
günk megerősítéséhez.

körlevelet adott ki a választásokkal 
kapcsolatban, akkor a polgári pár-
tok közül a Demokrata Néppárt tá-
mogatását javasolta utolsó helyen.

Az egyház vezetésével való 
konf liktus azonban nem állta út-
ját a párt sikeres politikai építke-
zésének. 1947-ben rendszeressé 
vált a párt lapjának, a Hazánknak 
a kiadása, a választásokra készül-
ve pedig júliusban megtartották a 
DNP zászlóbontását Győrben. Az 
ország politikai helyzetére akkor-
ra már mélyen vetette árnyékát 
a Magyar Kommunista Párt he-
gemóniára törekvése, amelyet a 
megszálló szovjet csapatok teljes 
mellszélességgel kiszolgáltak és 
sürgettek is. Az MKP-val koalíci-
óban kormányzó FKgP szinte tel-
jesen elvesztette eredeti arcélét, 
amelynek eredményeképp számos 
kisgazda politikus és szimpatizáns 
a DNP-hez csatlakozott. Az 1947. 
augusztus 31-i „kék cédulásként” 
elhíresült választásokon 16,4 %-ot 
ért el a DNP, amely eredménnyel 
a legerősebb ellenzéki párt lett. A 
többes jelölésektől való visszalé-
pések után 71 képviselővel kezd-

hette meg a frakció a munkáját. 
A képviselőcsoport összetétele a 
következő: kisbirtokosok, gazdál-
kodók, mezőgazdászok, értelmisé-
giek (tanárok, tanítók, ügyvédek, 
jogászok), kevés alkalmazott, 1 
vállalkozó, 3 kisiparos (2 egyházi 
személy, akik visszaadták mandá-
tumukat: Bartha Béla és P. Károlyi 
Bernát); 12 érettségizett, 28 fel-
sőfokú, 13 elemi iskolát elvégzett 
képviselő volt. Ez az összetétel a 
többi pártéhoz képest műveltnek és 
jól képzettnek számított.

1947 októberében tisztújítást tar-
tott a párt és a frakció. Baranko-
vics Istvánt megerősítették főtitká-
ri tisztségében (a Pálffy Józseffel 
való konf liktus után sose töltötték 
be a pártelnöki tisztséget). Az al-
elnökök Szabados Pál, Eckhardt 
Sándor és Kováts Ferenc lettek. 
Frakcióvezetőnek Mészáros Ödönt 
választották, helyettesei Bod-
nár János, Iszak Kálmán és Pécsi 
József lettek, frakciótitkárnak 
Keresztes Sándort választották. 
Ahogy fokozódott nyomás a pár-
ton, úgy élesedett a frakción belül 
két irányzat. Voltak, akik hajlottak 

volna Mindszenty irányvonalát kö-
vetni, és markánsabb antikommu-
nista fellépést sürgettek. A több-
nyire jogászokból és volt kisgazda 
politikusokból álló csoportosulás 
részéről akkor kezdődtek meg a 
kilépések, amikor 1948 márciu-
sában a DNP végül is elfogadta a 
magyar–szovjet kölcsönös barátsá-
gi és segítségnyújtási szerződést. 
Barankovics István legfontosabb 
parlamenti beszédét június 16-án 
mondta az egyházi iskolák álla-
mosításával kapcsolatos vitában. 
Tudományos igényű pontossággal 
fejtette ki, miért van szükség az 
egyházi oktatásra, és hogy a de-
mokráciához hozzátartozik a sza-
bad iskolaválasztás joga.

A pártállam kiépítésén dolgo-
zó kommunista párt egyik fő el-
lenségnek a katolikus egyházat 
tartotta. A szovjet hatalommal 
együttműködő, azt kiszolgáló Ma-
gyar Kommunista Párt egy 1000 
éves fát akart egész gyökérzetével 
együtt kitépni a magyar földből. A 
Demokrata Néppárt tehát többszö-
rösen is célkeresztben volt, mint 
bázissal rendelkező ellenzéki párt 

és mint a keresztény állambölcse-
letet megvalósítani törekvő kö-
zösség. A párt és a frakció utolsó 
tisztújítását 1948 novemberében 
tartotta, de Mindszenty József ka-
rácsonyi letartóztatása végképp 
ellehetetlenítette a DNP működé-
sét. Barankovicsot ugyan Rákosi 
megpróbálta volna rávenni, hogy 
részt vegyen az egyházfő koncep-
ciós perében mint tanú, sőt, egy 
az aktuális államberendezkedés-
hez hű magyar „katolikus” egyház 
kialakításában is, de ezt a főtitkár 
elutasította. A Rákosival folytatott 
beszélgetés után Barankovics az 
emigráció mellett döntött, a főtit-
kárt több DNP-s képviselő követ-
te. A párt február 4-én mondta ki 
önfeloszlatását (mivel ez az önfel-
oszlatás a pártszabály szerint nem 
volt egyértelműen legitim, ezért 
többen úgy vélték és úgy vélik, 
hogy a DNP sose szűnt meg). Újra-
indulására csak a szovjet rendszer 
felbomlásának és a magyar rend-
szerváltozás éveiben nyílt lehető-
ség. Bibliai 40 év múlva bonthatott 
újra zászlót a Kereszténydemokra-
ta Néppárt.

Hazank_szept-okt.indd   15 2019.10.09.   12:15:05



HAZÁNKFórum16 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Harrach Péter:
A keresztény szabadságról 

A keresztény tanítás az emberről és 
szabadságáról nemcsak azért hiteles, 
mert évezredes, változatlan ember-
képből indul ki, hanem azért is, mert 
az ember természetéhez illeszkedik. 
A teológiai és filozófiai antropológia 
igazságainak fényében könnyebb vi-
lágos képet alkotni egy olyan politikai 
fogalomról is, mint például a „keresz-
tény szabadság”.

Azt azonban mindenekelőtt ki kell 
mondanunk, hogy erre is igaz, már-
mint a keresztény szabadságra, hogy 
ennek használata nem a személyes hi-
tet feltételezi, hanem értékek elfogadá-
sát. Jelen esetben az emberi természet 
változatlanságának elfogadását. Ez ma 
azért fontos, mert a világ nyugati felé-
ben létezik egy súlyosan eltorzított em-
berkép, melynek egy sérült társadalom 
a következménye.

Bár a személyes hit nem feltétele a 
keresztény szabadság fogalma hasz-
nálatának, de a jobb megértéshez nem 
felesleges a teológiai megközelítés is-
merete. Eszerint a Teremtő saját képé-
re teremtette az embert mint egyetlen 
földi teremtményt, aki éntudattal ren-
delkezik, és szabad akarata van, vagyis 
az ember nem a természeti összefüggés 
láncszemeként létezik, hanem nyitott 
lehetőségek előtt áll. Tehát a Teremtő 
maga adta az embernek azt a lehetősé-
get, hogy szabadon dönthet, akár vele 
szemben is.

Tette ezt azért, hogy az ember a sza-
bad isteni önközlésre szabad partneri 
választ tudjon adni.

Az erkölcsi értelemben rossz döntés 
azonban megköti ezt a szabadságot; eb-
ből a kötöttségből az ember nem képes 
saját erejéből szabadulni. Megváltóra 
volt szüksége, hogy a bűn, a halál és a 
külső törvény kötöttségeiből szabadul-
jon.

A keresztény szellemű filozófiai ant-
ropológia ezért nemcsak a választás sza-
badságának tényét, hanem annak tartal-
mát is meghatározónak tartja, vagyis 

azt tanítja, hogy az ember szabadsága 
a jó választásában teljesedik ki. Aka-
ratunk a jóra, sőt a végtelen jóra, a lét 
teljességére irányul. A rosszat – mivel 
az mindig valaminek a hiányát jelenti – 
nem direkt módon önmagáért nem vá-
lasztja az ember, hanem azért, mert lát 
benne valami jót.

Meg tudjuk különböztetni a választás 
és a döntés szabadságát. A választás fo-
lyamatos cselekvés, a döntés befejezett 
tény. A választás a külső világ lehetősé-
gei között történik, a döntésben az egész 
ember benne van. Hátterében egy alap-
vető döntés van, alapirányultság. Úgyis 
fogalmazhatunk, hogy a döntés maga-
sabb minőségű választás. Az ember a jó, 
a boldogság akarásán keresztül magát a 
létet akarja. Természetesen a környezet 
erősen befolyásolja akaratunkat, de nem 
determinálja azt, ahogy nem is teljesen 
független ettől, nem önkényes.

A keresztény emberkép meghatározó 
eleme valóban a szabad akarat, de ter-
mészetesen vannak még más lényeges 
vonásai is. Ilyen a jó és rossz megkü-
lönböztetésének képessége, vagyis az 
ember erkölcsi érzéke, lelkiismerete, 
ebből következően felelőssége. Más-
részt az ember közösségi lény, önmagát 
csak a másokkal való kapcsolatában 
tudja megvalósítani. Biológiai lény, ké-
pes az élet továbbadására, mivel férfi és 
nő. Nem csak értelmes lény, de nyitott 
a transzcendensre is, van természetéből 
adódó vallási igénye.

LIBERÁLIS DEMOKRÁCIA ÉS 
KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA

Hogyan érvényesülnek ezek az embe-
ri vonások a liberálisnak nevezett mai 
nyugati demokráciákban? Miért tartjuk 
mi hitelesebbnek a kereszténydemokrá-
ciát? Miért beszélünk keresztény sza-
badságról?

Azt látjuk, hogy több nyugat-európai 
országban a média egyoldalúsága által 
támogatott véleménydiktatúra van. A 
személyes szabadságot ugyanis nem-

csak külső kényszerrel lehet korlátozni, 
ahogy megtapasztaltuk a létező szocia-
lizmus idején, de lehet indirekt módon 
is, ahogy egyes keleti országokban az 
átnevelő intézményekben teszik, vagy 
az említett egyoldalú tájékoztatással, 
durván fogalmazva agymosással.

Ha igaz az, hogy az értelem és az aka-
rat együttes működése határozza meg 
az emberi cselekvést, akkor az értelem 
befolyásolásával az emberi döntések is 
irányíthatók. Ennek a befolyásolásának 
sok eszközét alkalmazzák, ilyen a PC 
kötelezettség és tilalmi rendszer, ame-
lyik tabukat és dogmákat tartalmaz. A 
liberálisnak nevezett demokráciákban 
ideológiai egyeduralom van, tolerancia 
csak szavakban érvényesül, a másként 
gondolkodóknak ez nem jár.

Mi a helyzet a felelősséggel? A liberá-
lis világban az emberi jogok szemlélete 
nem terjed ki a jogok párjára, az embe-
ri kötelezettségekre, vagyis az emberi 
felelősségre. A keresztény gondolko-
dás szerint a jogoknak és kötelezettsé-
geknek egészséges egyensúlyban kell 
lenniük. A másokért vállalt felelősség 
nagykorúságunk egyik ismérve. Akkor 
működik jól a társadalom, ha a jogokat 
másoknak biztosítjuk, és nem folya-
matosan kiterjesztjük, s magunknak 
követeljük. Az pedig jelentősen torzítja 
az emberképet, ha egyes jogokat kieme-
lünk és abszolutizálunk.

Az ember férfinak és nőnek szüle-
tik, együtt képesek az életet továbbad-
ni. Kettejük kapcsolata a gyermekért 
vállalt közös felelősségben erősödik 
meg. Egymás boldogítása és a gyermek 
biztonsága olyan cél, ami a családi kö-
zösség szilárdságát erősíti. A liberális 
gondolkodásban nincs megkülönböz-
tetett helye a családnak. A „nyílt társa-
dalomban” pedig a családi hagyomány 
nem kívánt jelenség. A család alapját, 
a biológiai nem különbözőségét is pró-
bálják relativizálni a gender-ideológia 
képtelenségeivel és az LMBTQ-kultusz 
erőltetésével.

Az ember közösségi lény mivolta a 
természetes közösségekben jelenik meg, 
de személyes vonásai is ott bontakoznak 
ki. A családban tanulja meg az egymás 
iránti felelősség gyakorlatát és az együtt-
élés szabályait. Az egyházi közösségben 
az egyéni és társadalmi normákat, és ott 
lesz részese a transzcendens élménynek. 
A nemzethez tartozás tudata is gazdagít-
ja az egyén világát, és tudatosítja a ha-
gyományok erejét, az elődök tiszteletét és 
a következő generáció iránti felelősséget.

A már említett nyílt társadalom ideo-
lógiája kifejezetten kiiktatni igyekszik a 
társadalom életéből a közösségeket és a 
hagyományokat. A kultúrák együttélé-
sének és szabad választásának gondola-
ta éppúgy nélkülözi az emberi természet 
ismeretét, mint annak idején a kommu-
nizmus víziója is nélkülözte azt. Az em-
beri természet és a keresztény emberkép 
fontos eleme a transzcendensre való nyi-
tottság. Ennek biztosítéka a társadalom 
életében a vallás. A nyugati világban ma 
nincs vallásüldözés, de van valláselle-
nesség. Ez különösen igaz a keresztény-
ségre. Alig titkolt igyekezettel próbálják 
kiiktatni az istenhitet a társadalom éle-
téből, és elhallgatják kultúránk keresz-
tény gyökereit is.

KONKLÚZIÓ
Azok, akik ma liberálisnak nevezik ma-
gukat, eszmeiségük eredeti értékeit is 
feledik, az emberről és a társadalomról 
alkotott képük eltorzult, és ezt a képet 
mások szabadságával mit sem törődve 
erőltetik rá mindenkire. A „keresztény 
szabadság” ezzel szemben olyan világot 
jelöl, ahol az ember természetével ösz-
szhangban lévő keresztény emberkép 
érvényesül, és ahol a nemzeti értékeket 
és hagyományokat tiszteletben tartják.

A Vasárnap.hu-n megjelent cikk 
szerzője teológus és egyházjogász, 

a Kereszténydemokrata Néppárt 
alelnöke, parlamenti frakcióvezetője

Azbej Tristan:
Felgyújtották a Notre-Dame-ot 

Talán sohasem fogjuk megtudni, hogy 
az emésztő tűzvészben megrongáló-
dott párizsi Notre-Dame baleset vagy 
szándékos gyújtogatás áldozata lett. 
Azt viszont láttuk, hogy a rettenetes 
pusztulást szélsőséges muzulmán em-
berek tömegeinek ujjongása kísérte, és 
azt is, hogy mennyire hidegen hagyta 
a nyugati közvéleményt, hogy – ha 
csak Franciaországot vesszük, akkor is 
– napi szinten ért támadás keresztény 
templomokat: februárban és március-
ban összesen több mint száz ilyen eset 
történt ott.

Így járt 
például egy 
másik Not-
re -Dame, 
az Autun 
városában 
t a l á l ha t ó 
t e m p l o m 
is, amelyet 
n é h á n y 
napja gyúj-
tottak fel. 

A vallási indítékot mi sem támasztja 
alá jobban, hogy az elkövetők a tüzet 

az oltárnál gyújtották meg. Az eset 
nem elszigetelt, az iszlamisták és a 
(velük összekacsintó) szélsőliberálisok 
által gerjesztett európai keresztényel-
lenesség egyre gyakrabban terjed át a 
szavak szintjéről a cselekedetekére.

Az eddig csak rafinált, rejtőzködő 
és legtöbbször kulturális, szellemi vo-
natkozásban jelentkező keresztényelle-
nesség mára egyre inkább testet ölt. A 
migrációt meglovagló iszlamista terro-
risták beáramlásával nemcsak a terror-
veszélyt, nemzetbiztonsági kockázatot, 
a nők kiszolgáltatottságát hozták Euró-

pába a bevándorláspárti erők, hanem a 
keresztényüldözést is importálták.

Hogy miről is van szó? A teljesség 
igénye nélkül csak idén nyárról ilyen 
keresztényellenes esetekről tudunk:

Május végén a német Caldern vá-
rosának evangélikus templomában 
vandálok Bibliát és énekeskönyveket 
égettek el, ürülékükkel pedig meggya-
lázták az imaházát.

Júniusban a svédországi Södertälje 
városában bomba robbant egy szír or-
todox templom közelében, Spanyolor-
szágban pedig egy indiai papot fenye-
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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

Latorcai János: 
A keresztény szabadság egyszerre egyéni és közösségi állapot 

Cum Deo pro Patria et Libertate! Ez a 
több mint három évszázados mondat 
lebegett Rákóczi és szabadságharcos 
bajtársai szeme előtt, amikor fegyvert 
fogtak Magyarország valódi függet-
lenségéért és szabadságáért.

Keresztény emberként vallom, hogy 
ez a jelmondat semmit sem vesztett 
aktualitásából, gondolata és erkölcsi 
tartalma ma is világos útmutatás a je-
len és a jövő számára!

Bő 300 esztendeje, a szabadságharc 
idején, a haza és a szabadság kifejezések 
elválaszthatatlanul összekapcsolódtak a 
kurucok és követőik szemében. De nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy 
ellenfeleik, a labancok sorai között is 
számtalan magyar harcolt, akik egészen 
másként értelmezték ezeket a fogalma-
kat és különösen ezek összefüggéseit.

Ma sincs ez másként, hiszen nem 
egy magát modernnek és európainak 
nevező politikus vagy értelmiségi hir-
deti, hogy a hazához, a családhoz, a 
hagyományokhoz, a hithez kapcsoló-
dó kötelék a szabadság korlátja.

Azt hiszem ez az egyik legnagyobb 
különbség a liberális és a keresztény-
demokrata gondolkodás között.

Felfogásunk szerint ugyanis a sza-
badság, a keresztény szabadság, nem 
korlátok nélküli szabadságeszmény, 
hanem egy olyan idea, mely a magunk 
és a mások iránti felelősséget is jelenti.

A keresztény szabadság ezért egy-
szerre egyéni és közösségi állapot.

Egyéni, mert szabad akarattal ren-
delkezünk, melynek következtében 
tetteinkért felelősséggel tartozunk. 
Közösségi, mert cselekedeteink má-
sokra is kihatással vannak.

Mai világunkban a legkisebb és 
legerősebb közösség a család, a legtá-
gabb, de valódi tartalommal és kötő-
erővel rendelkező közösség pedig a 
nemzet, melyet a közös leszármazás, 
az együvé tartozás és a közösen meg-

vallott hit formál és kovácsol össze.
Erről semmilyen körülmények kö-

zött sem szabad megfeledkeznünk, 
mert különben feloldódunk egy gyö-
kértelen, nemzetek és kultúrák nélküli 
Európában.

Az erre utaló jeleket nyugaton már 
évtizedek óta lehet látni. Jó példa erre 
a belga kereszténydemokrata párt tör-
ténete, mely hosszú éveken át egészen 
1999-ig irányította az országot, majd 
a választási vereség után átdolgozta 
programját és 2002-ben nevét liberális 
fordulatot végrehajtva Humanista De-
mokratikus Középre módosítva felad-
ta azt a küldetését, hogy a társadalmat 
keresztény gondolatokkal és értékek-
kel telítse. De ugyanez tapasztalható 
más nyugat-európai keresztényde-
mokrata pártnál is.

Mi ezt sokkal, de sokkal fonto-
sabbnak tartjuk annál, mintsem hogy 
erről le lehessen mondani. A 2010-es 
kormányváltás óta ezért támogatjuk 
töretlenül a hitoktatás lehetőségének 
megteremtését minden iskolában.

A keresztény értékek és az azok-
ból fakadó társadalmi gyakorlat újra 
megtalálása és a XXI. század köve-
telményeinek megfelelő kimunkálása 
az előttünk álló időszak meghatározó 

feladata, melyben az egyházaknak ko-
moly szerepet kell vállalniuk.

Meggyőződésem, hogy ennek a 
szellemi fordulatnak innen, Közép-Eu-
rópából kell kiindulnia, mert csak itt 
maradt meg olyan, még keresztény 
gyökérzettel rendelkező társadalom, 
mely erre képes lehet. Ha ez nem sike-
rül, akkor 25 év múlva Nyugat-Európa 
iszlamizációja minket is elér.

Ahhoz, hogy napjaink kihívásaira 
sikeresen reagálhassunk, példaként 
szolgálhat II. Rákóczi Ferenc életútja, 
aki képes volt kitörni azokból a szel-
lemi és kulturális keretekből, amibe a 
korszellem, illetve származása és ne-
veltetése kényszerítette.

12 évesen Munkács várának eles-
te után Bécsbe, a császári udvarba 
vitték és ott megpróbáltak lojális fő-
nemest nevelni belőle. Ez a kísérlet 
azonban kudarcot vallott, ahogy azok 
a törekvések is, melyek származása, 
társadalmi rangja vagy éppen vallása 
révén próbálták meg szembefordítani 
követőivel.

Rákóczi képes volt korának előíté-
leteit levetkőzve védelmébe venni és 
hadseregébe fogadni a jobbágyokat, 
s ezzel – egy rövid időre – sikerült a 
nemzet szűk rendi fogalmát, egy átfo-

gó, minden magyarként érző és gon-
dolkodó embert felölelő nemzet esz-
méjében egyesíteni.

Erre azért lehetett képes, mert hite, 
erős katolikus meggyőződése a lélek 
mély forrásaiból táplálkozott.

Hitéletének ez a bensősége és lelké-
nek veleszületett jósága jutott kifeje-
zésre felekezeti türelmében és szociá-
lis érzésében, a protestáns panaszok és 
a jobbágysors megértő megítélésében, 
önkritikájában és önzetlenségében, az 
egyéni gyengeségek megbocsátásá-
ban és a közéleti erkölcs szigorú értel-
mezésében.

Ezért döntött úgy az Országgyűlés 
tavaly november 27-én, hogy a Vezérlő 
fejedelem erkölcsi és politikai nagysá-
ga előtt meghajolva a 2019-es évet II. 
Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánítja.

Meggyőződésem, hogy miként azt 
Wass Albert fogalmazta, az ilyen em-
lékezésekben mindig erő van és bi-
zonyságtevés a csüggedések ellen.

Ezzel a mai ünnepi vecsernyével is 
így emlékeztünk és közösen erőt me-
rítünk a dicső fejedelem megpróbál-
tatásokkal teli, de mégis példaértékű 
életútjából.

Véssük szívünkbe legfontosabb 
üzenetét: Istennel a hazáért és a sza-
badságért!

Tiszta szívből mindannyiunknak 
kívánom, hogy így legyen!

A Hierotheosz Egyesület a II. 
Rákóczi Ferenc fejedelemmé 

választásának 315. évfordulója 
alkalmából, az emlékév keretében 

a Nagyságos Fejedelem tiszteletére 
emlékvecsernyét és kiállítás-

megnyitót rendezett 2019. szeptember 
19-én a Máriapócsi kegytemplomban. 

Az Országgyűlés alelnöke, a KDNP 
Országos Választmányának elnöke itt 

mondta el ünnepi beszédét

gettek meg halálosan, amiért 6 hónapra 
el is ítéltek egy tinédzsert.

Egy keresztény érdekvédő csoport 
internetes felületét hekkerek támad-
ták és leszámolással fenyegették 
meg, ha nem törlik abortuszellenes 
tartalmaikat.

Júliusban a fatimai kereszthez vezető 
úton négy állomást rongáltak meg Por-
tugáliában.

A franciaországi Quimper egyházme-
gyében pedig megrongáltak egy templo-
mot és egy kápolnát, valamint a fent em-
lített Autun Notre-Dame templomában 
két szándékos gyújtogatás történt.

Nos, ezek a tények, ez a valóság a 
21. századi liberális nyugaton. Mégis, 
mindeközben gőzerővel folyik a keleti 
keresztényüldözés és a nyugati ke-
resztényellenesség elbagatellizálása, 

mosdatása, tagadása. Nem kell mesz-
szire menni, gondoljunk csak Bősz 
Anett, vagy Lendvai Ildikó kereszté-
nyüldözés-relativizálására, de a hazai 
ellenzék politikai keresztényei akkor 
is nevetségessé tették magukat, amikor 
egy észak-olasz kis faluban a keresz-
tény jelképek píszískedő eltakarását 
megpróbálták egy nagyböjti vallásos 
hagyománnyal magyarázni, holott az 
egyértelműen keresztényellenes intéz-
kedést az önkormányzat a saját lapjá-
ban közölte, és a rendelkezése azóta is 
hatályos.

Itt tartunk most. A keresztény civili-
záció elleni folyamatos támadás zajlik 
Európában, elvakult, valóságtól elsza-
kadt, Európa identitását, múltját (és 
ezáltal jövőjét is) megtagadó bevándor-
láspárti bürokraták asszisztálásával.

Pedig a szelektív tolerancia bajnoka-
inak ideje lenne szembenéznie azzal, 
hogy az, ami eddig tőlünk pár ezer ki-
lométerre zajlott – és ma is zajlik – a 
migráció révén Európában is kiterjed-
het – és kiterjedőben is van. Az, ami 
tegnap még messzi idegen volt, holnap 
már az ajtónkat töri be.

És azt sem ártana szem előtt tartani, 
amit a történelemből sajnos több ízben 
is megtapasztalhattunk: minden népir-
tás a jelképek üldözésével kezdődött.

A keresztényellenesség lenne az 
utolsó elfogadott diszkrimináció? – 
Nem fogadhatjuk el!

Nem fogadjuk el, hogy a kereszté-
nyek nem érdemlik meg a lelkiismereti 
szabadságot és méltóságot!

Nem fogadjuk el, hogy a kereszté-
nyek élete kevesebbet érne a nem ke-

resztényekénél!
A nagy pápától, Szent II. János Páltól 

tudjuk, hogy a szabadságot soha nem 
adják örökre, azért minden nemzedék-
nek meg kell küzdenie. Valójában ez 
az előttünk álló feladat és küldetés: a 
keresztény szabadságért való megküz-
dés, annak megteremtése és megvédé-
se. És ennek szolgálatában állnak a ma-
gyar kormány családokért, keresztény 
kultúráért, nemzeti identitásunkért és 
az üldözött keresztényekért tett erőfe-
szítései is.

A szerző az üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps 

Program megvalósításáért felelős 
államtitkár. A cikk a Vasárnap.hu 

oldalon jelent meg
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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

Pál József Csaba római katolikus megyéspüspök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke a Bolyai János Szakkollégium ünnepélyes felavatásán Temesváron 

Örömmel fogadtam szíves meghívásu-
kat, hogy részt vegyek a Bolyai János 
Szakkollégium ünnepélyes felavatá-
sán. Egy iskola, egy kollégium felépí-
tése, átadása mindig a jövőről szól.

Goethe mondta, hogy a gyermekek-
nek két dolgot kell adnunk: gyökere-
ket és szárnyakat. Szárnyakat adni a 
jövőhöz, hogy kibontakozhassanak, 
gyökereket pedig a múlthoz, hogy 
tudják, honnan jöttek, hogy így azt is 
felismerhessék, hogy hová tartsanak.

De itt másról is szó van. Nem egy 
hagyományos kollégium átadásán 
vagyunk, hanem egy szórványkollé-
gium avatásán. Szórványkollégium. 
Lefordíthatjuk ezt a szót különböző 
világnyelvekre, de abban már nem va-
gyok biztos, hogy érti-e a világ, mit 
is takar ez a fogalom. Mert a nemzet-
politika mint kifejezés is ismeretlen 
Nyugaton. Hiszen a politika ab ovo 
nemzeti, a dán, a portugál vagy a hol-
land kormány politikája a saját orszá-
gában. De nálunk kissé más a helyzet, 
a történelem viharai miatt a nemzet, 
a magyar nemzet tagjainak egyhar-
mada más államok fennhatósága alá 
került. De ettől még a magyar nemzet 
része maradt.

A mai ünnep, a Bolyai János Kol-
légium átadása múlt és jövő találko-
zása, szerencsés szimbiózisa. A jövő-
nek épült, a jövőnek szól, éppen ezért 
megérdemli, hogy visszatekintsünk 
egy kicsit a múltra.

Ha a régmúltat nézzük, igazán 
büszkélkedhetünk, hiszen Temesvár a 
magyar sors, a magyar história egyik 
fellegvára. Már Károly Róbert idejé-

ben nevezetes város volt, aztán Hu-
nyadi János várat épített a XV. század 
első évtizedében. Kinizsi Pál, mint 
temesi bán várkapitányként lakott itt, 
a hagyomány szerint Dózsa György 
pedig 1514-ben e városban ült a tüzes 
trónon.

A vár stratégiai jelentőségét jelzi, 
hogy a törökök már 1522-ben elfoglal-
ták, és csak nagyon sokára, 1716-ban 
foglalta vissza tőlük Eugen herceg. 
Az 1848-49-es szabadságharc utolsó 
hónapjaiban nagyon kemény harcok 
folytak itt.

De más okok miatt is gazdag e 
város történelme. Itt született Klap-
ka György, Kiss Ernő aradi vértanú 
tábornok, Kós Károly építész és író, 
Kerényi Károly klasszika-filológus, 
sőt bánsági sváb szülők gyermeke-
ként Johnny Weissmüller is, 1924 
és 1928, Párizs és Amszterdam öt-
szörös olimpiai bajnok úszója, mel-
lesleg egykor világhírű színész, Tar-
zan alakítója. Itt élt Bolyai János, a  
kollégium névadója, és Tőkés Lász-
lónak vitathatatlan szerepe volt itt a 
romániai forradalomban. Igazán im-
pozáns ez a névsor.

Idéztük a múltat, Temesvár gazdag 
múltját, de a kollégium kapcsán a kö-
zelmúltról is szólni kell, mert a mai 
ünnep, a mai avatás egyben elégtétel 
is. Elégtétel és válasz.

Száz éve szakították el Temesvárt 
az anyaországtól, hetven éve a kom-
munista diktatúra vette el az egyház 
intézményeit.

Az első világháború után bármennyi-
re fájdalmas és nehéz is volt az egy-

házi iskolák élete, a magyar nyelven 
történő oktatást még engedélyezték. 
Temesvár mindig iskolaváros is volt, 
1790 óta tanítottak itt a kegyes taní-
tórendi atyák. A Temesvári Piarista 
Gimnáziumban az oktatási nyelv a 
számos rendeletnek és előírásnak 
megfelelően előbb a latin, majd II. Jó-
zsef alatt császári rendelkezés alapján 
a német, 1844-től pedig a magyar volt.

Az iskola olyan sikeres volt, hogy 
helyszűke miatt 1909-ben már egy 
új, nagyobb épületben kezdődött meg 
a tanév. A piarista atyáknak köszön-
hetően a Piarista Főgimnázium nem-
csak a város, de az ország iskoláinak 
élvonalába is került. Csak érdekesség-
ként említem, hogy itt diákoskodott 
többek között Herczeg Ferenc író, Illy 
Ferenc kávéipari üzletember, a róla el-
nevezett világhírű kávé feltalálója és 
Kurtág György zeneszerző.

Addig sem volt könnyű az egy-
házi iskolák élete, de a kommunis-
ta hatalomátvételkor helyzetük csak  
rosszabbodott. A háborút követően a 
román kormány megszüntette a fele-
kezeti iskolákat. 1948 augusztusában 
érvénybe lépett az új tanügyi rendszer, 
a piarista iskola és a rend anyagi alapját 
is megvonták, ingó és ingatlan vagyo-
nát az állam minden ellenszolgáltatás 
nélkül elvette. Ismerős történet, a szo-
cialista világban mindenütt hasonlóan 
történt. Az egyházat meg akarták sem-
misíteni, ezért vették el évszázadokon át 
megteremtett értékeit, javait, mindenét.

A sok viszontagságot az egyház 
valahogyan túlélte. Aztán eljöttek az 
új idők, a rendszerváltozás elhozta a 

kommunista uralom bukását, és ha 
lassan is, ha nehezen is, de elkezdőd-
hetett újra az építkezés.

És most itt állunk Temesváron, a 
Bánság történelmi fővárosában, és új 
kollégiumot avatunk, a Bolyai János 
Szórványkollégiumot.

A magyar kormány óvodákat épít 
és újít fel a Kárpát-medencében, 
hogy a legkisebbek is anyanyelvükön  
játszhassanak, hogy a fiatalok anya-
nyelvükön tanulhassanak. Itt pedig, 
mivel már felnőttekről, a felsőokta-
tásban tanulókról van szó, létesült ez a 
kollégium, hogy ne csupán egy sziget, 
hanem egy közösségi tér, egy magyar 
közösségi tér is rendelkezésre álljon a 
diákoknak.

A kollégium létrejöttéhez nagyon 
kellett, hogy a Temesvári Római Ka-
tolikus Püspökség egy, a román állam 
által visszaszolgáltatott ingatlant bizto-
sítson a cél megvalósításához. De az is, 
hogy az RMDSZ elnökének budapesti 
látogatásán a magyar miniszterel-
nök anyagi támogatásáról biztosítsa a 
megvalósítást: 150 millió forinttal se-
gítette a magyar kormány, hogy ez az 
álom, ez a projekt megvalósulhasson. 
És bár voltak nehézségek, telekköny-
vi adminisztrációs problémák, majd a 
különböző építési engedélyek lassú és 
bürokratikus kezelése miatt jelentős 
csúszások az eredeti tervekhez képest, 
de ez ma már, amikor az elkészült kol-
légium előtt állunk, nem fontos.

Inkább örüljünk annak, hogy 
végre megvalósult. A bánsági szór-
ványból 100-150 magyar diák tanul 
a temesvári egyetemeken. A magyar 
tannyelvű Bartók Béla Gimnázium 
szomszédságában álló új kollégium 
csaknem ötven diáknak ad szállást 
és kínál különböző, magyar nyelvű 
kurzusokat.

Ez a mai alkalom egy kis közösség 
nagy ünnepe. Mert megint megvaló-
sult valami nagyszerű, most épp a Bo-
lyai János Kollégium átadása.

Őszintén kívánom, hogy a kollé-
gium lakói, a magyar diákok boldog 
és hasznos diákéveket töltsenek itt, 
gyarapodjanak tudásban és szelle- 
miekben, és azt se felejtsék el, hogy ez 
az épület egyben egy kis haza, egy kis 
Magyarország is.

Temesvár mindig iskolaváros volt, 
hát akkor köszöntsük az új kollé- 
giumot az ősi diákköszöntéssel: Vivat 
academia, vivant professores!

Magyarország miniszterelnök-
helyettese jelenlétében avatták 

fel október 2-án a Bolyai János 
Egyetemi Szakkollégiumot 

Temesváron. A fenti beszéd az 
avatóünnepségen hangzott el.

Semjén Zsolt:

A jövőnek épült a temesvári szórványkollégium
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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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
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Régóta motoszkál bennem a kérdés, 
hogy az álhírek kiagyalói maguk is 
hisznek-e abban, amivel bolondítják 
az embereket, vagy sem.

Azt mondják, hogy az az erkölcsi 
és politikai leépülés kezdete, amikor 
az ilyen illetők maguk is elhiszik a 
saját hazugságaikat. De ne feszeges-
sünk olyan kérdéseket, amelyekre 
nem lehet válaszolni.

Az álhírterjesztés öngól. Ugyanis 
ha az illető elhiszi, amit hirdet, akkor 
olyan mértékben gyanútlan és hiszé-
keny, hogy alkalmatlan bármiféle 
közfeladat ellátására. Ha meg nem 
hiszi, de mégis terjeszti, akkor mo-
rálisan alkalmatlan. Csak nem bízom 
az országot, a várost, a megyét, a te-
lepülésemet egy tudatos hazudozóra?

Persze az érintettek is tisztában 
vannak ezzel. A legritkább esetben 
végzik a piszkos munkát maguk. 
Elvégzi azt a baráti sajtó. Mint most 
azzal a hírrel, hogy majd fél év alatt 
ki lehet tenni bizonyos kiemelt te-
rületeken lévő bérlakásokból a la-
kókat. Nincs ilyen rendelet, de már 
dolgoznak rajta – szól a riogatás. Az 
érintett terület az I., a VI., a VII. és 
a VIII. kerület. Ezek szerint ezekben 
a kerületekben olyan rosszul áll az 
egybesült ellenzék, hogy ilyen aljas 
álhírterjesztésre szorulnak? Az ál-
hírterjesztés a saját jelöltek bemuta-
tása és a saját program meghirdetése 
helyett pótcselekvés.

Az ellenzékhez húzó megmon-
dóemberek szerint ez az önkormány-
zati választás 2022 főpróbája. Ha 
most az egyesült ellenzék jelöltjei 
győznek, akkor – vélik – világos az 
irány, hogy miként lehet kivenni a 
hatalmat a Fidesz–KDNP kezéből. 
Tévednek.

Most sem volt könnyű elérniük 
az „összefogást”, de sokkal köny-
nyebb volt, mint majd az országy-
gyűlési választásra készülve. Most 
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rémületére. A rémület most Tarlós 
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olyan vezetője, aki tehetségesebb 
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A szerző a KDNP 
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„Váljatok a világ változásaira 
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zösen megvallott hit, ami formál és össze-
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A tananyag elsajátításában legyetek 
szorgalmasak és kitartóak, tiszteljétek 
tanáraitokat és egymást, munkátokat jel-
lemezze a rend szeretete és a következe-
tesség. Az iskola falain túl is fejlesszétek 
elméteket, sportolással testeteket. Lelkete-
ket pedig tegyétek nyitottá és befogadóvá, 
hogy érdeklődők és a világ változásaira 
nyitott emberekké válhassatok.

Meg vagyok győződve arról, hogy mi-
ként az elmúlt közel félezer évben, úgy ma 
is ez jelenti a megmaradás, a gyarapodás 
és a jövő útját itt Mezőtúron, a magyar ha-
zában, az egész Kárpát-medencében.

Adja Isten, hogy biztos léptekkel halad-
jatok és haladjunk mi is ezen az úton!  

Az Országgyűlés alelnöke, a 
KDNP országos választmányi elnöke 

beszéde a Mezőtúri Református 
Kollégium tanévnyitóján hangzott el 
2019. szeptember 1-jén. A tanévnyitó 
ünnepséggel egybekötve átadták az 

épület felújított dísztermét, könyvtárát 
és új tornatermét, valamint a  főtér 

ugyancsak felújított református 
templomát.
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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.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.

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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Soltész Miklós: Legyünk büszkék a Szent Koronára, 
vállaljuk fel a keresztény életet! 

Magyarországi újraindulásának 
tizedik évfordulóját ünnepelte a 
Pápai Missziós Művek Szent Gyer-
mekség Műve szeptember 21-én 
Budapesten. A Szent István-bazi-
likában mintegy hatszáz gyerek 
vett részt a misén, majd látogatta 
meg az Országházat, ahol közösen 
imádkoztak a nemzetért, vezetői-
ért, a kereszténységért.

Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára a felelősség 
fontosságát hangsúlyozta a parlament-
ben. Azt mondta, hogy az iskolában és 

a templomban sok mindent megtaní-
tanak, de a felelősség gyakran kima-
rad a nevelésből. Az államtitkár arra 
biztatta a fiatalokat, hogy a felnőtt 
korra felelősségtudattal készüljenek, 
először is saját magukért.

Ha ezt meg tudják tanulni, magu-
kévá tudják tenni, akkor nagysze-
rű tagjai lehetnek mind a magyar 
nemzetnek, mind a kereszténység-
nek, mind pedig a saját családjuk-
nak: édesapák, édesanyák, vezetők, 
tanítók, sőt remélhetőleg minél töb-
ben papok, szerzetesek – fogalma-
zott Soltész Miklós.

Az államtitkár arra buzdította a 
jelenlévőket, hogy legyenek büsz-
kék a Szent Koronára, a parlament-
re, valamint vállalják fel a keresz-
tény életmódot, ezzel ugyanis nem 
veszítenek semmit, sőt rengeteget 
nyernek. Soltész Miklós az Ország-
ház tervezőjét méltatva nagyszerű 
építésznek nevezte Steindl Imrét.

A parlamenti ünnepségen több üze-
netet is felolvastak: Áder János köztár-
sasági elnök és Kövér László házelnök 
egyaránt köszöntötte a gyermekeket.

A Pápai Missziós Művek honlapja 
szerint a Szent Gyermekség Műve – 

másképpen a Missziós Gyermekek 
Társasága – annak a vágynak köszön-
heti nevét, hogy a Gyermek Jézus az 
oltalma alá helyezi őket. Meg van 
győződve arról, hogy a gyermekek 
szellemi és társadalmi erőt jelenthet-
nek a világ igazi átformálásában.

A Szent Gyermekség Műve 1843-
ban alakult meg, gyorsan meggyö-
kerezett a magyar társadalomban 
is. A lendületes missziós nevelési 
munka 1948-ban, az egyházi szer-
vezetek betiltásával teljesen meg-
szűnt, csupán 2009-ben született 
újra – olvasható a honlapon.
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