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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

Kétharmad, harmadszor
Olyan jó számszerű eredményt – 2,8 millió szavazatot – a rendszerváltás óta nem ért el egyetlen párt- vagy pártszövetség sem, mint amilyet  
a Fidesz–KDNP április 8-án. A kormánypártok a pártlistás szavazatok 49,6 százalékát kapták, a 106 egyéni választókerületből 91-ben diadalmaskod-
tak (tehát ezek 85 százalékát megszerezték), így végül a parlamenti mandátumok kétharmada (133 képviselői hely) lett a Fidesz–KDNP-szövetségé. 
A kisebbik kormánypárt frakciója április 17-én már meg is alakult, a kereszténydemokrata képviselőcsoport vezetője továbbra is Harrach Péter lesz.

Győzelmi rekord 
2,8 millióan választották a kormánypártokat

A 106 egyéni választókerületből  
91-ben a Fidesz–KDNP-pártszövet-
ség jelöltje nyert, 8-ban az MSZP–
Párbeszéd-szövetség, 3-ban a DK, 
1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az 
Együtt jelöltje szerzett mandátumot, 
valamint 1 független jelölt is bejutott 
a parlamentbe. 

Országos listáról a Fidesz–KDNP 
42, a Jobbik 25, az MSZP–Párbe-
széd 12, az LMP 7, a DK 6 képvi-

selőt küldhet az Országgyűlésbe.  
A Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata 1 kedvez-
ményes mandátumhoz jutott. Az 
új Országgyűlésben így a Fidesz– 
KDNP-nek összesen 133, a Jobbik-
nak 26, az MSZP–Párbeszédnek 
20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az 
Együttnek és a német önkormány-
zatnak 1-1 képviselője lesz 1 függet-
len képviselő mellett.

Harrach Péter vezetésével 
megalakult a KDNP  

új parlamenti frakciója

Április 17-én 16 taggal alakult meg 
a Kereszténydemokrata Néppárt új 
országgyűlési képviselőcsoportja.

A KDNP-frakció megválasztot-
ta az új tisztségviselőket: Harrach  
Pétert ismét frakcióvezetőnek,  
Vejkey Imrét, Szászfalvi Lászlót és 
Móring József Attilát pedig frakció-
vezető-helyettesnek. A frakcióigazgató 
az új ciklusban is Latorcai János lett.

A képviselőcsoportot 9 egyéni 
és 7 listás helyen bejutott képvi-

selő alkotja, közülük hárman –  
Juhász Hajnalka, Nacsa Lőrinc és Süli  
János – először nyertek országgyű-
lési mandátumot.

Az április 8-ai parlamenti vá-
lasztáson a Fidesz–KDNP 133 or- 
szággyűlési mandátumot szerzett, 
amivel kétharmados többsége lesz a 
199 fős törvényhozásban.

Összeállításunk és elemzésünk  
a 2-3., a 9-10. és a 12 oldalon

2 2 9 11
A választók 
túlléptek  
a pártkereteken

Csak a KDNP-vel 
kezd koalíciós tárgyalást 
a Fidesz

Semjén Zsolt: Türelmes 
kormányzást, intenzívebb 
párbeszédet!

50 éve gyilkolták 
meg Martin Luther 
Kinget

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési 
képviselőcsoportjának tagjai 2018-tól:

Dr. Aradszki András (Pest megye 1. számú egyéni választókerület – Érd), 
Földi László (Pest megye 12. számú egyéni választókerület – Cegléd),  
Dr. Hargitai János (Baranya megye 3. számú egyéni választókerület –  
Mohács), Harrach Péter (országos lista), Dr. Juhász Hajnalka (országos 
lista), Dr. Latorcai János (országos lista), Móring József Attila (Somogy 
megye 3. számú egyéni választókerület – Marcali), Nacsa Lőrinc (országos 
lista), Dr. Rétvári Bence (Pest megye 4. számú egyéni választókerület – Vác),  
Dr. Semjén Zsolt (országos lista), Dr. Seszták Miklós (Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye 3. számú egyéni választókerület – Kisvárda), Dr. Simicskó  
István (Budapest 2. számú egyéni választókerület – Újbuda), Soltész  
Miklós (országos lista), Süli János (Tolna megye 3. számú egyéni választó-
kerület – Paks), Szászfalvi László (Somogy megye 2. számú egyéni válasz-
tókerület – Barcs), Dr. Vejkey Imre (országos lista).

A PARLAMENTI MANDÁTUMOK MEGOSZLÁSA
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTIA Fidesz–KDNP-pártszövetség – 2010 és ’14 után – az idei válasz-
táson ismét kétharmados parlamenti többséget szerzett úgy, hogy 
a négy évvel ezelőttihez képest jelentősen növelte választói számát 
(plusz háromszázezer szavazó, 44,9-ről 49,6 százalékosra növelt tá-
mogatói arány). Mi lehet ennek oka? Mi következik mindebből?  
A GONDOLA Harrach Pétert, a Kereszténydemokrata Néppárt alel-
nökét kérte rövid értékelésre.

KDNP.HU – MTI

„A választók túlléptek  
a pártkereteken” 

Válaszol Harrach Péter, 
a KDNP alelnöke

HAZÁNK – GONDOLA 

– Talán még a kormánypártok olda-
láról is kevesen remélték a kétharma-
dos győzelmet. Ön mivel magyarázza 
ezt a sikert?
– Nyilván több oka is volt. Egyik a pro-
fesszionális kampány. A kormánypár-
toknak sikerült a tematizálás: a kam-
pány elsőszámú kérdése a bevándorlás 
lett. Az üzenet jól érthető módon eljutott 
a választókhoz.
– A bevándorlás valós veszélye és a 
hatékony politikai kommunikáció 
mellett vannak-e egyéb tartalmi okai 
a nagyarányú győzelemnek?
– A tábor egyben maradt, elkötelezett-
sége évek óta megkérdőjelezhetetlen. 
Ebben szerepe volt a rátermett veze-
tőnek és a mögötte álló politikusok fe-
gyelmezettségének is. Ha egy pillantást 
vetünk bármelyik ellenzéki párt tiszti-
karára, látjuk, miről beszélek. Azonban 
nélkülözhetetlen volt az eszmei háttér is. 
Egy olyan zűrzavaros világban, ami ma 
Nyugat-Európában van, és aminek hatá-
sa itthon is megjelent, felüdítő érzést kelt 
az a normális gondolkodás, amit a ke-
resztény–nemzeti–polgári eszmeiség  
képvisel.

Azt tapasztaltuk, hogy sokan a  
Fidesz–KDNP-listára szavaztak azok 
közül is, akik egyéniben más párt jelölt-
jére adták a voksukat. Nekik is fontos 
volt a nemzeti önvédelem, és úgy látták, 
saját pártjuk erre nem képes. Úgy is fo-
galmazhatunk, a választók nemzeti ügy-
ben túlléptek a pártkereteken. Ez pedig a 
politikai nagykorúság bizonyítéka…
– …pedig az ellenzék – különösen a 
milliókhoz eljutó ellenzéki és a multi-
nacionális közösségi média – komoly 

negatív, sok esetben hazugságkam-
pányt folytatott a kormánypárti poli-
tikusokkal szemben. Ez mégis kevés-
nek bizonyult. 
– Valóban, az ellenzéki pártok és médi-
ájuk nagy erőfeszítéseket tettek a szö-
vetség vezetőjének és politikusainak 
lejáratására. Sokan bedőltek ennek, 
de a gondolkodó választók többsége 
erre nem volt vevő. Megérezték, hogy 
a kampányban megfogalmazott mon-
danivalónk nem máz, hanem belülről 
jön. A személyes elkötelezettség és az 
őszinte szó meggyőző volt, többet ért 
mindenféle kampányügyeskedésnél.
– Milyen következtetést vonhatnak 
le ebből az ellenzék politikusai és  
médiamunkásai?
– A vereségre három különböző választ 
látok a részükről. Van, akit mély csaló-
dottsága tevékenysége feladásra készte-
tett. Mások összeszorított foggal, de foly-
tatják. Ismét másokban nőtt a gyűlölet, 
mindennek nekimennek, és anarchiában 
reménykednek. Ne aggódjunk, a követ-
kező időszak sem lesz unalmas. Az el-
lenfeleink mögött állók – ahogy ismerjük 
őket – tovább írják forgatókönyvüket. 
– Sorozatban harmadszor van meg 
a kétharmad. „Most kell szerénynek 
lenni, mert most van mire” – sum-
mázta Orbán Viktor a választás éj-
szakáján. Mi jöhet a következő négy 
évben a Fidesz–KDNP olvasatában?
– A jó irányt tartani kell, az új kihívá-
sokra új választ kell adni. Ahogy a ma-
gánéletben egy új életszakasz kezdetén 
a feladatokon túl saját hozzáállásunkat 
is átgondoljuk, úgy most nekünk is ezt 
kell tennünk. Jól megfér egymás mellet 
az erő és a szerénység, a magabiztosság 
és az alázat.

Kizárólag a KDNP-vel 
folytat koalíciós 

tárgyalásokat a Fidesz 
Orbán Viktor: Az emberek a magyar 
szuverenitás mellett törtek lándzsát

Az emberek a magyar szuverenitás mellett törtek lándzsát a vasárna-
pi parlamenti választáson – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök 
április 10-én az Országházban tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. 
A kormányalakításról azt közölte: nagy részben új emberekkel és 
részben új struktúrákkal készül kabinetet alakítani.

A választást értékelve a kormányfő 
úgy fogalmazott: a magyarok kije-
lölték a legfontosabb témákat, így a 
bevándorlás és a nemzeti szuvereni-
tás kérdését, és úgy határoztak, csak 
ők dönthetik el, kikkel kívánnak 
együtt élni Magyarországon. „Ez a 
döntés kötelez bennünket. Magyar-
ország egy olyan európai nemzet, 
amely erős tagállamokból álló erős 
Európát akar” – jelentette ki Orbán 
Viktor. A Fidesz elnöke szerint a 
kormánynak a nemzetek Európája 
mellett kell kiállnia, és nem az „eu-
rópai egyesült államok” mellett.

„A mi támogatottságunk egyér-
telmű, erős felhatalmazást kap-
tunk”, sőt az egyik legerősebbet – 
ha nem a legerősebbet – az elmúlt 
30 évben – mondta a Fidesz–KDNP 
választási eredményéről. A minisz-
terelnök egyúttal jelezte, „nem foly-
tatni fogjuk a kormányzást, hanem 
egy új kormány jön létre, nem az 
előző ciklust szándékozzuk meg-
hosszabbítani, hanem egy ciklust fo-
gunk megnyitni”, minden miniszter, 
államtitkár munkája véget ért.

Ebből fakadóan – közölte – jelen-
tős változások, módosítások várha-
tók, „nagy részben új emberekkel, 
részben új struktúrákkal” készül ka-
binetet alakítani. A Fidesz elnöksé-
ge aznap reggeli ülésén felhatalmaz-
ta őt a kormány megalakításához 
szükséges munka megkezdésére, 
a KDNP-nél már be is jelentkezett 

a tárgyalások megkezdésére, „más 
koalíciós párt bevonása nem indo-
kolt” – közölte. Hozzátette: a kor-
mányalakítási tárgyalások 3-4 hétig 
tarthatnak.

Arra a kérdésre, meg tud-e ne-
vezni olyan minisztert, aki az előző 
kormánynak tagja volt, és az újnak 
is az lesz, azt felelte: „meg tudnék, 
de nem akarok”. Szintén kérdésre 
elmondta, hogy szándékai szerint a 
következő kormányzás demográfiai 
súlypontú lesz. A kormányfő köszö-
netet mondott a választás lebonyolí-
tásában részt vevőknek, valamint a 
sajtónak is, amely „segített abban, 
hogy minden üzenet eljusson a vá-
lasztópolgárokhoz”.

A miniszterelnök értékelése sze-
rint a választás az embereknek is 
ünnep volt, ezért is vettek részt 
rajta olyan sokan. A kampányt erő-
teljesnek, intenzívnek minősítette, 
szerinte „minden üzenetet sikerült 
eljuttatni a választópolgárokhoz” – 
köszönhetően a magyar nyilvános-
ság modern szerkezetének.

A választási rendszer méltányos-
ságát firtató kérdésre megjegyezte, 
hogy a brit modellben a mostani 
magyar eredmény földcsuszamlás-
szerű lenne. Egyúttal közölte, hogy 
igyekszik a „háromharmados több-
séget” szolgálni. Világossá tette to-
vábbá – az elnöki rendszer esetleges 
bevezetését érintő felvetésre –, hogy 
változatlanul érvényes az a megfon-
tolás, amely szerint a parlamentáris 
demokrácia a legbiztosabb, a legát-
láthatóbb rendszer Magyarországon.
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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

Magyarország és a nemzet 2018-ban 
Mi gondom! – áll az én hazám már,

védőbben minden magasságnál.
Csak nézelődöm, járok, élek,

fegyvert szereztem, bűv-igéket.
Illyés Gyula: Haza a magasban 

(részlet, 1938)

Már egy héttel a választás után tüntetést tartottak. 
„Mi vagyunk a többség” – hirdették. A „demokraták”. 
Akik most arra hivatkozva követelnek új választást, 
hogy ezt, a legutóbbit, nem sikerült megnyerniük.

Szerintük az aránytalan választási rendszer miatt 
szerezte meg a listán „alig” 50 százalékos támogatott-
ságú Fidesz–KDNP a kétharmados többséget. Persze, 
mondjuk, 1994-ben tökéletes volt a választási rendszer, 
így mi sem lehetett természetesebb annál, mint hogy 
33 százalékos támogatás mellett az MSZP megkapja 
az országgyűlési mandátumok többségét, és az önálló-
an indult MSZP és a szocialistákkal a koalíciót előze-
tesen kizáró, ezzel a választókat megtévesztő SZDSZ 
horrorházassága a listás szavazatok 52 százalékával 
„elvigye” a parlamenti helyek 72 százalékát…

A fentiekből is következik, és Gyurcsány Ferenctől 
egyébként is tudjuk, hogy „reggel, éjjel meg este” min-
den szavuk hazugság. Egyrészt a Jobbiktól a DK-ig, az 
MSZP-től az LMP-n és a Kutyapárton át az Együttig, a 
Momentumtól a Munkáspárton át a MIÉP-ig és a Net-
pártig az „ellenzék” összesen szerzett nagyságrendileg 
annyi szavazatot, mint a kormánypártok (a pártlistákat 
tekintve a Fidesz–KDNP a szavazatok 49,6 százalé-
kát szerezte meg, ennyit önállóan a rendszerváltás óta 
egyetlen párt- vagy pártszövetség sem ért el). 

Persze ha összeállt volna a „mivagyunkatöbb-
ség-ellenzék”, még annyi voksot sem kaptak volna, 
mint most. Az LMP-szavazók egy része jobban utálja 
Gyurcsányt, mint a jelenlegi kormányt, a jobbikosok 
jelentős hányada pedig sosem szavazna olyan formáci-
óra, ahol posztkommunista-balliberális politikusok is 
megjelennek. A Momentum eleve szemben áll minden 
ellenzéki párttal, a kutyapártiak pedig valószínűleg el 
sem mentek volna voksolni, miközben az „ellenzéki 
többséghez” tartozó Munkáspárt külön sajtótájékoz-

tatón üdvözölte a Fidesz–KDNP 
győzelmét.

Lehet, hogy sokan akartak kor-
mányváltást, de felmérések szerint 
– paradox módon – még az ellenzé-
ki pártok szavazóinak egy része is 
a Fidesz–KDNP-kormány maradá-
sában reménykedett. De rajtuk kí-
vül is sok, valóban kormányváltást 
kívánó ellenzéki szavazó is van, aki 
kevésbé tartja rossznak a jelenlegi 
kormánypártok munkáját, mint 
valamelyik rivális ellenzéki pár-
tét. Jobbikos „kormányváltók” 
előbb szavaznának a Fidesz– 
KDNP-re, mint egy DK-s össze-
fogásra, LMP-s szavazók töme-
gei maradnának otthon, ha csak 
2010 előtt kompromittálódott figurákra lehetne lecse-
rélni az ország jelenlegi vezetését.

A valóság az, hogy a valóban létező ellenzéki pártok 
együtt is kisebbségben vannak. S ha pártvezetőik egy-
be is forrasztanák a vizet és az olajat, ezzel az aktussal 
még kevesebb választójuk maradna, mint ahány jelen-
leg van – pedig ez is kevesebb, mint amivel bármilyen 
választási rendszerben győzni tudnának.

Ezt persze a rutinos politikusok tudják az ellenzé-
ki oldalon is. Ezért mennek örömmel tüntetni, addig 
sem az ő választási kudarcukról szólnak a hírek. Ezért 
követelik az új választásokat – aminek persze semmi 
realitása, az ő legnagyobb szerencséjükre. Ezért is ki-
áltanak választási csalást – addig sem arról esik szó, 
hogy a szavazók valójában nem a kormányt akarják 
leváltani, hanem éppen őket. Mert ezek a pártok, me-
lyek csak abban közösek, hogy – a többségi akarattal 
szemben meghatározva – „ellenzékinek” nevezik ma-
gukat (függetlenül attól, jobbra vagy balra, alul vagy 
felül lehet-e őket megtalálni), semmilyen mondaniva-
lójuk sincs Magyarország biztonságáról és jövőjéről, 
semmilyen megoldást nem kínálnak az emberek prob-
lémáira, bevallottan nem akartak volna együtt kormá-
nyozni, sokkal inkább a káosz zavarában ügyeskedni.

A magyar emberek viszont ezen „ajánlat” helyett 
kiszámíthatóságot és stabilitást, hatékony biztonság-, 
nemzet-, család- és gazdaságpolitikát választottak.

A Fidesz–KDNP felelőssége nagy. A komoly erő 
birtokában, nagy választói legitimitás mellett, kellő 

határozottsággal szükséges politizálnia és kormá-
nyoznia – de, ahogyan Orbán Viktor, Semjén Zsolt és 
Harrach Péter is rámutatott, a következő évek munká-
jában a szerénységnek és alázatnak – minden csábítás 
ellenére – ugyancsak szükségszerű tartópillérnek kell 
lennie. Ha így lesz, az nemcsak a Fidesz–KDNP-párt-
szövetség számára jelent jó hírt, de Magyarország és 
a magyar nemzet sorsát is a magyar érdekek alapján 
fogják választott döntéshozóink hosszú időre megha-
tározni. Az ellenzék – sajtóstul, pártostul, oligarchás-
tul – nem érti, jellegéből adódóan nem is értheti, miért 
ezt az utat, a keresztény és magyar utat választották a 
magyar emberek április 8-án. Az ő szánalmas magya-
rázkodásuk arról szól: a kormányzati propaganda, az 
átrajzolt választási körzetek, a tudatlan vidéki emberek 
okozták ezt a „kisiklást”. 

A magyar emberek azonban valójában a stabilitásra, 
a kiszámíthatóságra, a normalitásra, a vallási és nem-
zeti tradíciókra, a magyar jövendőre mondtak igent. 
Hazánk nyolc éve a helyes úton jár, de innen még visz-
sza lehetne fordulni, erről az útról még le lehetne térni. 

Közös felelősségünk, hogy erről az útról ne hagyjuk 
magunkat letéríteni, a keresztény-nemzeti politikától 
ne hagyjuk magunkat eltéríteni: ez ugyanis szabadabb, 
biztosabb, boldogabb jövőnkbe, a régóta vágyott pol-
gári Magyarország felé vezet. Adjon Isten erőt veze-
tőinknek, pártjainknak és mindannyiunknak, hogy 
továbbmenjünk ezen az úton, a magyar megmaradás 
útján, s hogy álljon sokáig hazánk védőbben minden 
magasságnál.

HAZÁNK 

Köszönetét fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a kormánypártok eredményváróján április 8-án este a választópolgároknak, 
akik óriási számban vettek részt a választáson.

Köszönjük a választóknak! 

KDNP.HU – MTI

Semjén Zsolt a választások éjsza-
káján rámutatott: a magas részvétel 
a leendő kormánynak rendkívüli 
politikai legitimációt és megerő-
sítést ad. Köszönetét fejezte ki a 
különböző felekezetekhez tartozók 
imáiért és a külhoni magyarok felé 
is, akik tanúságot tettek a nemzet 
iránti hűségükről. A Keresztényde-
mokrata Néppárt elnöke kiemelte: 
most sokkal nagyobb számban él-
tek állampolgári szavazati joguk-
kal, mint 2014-ben tették. Hitet tet-

tek amellett, hogy egy nemzethez 
tartozunk, és ez az Országgyűlés 
az ő országgyűlésük is.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kom-
munikációs igazgatója azt mondta: 
a magas részvétel azt jelenti, hogy a 
magyar demokrácia erős, a magyar 
emberek véleményt akartak monda-
ni az ország sorsáról, és megértették, 
hogy a választás tétje kimagasló, és 
hosszú távra meghatározza az ország 
sorsát. Köszönetet mondott a szava-
zóknak, külön azoknak, akik hosszú 
órákat várakoztak egyes szavazókö-
rökben.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Megháromszorozódott a nemzetiségek támogatása 2010 óta 
Megháromszorozódott a nemzetiségek támogatása az elmúlt két kormányzati ciklusban, ilyen mértékű támogatásemelkedés eddig nem volt – jelen-
tette ki Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP 
alelnöke Budapesten.

Soltész Miklós a fejlesztés alatt álló, 
VII. kerületi Nikola Tesla Szerb Isko-
lában tartott sajtóbejáráson a támoga-
tások emelkedését óriási lehetőségnek 
nevezte a magyarországi nemzetisé-
gek megmaradásában. Emlékeztetett: 
a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium kétszázmillió forintos 
kormányzati támogatást kapott intéz-
ménybővítésre.

A fejlesztés során felújítják az intéz-
mény homlokzatát, az udvarát, vala-
mint a diákotthon gépészeti felújításon 

esik át – mondta el Soltész Miklós. 
Közölte azt is, hogy egy nemrég ho-
zott kormányhatározat szerint négy 
településen egymilliárd forintból szerb 
köznevelési intézmények újulnak majd 
meg a következő években.

Soltész Miklós kiemelte, hogy az 
elmúlt nyolc évben szoros, „nagy-
szerű” kapcsolat alakítottak a 13 
magyarországi nemzetiséggel. Mint 
mondta, a térségben kereszténysé-
günkben, kultúránkban és történel-
münkben teljes mértékben egymás-
ra vagyunk utalva. Látjuk, hogyan 
alakul át a nyugat-európai térség, 
idegen, nem is keresztény kultúrából 
tömegek érkeznek oda. Nekünk az 

a feladatunk, hogy megőrizzük így 
a jelenünket és a jövőt az utánunk 
következőknek – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár.

Lásztity Jovánka, az intézmény igaz-
gatója elmondta, hogy másfél éve szü-
letett az a támogatási megállapodást, 
amelynek keretében a fejlesztés és az 
óvodabővítés megvalósulhat. Az óvo-
dai férőhelyek száma megkétszerező-
dik, 45-ről 90-re nő, nyilvános könyv-
tárat nyitnak, valamint az épület több 
tere megújul.

Mint mondta, az intézmény az utób-
bi öt-tíz évben jelentős fejlődésen ment 
keresztül, és mindvégig élvezték a kor-
mány támogatását.

A kormány 
kiemelt 

figyelmet 
fordít az idősek 

életminőségének 
javítására 

Rétvári Bence, a KDNP al-
elnöke, az EMMI parlamen-
ti államtitkára elmondta: a 
korszerű technika jóvoltából 
indulhatott el az országos 
idősügyi infokommuniká-
ciós program, amelynek ke-
retében – az idős emberek 
hétköznapjai biztonságának 
erősítésére – az első ütem-
ben összesen ezer különleges 
karperecet osztanak ki. E 
kis készülék vészjelzőként, 
állapotjelzőként funkcionál, 
baj esetén hordozója azonnal 
hívhat segítséget – ismer-
tette a kereszténydemokra-
ta országgyűlési képviselő. 
Hozzátette, a jelzőrendszeres 
karperec a szociális alapel-
látás hasznos kiegészítője, 
amely a tervek szerint foko-
zatosan szélesebb körben is 
elterjedhet majd.

A kormány ugyanis ki-
emelt figyelmet fordít az 
idősek életminőségének ja-
vítására, az ország jelenlegi 
vezetésének politikai törek-
vése, hogy a migránsok he-
lyett a meglévő forrásokat 
a hazai rászorulók támoga-
tására, biztonságuk garan-
tálására fordítsa – közölte  
Rétvári Bence. 

Napjaink keresztényüldözéséről nyílt kiállítás 
A napjainkban a Közel-Keleten zaj-
ló keresztényüldözéseket mutatta be 
egy kiállítás a váci Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskolán.

A tárlatot Rétvári Bence, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára, a 
KDNP alelnöke; Azbej Tristan, az ül-
dözött keresztények megsegítéséért fe-
lelős helyettes államtitkár és Beer Mik-
lós váci megyéspüspök nyitotta meg.

A főiskola könyvtárában elhelye-
zett kiállítás megnyitóján Rétvári 
Bence arról beszélt: a kiállítás be-
mutatja a Közel-Keleten élő keresz-
tények valóságát, azt, hogy milyen 
üldöztetéseket kell átélniük: különa-
dókat vetnek ki rájuk, erőszakkal hi-
tük megváltoztatására kényszerítik 
vagy sok esetben meg is ölik őket.

Hozzátette, hogy az iszlám és a 
keresztény civilizáció összeütközé-
se jelenleg a Közel-Keletről Európa 
felé tart. Azért kell az ilyen kiállítá-
sokat megnéznünk, hogy ne a saját 
jövőnket lássuk hasonló tablókon, 
soha ne fordulhasson elő, hogy az 
európai keresztény közösségek és az 

európai kultúra léte kerül veszélybe 
– fűzte hozzá az Emmi parlamenti 
államtitkára. Rétvári Bence szerint 
szükséges, hogy Európa újra felfe-
dezze, újra megélje kulturálisan és 
hitében is keresztény gyökereit.

Beer Miklós váci megyéspüspök 
arról beszélt: nem hitte volna, hogy a 
ma élő ember életében megismétlőd-
het a keresztényüldözés fájdalma. 

Hozzátette: hajlamosak vagyunk el-
hitetni magunkkal, hogy a hitünkért 
ma már nem kell olyan nagy áldoza-
tot hoznunk, mint eleinknek a Ró-
mai Birodalom idején.

Azbej Tristan üldözött kereszté-
nyek megsegítéséért felelős keresz-
ténydemokrata helyettes államtitkár 
azt mondta, hogy olyan emberi sor-
sokban megmutatkozó problémáról 
van szó, amelyet nem lehet csupán 
tényszerűen, távolságtartással bemu-
tatni, hanem személyes szinten kell 
átélni és megérteni.

A helyettes államtitkár kiemelte: 
büszkék lehetünk arra, hogy Ma-
gyarország volt az első, amelyik ál-
lami szinten keres megoldásokat és 
próbál segíteni az üldözött kereszté-
nyeken. A közel-keleti keresztényül-
dözésekre példaként említette, hogy 
Irakban a keresztények lélekszáma 
a 2000-es évek elején mintegy 1,5 
millió volt, ma pedig kevesebb, mint 
300 ezren vannak. Szomorú látni, 
hogy néhány éven belül teljesen el-
tűnik a kereszténység arról a hely-
ről, ami a bölcsője volt – tette hozzá.

Hazank_aprilis.indd   4 2018. 04. 25.   5:42:08



HAZÁNKHAZÁNK Kormány, párt, frakció
5AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Simicskó István emléktáblát avatott Zágrábban  
450 hősi halált halt magyar katona tiszteletére 

Az emlékezés a tisztelet kultúrájának fontos része, aki nem tiszteli őseit, nemzeti értékeit, az nem képes más nemzeteket és azok kultúráját sem 
tisztelni – mondta Simicskó István honvédelmi miniszter április elején Zágrábban, ahol Damir Krsiticevic horvát védelmi miniszterrel közösen em-
léktáblát leplezett le a Mirogoj temetőben az első világháborúban hősi halált halt 450 magyar katona tiszteletére.

A kereszténydemokrata tárcaveze-
tő kiemelte: a civilizáció korszakos 
változással járó időszakba lépett. 
„Ma Európa a hanyatlás útján ha-
lad, elsősorban azért, mert nap mint 
nap felszámolja keresztény gyöke-
reit, és ezért elveszíti a lelkét” – 
hangsúlyozta. A magyaroknak és 
a horvátoknak fel kell mutatniuk 
a keresztény értékek melletti kiál-
lásukat, „mert megtanulták, hogy 
szükségük van embertudatra, nem-
zettudatra és istentudatra” – tette 
hozzá. Imádságra hívott az elesett 
katonákért, a hazáért, a horvát-ma-
gyar nép megmaradásért és Európa 
jövőjéért. Aláhúzta, hogy az ilyen 
közös emlékezés azt a lelki muní-
ciót is megadja mindenki számára, 
amely erőt ad a jövő kihívásaihoz. 
Úgy vélte: a két népnek szüksége 
van egymásra a jövőben is. A hor-
vát és a magyar nép sorsközösség-
ben él, és a jövője is közös, amit 
csak barátként lehet építeni – tette 
hozzá.

Damir Krsticevic beszédében 
szintén kiemelte, hogy a horvát és 
a magyar nép baráti nép, ezer éves 
múlt köti össze őket. A horvát vé-
delmi miniszter szerint az első vi-
lágháború eseményeiből tanulva 
békére kell törekedni, és a követ-
kező generációk számára jobb jövőt 
kell építeni. „Ez a megemlékezés 

ékes példája a horvát-magyar nép 
barátságának és fényes jövőjének” 
– húzta alá.

Az első világháborúban hősi ha-
lált halt 450 magyar katona tisz-
teletére leleplezett emléktáblát a 
magyar honvédelmi minisztérium 
és a zágrábi magyar nagykövet-
ség közösen állította Áder János 
államfő kezdeményezésére, aki 

tavaly Zágrábban járt, és Kolinda 
Grabar-Kitarovic horvát államfő-
vel a temetőbe is kilátogatott, hogy 
leróják tiszteletüket a magyar kato-
nák előtt.

Az első világháborúban megsebe-
sült katonák közül 3697-en haltak 
meg zágrábi kórházakban. Közülük 
3297-en közös sírban nyugszanak a 
Mirogoj temetőben: több mint ezer 

horvát, 450 magyar, 110 osztrák és 
330 szerb katona. A cseh, a szlovén, 
a bosnyák, a román és a monteneg-
rói áldozatok pontos száma mai na-
pig ismeretlen.

Az első világháború alatt, mi-
vel nem volt katonatemető, elő-
ször külön-külön temették el őket. 
1927-ben azonban Zágráb város 
vezetése úgy döntött, exhumálja 
a maradványokat, és közös sírba 
helyezi, mert a régi sírhelyeket 
már nem gondozta senki. A közös 
nyughelyre végül 1940-ben került 
síremlék, de évtizedekig nem volt 
rajta felirat. Arra, hogy a sírem-
lék az első világháborúban elesett 
katonákat jelöli, egyedül a Mi-
rogoj temető dokumentumai kö-
zött volt utalás 1974-ből, de sem 
az elesettek számáról, sem azok 
nemzetiségéről nem volt feljegy-
zés. 1994-ben, a délszláv háború 
alatt a második világháborúban 
harcoló horvát domobranok (hon-
védek) egyesülete helyezett fel-
iratot a síremlékre, de csak a hor-
vát katonák tiszteletére. Sokáig a 
közvélemény számára teljesen is-
meretlen volt, hogy közöttük más 
nemzetiségű katonák, így magya-
rok is vannak. Erre Boris Kukic 
történésznek világított rá, akik 
komoly kutatásokat végzett az 
archívumokban és levéltárakban, 
és a feltárás eredményét 2014-ben 
hozta nyilvánosságra.

Óvnunk kell a békét!
Minden hadisír emlékeztet a háború borzalmaira, 
egyúttal figyelmeztet a béke fontosságára – hangsú-
lyozta Simicskó István honvédelmi miniszter április 
közepén Budapesten, a Fiumei úti nemzeti sírkertben.

A sírkert szovjet katonai parcellájában olyan, a má-
sodik világháborúban Budapestért vívott harcok során 
elesett 21 orosz/szovjet katona földi maradványait he-
lyezték végső nyugalomra katonai tiszteletadás mel-
lett, akinek a földi maradványai tavaly és tavalyelőtti 
építkezések közben kerültek elő a fővárosban.

A honvédelmi miniszter kiemelte: a béke megtartá-
sáért minden nap dolgozni kell, hiszen a „gonosz szán-
dékok” mindig jelen vannak.

Napjainkban is számos küzdelem zajlik a világban, 
Nyugat-Európában félelemben élnek az emberek, mi-
vel Európa is egy saját „háborús időszakot él meg” 
– véli a miniszter, aki szerint ezt igazolják a terror-
támadások is. „Óvnunk kell a békét” – szögezte le Si-
micskó István, hozzátéve: az alapértékek mellett kell 
hitet tenni és a béke fontosságát kell hangsúlyozni.

Simicskó István kifejtette: minden hadisír emlékez-
tet a háború borzalmaira, szenvedéseire, kegyetlen-
ségére, a háború által okozott pótolhatatlan vesztesé-
gekre, így az elesett katonákra, civilekre. A hadisírok 
egyúttal figyelmeztetnek a béke értékére – szögezte le.

A miniszter elmondta: Magyarország területén több 
mint 120 ezer szovjet katonasír van, több mint ezer 
különböző helyszínen. Az orosz föderáció területén 
pedig több százezer magyar katona és civil nyugszik. 
A magyar kormány elkötelezett mind a magyar, mind 
külföldi katonák síremlékének ápolásában – hangsú-
lyozta Simicskó István.

Vlagyimir Szergejev budapesti orosz nagykövet 
felidézte: a második világháborúban hónapokon ke-
resztül véres harcok folytak Magyarország területén. 
A diplomata háláját fejezte ki az egykori szovjet ka-
tonák méltó nyugalomra helyezéséért, továbbá azt 
hangsúlyozta, ez is mutatja, milyen nagy jelentősége 
van a két ország között hadisírgondozási együttmű-
ködésnek.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Dinamikusan halad a haderőfejlesztési program végrehajtása 

Simicskó István az MH 86. Ittebei 
Kiss József hadnagy Helikopter 
Bázison azt mondta: a biztonságért 
nap mint nap tenni kell. Példaér-
tékűnek nevezte a visegrádi együtt-
működés országainak (Csehország, 
Szlovákia, Lengyelország és Ma-
gyarország) együttműködését.

Kiemelte: a visegrádi négyek 
NATO-szövetségesként is együtt 
dolgoznak az Európai Unió bizton-
ságáért, együtt védelmezik a hatá-
raikat, együtt vannak ott különbö-
ző válságövezetekben, különböző 
missziókat látnak el, mindenhol a 
stabilitást, a békét szolgálva.

„Egymást erősítjük, egymás mel-
lett állunk ki, mindenféle bajjal, 
mindenféle veszéllyel szemben” – 
fogalmazott.

A miniszter fontosnak nevez-
te, hogy a békét szerető nemzetek 
egymás mellé sorakozzanak fel, ki-
álljanak egymás mellett és meg is 
védjék egymást. A Visegrad 4Sight 
2018 V4-es különleges műveleti 
gyakorlat is azt mutatta, hogy a ka-
tonák kiválóan együtt tudnak mű-
ködni – mondta, egyúttal gratulált 
minden résztvevőnek.

Simicskó István szólt arról, hogy 
a különleges tudásra hihetetlenül 
nagy szükség van számos, „leple-
zett veszéllyel teli világunkban”, 
ezzel emberek életét menthetik 
meg.

A kereszténydemokrata tárca-
vezető hangsúlyozta, hogy tovább 
szeretnék erősíteni a különleges 
tudást a magyar honvédségen belül. 
A fejlesztési célok között szerepel, 
hogy 2026-ra a magyar honvédség 
ténylegesen professzionális hadse-
reg legyen – mondta. A miniszter 
megköszönte az amerikaiaknak, 
hogy segítik a magyar honvédség 
fejlesztését.

Az eseményen Simicskó István 
jelképesen átadott tizenkét Polaris 
MRZR 4 típusú járművet. Elmond-
ta: az amerikai-magyar együttmű-
ködés keretében az MH 2. vitéz 
Bertalan Árpád Különleges Ren-
deltetésű Dandár olyan új eszkö-
zökkel gazdagodik, amelyek elő-
segítik a mobilitást és a hatékony 
feladat-végrehajtást.

Benkő Tibor vezérkari főnök a 
bemutatott gyakorlatot kiválónak 
értékelte, azt mondta, a katonák 
„harcedzett fiatalok, akik kiváló 
felkészültségükről tettek tanúbi-
zonyságot”.

Mint mondta, nagyon eredménye-
sen kamatoztatható az a tudás, ké-
pesség, amelyre Irakban, Afganisz-
tánban szert tettek, „ha a helyzet 
úgy kívánja”. Ez a felkészültségi 

szint garancia arra, hogy akár Ma-
gyarországon, akár máshol a világ-
ban, ahol a béke megteremtéséért 
és megtartásáért szolgálnak a ka-
tonák, eredményesen végezhessék 
feladataikat – tette hozzá.

Fontosnak nevezte, hogy ha a ka-
tonákat műveleti területre, misszió-
ba küldik, akkor a felkészítésük és 
kiképzésük után a legkorszerűbb, 
legjobban alkalmazható felszere-
lésekkel és eszközökkel lássák el 
őket.

Kitért arra, hogy új, önkéntes 
tartalékos rendszert kezdtek el 
szervezni. Megjegyezte: a gyakor-
latban önkéntes, tartalékos katonák 
is részt vettek, akik szabadidejüket 
a „haza szolgálatába állítják”, ezért 
elismerés és megbecsülés jár nekik. 
A cél, hogy egy 30 ezer katonából 
álló aktív állomány mögött egy 20 
ezres tartalékos állomány legyen – 
közölte a vezérkari főnök.

A Polaris MRZR 4 ultraköny-
nyű, négy-hat ember szállítására 
alkalmas, terepjáróképességgel 
rendelkező jármű. Jól használható 
felderítési, járőrözési feladatokra, 
csörlővel és úgynevezett infrasu-
gárvetővel felszerelt, ejtőernyővel 
is kijuttatható a helyszínre, alkal-
mas géppuskák, aknavetők, pán-
céltörők szállítására is. Több mint 
húsz ország hadserege használja.

Az eseményen bemutatták a 
P-07, P-09, BREN 2 és SCORPION 
EVO 3 típusú fegyvereket is, ame-
lyeket Magyarországon fognak 
gyártani.

Folyamatos a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztés program végrehajtása, történelmi időszak ez a Magyar Honvédség életében – mondta a 
honvédelmi miniszter a közelmúltban Szolnokon, a Visegrad 4Sight 2018 V4-es különleges műveleti gyakorlat sajtónyilvános napján.
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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 –
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HAZÁNK – MTI

Az állam célja a magyarok életminőségének javítása 
és a nemzet fenntartása 

A magyarság csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze él, segítésük pedig a magyar állam feladata és felelőssége – hangsúlyozta Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes egy nemzetpolitikai fórumon a közelmúltban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon.

Semjén Zsolt arról beszélt, hogy az 
anyaországi, Kárpát-medencei és a 
diaszpórában élő magyarság nél-
külözhetetlen részei a nemzetnek, 
bármelyik eltűnése vagy felszámo-
lása esetén az egyetemes magyar-
ság kerülne veszélybe.

A magyarság csak akkor tud 
fennmaradni, ha minden nemzetré-
sze él, segítésük pedig a magyar ál-
lam feladata és felelőssége – hang-
súlyozta a kormányfő-helyettes.

A KDNP elnöke a helyi műve-
lődési házban megjelent határon 
túli, térségi polgármesterek és más 
érdeklődők előtt tartott beszédé-
ben kifejtette: minden nemzetnek 
joga van a létezéshez, ezt az elvet 
a magyarok tiszteletben tartják, de 
másoktól is elvárják. A megfelelő 
nemzetpolitikához öt dolog szük-
séges: gazdaságilag erős Magyar-
ország, a külhoni magyarság iden-
titásának megőrzése, gazdasági tá- 
mogatás, a magyar etnikai alapú 
pártok és szervezetek támogatása, 
valamint az állampolgárság meg-
adása – tette hozzá.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: gaz-
daságilag erős anyaország hiányá-
ban anyagilag és erkölcsileg nem 
lenne lehetőség a külhoni magyar-
ság támogatására és a nemzeti ér-
dekek képviseletére.

Magyarország miniszterelnök-he-
lyettese fontosnak nevezte a kül-
honi magyar oktatási intézmények 
magyar állam általi támogatását. 
Az identitás-megőrzésben az okta-
tás az egyik legfontosabb eszköz, 
ezért hazai költségvetési forrásból 
tartják fenn például a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemet 
vagy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskolát – sorolta Sem-
jén Zsolt. Szavai szerint ugyanilyen 
fontosak az óvodák, líceumok és 
gimnáziumok támogatása, illetve a 
kulturális hagyományőrzésre fordí-
tott források is. Az erre fordítható 
támogatási összeget 2010 óta csak-
nem megtízszerezte a magyar kor-
mány – emlékeztetett a kormányfő 
helyettese.

Beszédében utalt arra, hogy 
olyan gazdaságélénkítő programok 
kezdődtek Kárpátalján, a Felvidé-
ken és a Vajdaságban, amelyek az 
ott élő magyarok mellett a többségi 
állam polgárainak is hasznot hoz-
nak. Ez a „gazdasági expanzió” a 
magyar államnak is jó, a gazdasági 
támogatások folyósítása tehát ka-

matostul megtérül – hangsúlyozta  
Semjén Zsolt.

Előadásában a kormánypár-
ti politikus felhívta hallgatósága 

figyelmet a határokon túl műkö-
dő magyar pártok és szervezetek 
munkájára, mivel – szavai szerint 
– általuk javul a magyar érdekek 

érvényesítésének esélye a többségi 
államok kormányaiban és önkor-
mányzataiban. Az állampolgár-
ság kiterjesztéséről szólva Semjén 
Zsolt hangsúlyozta, hogy az a nem-
zet közjogi egyesítését jelenti, a 
külhoni magyarokat is éppen olyan 
állampolgárság illeti meg, mint az 
anyaországban élőket.

Több mint egymillió Kárpát-me-
dencei és diaszpórában élő magyar 
kapott állampolgárságot a kedvez-
ményes honosítás segítségével – je-
lezte a miniszterelnök-helyettes.

Az eseményen Kelemen Hunor, a 
Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) elnöke a közössé-
gépítés szükségességét hangsúlyoz-
va elmondta, az elmúlt években az 
erdélyi magyarság elindult az épít-
kezés útján, amelyen – magyaror-
szági segítséggel – végig kell men-
ni. „Meg kell tartani az irányt és 
nem kell új utat választani, az erdé-
lyi emberek nagy többsége ezt így 
gondolja” – jelentette ki az RMDSZ 
elnöke.

Brenzovics László, a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke a fórumon arról 
beszélt, a Fidesz–KDNP-n kívül 
nincs olyan alternatív politikai 
erő Magyarországon, amely ilyen 
sikeresen védené meg az ország 
egységét. Ukrajna meggyengülése 
jól mutatja, hová vezet az, ha egy 
ország hagyja a belügyeibe történő 
beleszólást a külföldi hatalmak-
nak – vélekedett a KMKSZ elnöke. 
Megjegyezte, az ilyen ország nem 
tud szabadon cselekedni lakossága 
érdekében, szétesik, és elindul egy 
olyan szakadék felé, amelyből ne-
héz lesz kijönnie.

A határon túli magyarok nagy 
köszönettel tartoznak az anyaor-
szágnak az óvodákért, az iskolákért 
és a gazdasági segítségéért, de nem 
elégedhetnek meg azzal, hogy „fog-
ják a kezünket és segítenek, ha baj 
van” – mondta Menyhárt József, a 
Magyar Közösség Pártjának (MKP) 
elnöke. Hangsúlyozta, a munkát 
otthon kell elvégezni, küzdeniük 
kell az anyaország bizalmáért, de 
„meg is kell mutatnunk, hogy nem 
vagyunk kisebbek”.

A rendezvényen Kelemen Hunor, 
a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) átnyújtotta 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszternek, a KDNP alelnöké-
nek az európai kisebbségvédelmi 
kezdeményezést, a Minority Safe-
Pack-et támogató 250 ezer erdélyi 
aláírást. 
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Rétvári Bence: Bízunk benne, hogy Magyarország 
a béke szigete marad a zsidóságnak 

HAZÁNK – MTI

Bízunk benne, hogy Magyarország mindig a béke és a biztonság szigete marad a zsidóságnak, az egész magyarságnak és mindenki másnak, ahol senkinek 
sem kell félnie, hogy származása, szokásai, kultúrája miatt megkülönböztetés éri – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti állam-
titkára, a KDNP alelnöke április 16-án, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján Budapesten, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban.

Rétvári Bence reményét fejezte ki, 
hogy a zsidó közösségeket a jövőben 
is meg tudják védeni nemcsak a régi, 
hanem az új típusú antiszemitizmus-
sal szemben is.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 
években Magyarországon nemcsak 
szavak hangzottak el az antiszemitiz-
mus ellen, hanem tettek is ezért, ennek 
köszönhetően visszaszorult az antisze-
mita közbeszéd Magyarországon.

Emlékeztetett, hogy a magyar 
Alaptörvény és a Büntető törvény-
könyv szerint bármilyen, a közös-
séget ért támadás esetén annak bár-
mely tagja felléphet és követelheti a 
jogsértéstől eltiltást.

Az államtitkár fontos lépésnek ne-
vezte a zsidó közösségi kerekasztal 
létrehozását, a kormányzati szereplők 
és a zsidó közösségek képviselőinek 
folyamatos párbeszédét, és az ennek 
alapján elért eredményeket. Példa-
ként említette, hogy Kárpát-meden-
ce-szerte zsinagógák újultak meg és 
közösségi terek jöttek létre az elmúlt 
években.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy 
az új történelemkönyvek szerzői és a 
zsidó közösségek szakértői közösen 
írták meg a zsidó közösség történe-
téről, így a holokausztról is szóló fe-
jezeteket. Így mindenki hiteles képet 
kaphat arról, ami 20. század közepén 

Magyarországon és a világban tör-
tént, hogy elkerülhető legyen annak 
megismétlődése bárhol a világban.

Jószéf Amrani, Izrael budapesti 
nagykövete arról beszélt: Budapest 
szemtanúja volt a zsidó élet pusztu-
lásának, ezrek összegyűjtésének és 
gettóba zárásának, a deportálások-
nak, ártatlanok barbár lemészárlásá-
nak a Duna-par-
ton és másutt. 
A magyar zsidó 
közösség tragé-
diája az utcákra, 
a város épüle-
teire van írva, 
része a város-
képnek – mond-
ta. A diplomata 
hozzátette: nap-
jainkban vi-
szont Magyar-
országon „tanúi 
lehetünk a zsidó 
kulturális és vallási élet újjáéledésé-
nek”, a pusztítást legyőző életnek.

A nagykövet szólt arról, hogy az 
áldozatokra emlékezés nemcsak igaz-
ságszolgáltatás, hanem a következő 
nemzedék jobb jövőjének biztosítása 
is. Egy olyan jövőé, ahol senki nem 
találhatja szembe magát ilyen gonosz-
sággal; egy olyan világé, ahol a szen-
vedést nem hagyják figyelmen kívül, 
ahol a diszkriminációt, a gyűlöletet és 
a sötétséget elűzik – emelte ki.

Jószéf Amrani azt kérte a magyar 
kormánytól, tegyen még többet a fia-
talok oktatásáért, hogy megismerjék 
a múltat, a „történelmi leckét”.

A fennállásának 70. évfordulóját 
ünneplő Izraelről szólva hangsúlyozta 
a függetlenség fontosságát a zsidó nép 
számára. Ugyanakkor a holokauszt 
emlékeztet a demokrácia törékenysé-

gére, és segít fel-
ismerni, hogy a 
demokrácia és a 
választások nem 
garantálják az 
emberi jogok vé-
delmét – jegyezte 
meg.

Grósz Andor, 
a Holocaust Do-
k u m e n t á c i ó s 
Központ és Em-
lékgyűjtemény 
Közalapít vány 
kuratóriumának 

elnöke kiemelte: felfoghatatlan a tra-
gédia, amit a vészkorszakban a zsidó-
ságnak el kellett szenvednie és felfog-
hatatlan az a veszteség, amely az egész 
magyar nemzetet érte. Elképzelhetet-
len, mennyivel erősebb és gazdagabb  
lenne Magyarország, ha az áldozatok 
és minden leszármazottjuk „velünk 
együtt dolgozhatott volna”, és megjó-
solhatatlan, hány alkotás születhetett 
volna, ha Radnóti Miklós, Szerb Antal 
vagy Rejtő Jenő befejezheti életművét.

De „minden ártatlan áldozat vére az 
égre kiállt”, és „amikor emlékezünk, 
nemcsak az ismert nevek százairól, 
hanem a hétköznapi emberek száz-
ezreiről, mérnökökről orvosokról, 
kisiparosokról és gyári munkásokról 
emlékezünk meg” – mondta Grósz 
Andor. Hozzátette: az emlékezés 
nem csupán jog, hanem kötelezett-
ség is, amellyel tartozunk nemcsak 
az ártatlanul elhurcoltak emlékének, 
hanem az utánunk következő nemze-
dékeknek is.

A megemlékezés végén a résztve-
vők elmondták a kaddist, majd mé-
cseseket és köveket helyeztek el az 
áldozatok emlékfalánál. A rendez-
vényen részt vett mások mellett Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek, Latorcai Csaba, a Mi-
niszterelnökség helyettes államtitká-
ra, Heisler András, a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetségének el-
nöke, Boross Péter volt miniszterel-
nök és Lomnici Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke is.

Az Országgyűlés az első  
Orbán-kormány idején, döntött ar-
ról, hogy 2001-től minden évben 
április 16-án tartják a holokauszt 
áldozatainak magyarországi emlék-
napját arra emlékezve, hogy 1944-
ben ezen a napon kezdődött meg 
az akkor Magyarországhoz tartozó 
Kárpátalján a zsidó emberek get-
tókba zárása.

Brüsszelben júliusra tető  
alá hoznák a kötelező  

betelepítési kvótát
Brüsszelben júliusra tető alá akarják hozni a kötele-
ző betelepítési kvóta javaslatát – jelentette ki Hollik  
István KDNP-s politikus a kormánypártok nevében 
nyilatkozva április 20-án a közmédiának.

Hollik István ezen megállapítását brüsszeli és euró-
pai politikusok nyilatkozataira alapozta, megjegyez-
ve: miután Soros György ismét Brüsszelben tárgyalt, 
Dimitrisz Avramopulosz migrációs biztos megüzente, 
hogy meg akarják győzni azokat a tagállamokat is, 
amelyek elutasítják a kvótát.

Hozzátette: Emmanuel Macron francia elnök és az 
ENSZ ugyancsak a migránsok kötelező kvóták szerin-
ti elosztását sürgette előző nap.

Hollik István ezzel szembeállította, hogy a magyar 
emberek április 8-án egyértelművé tették: nem akar-
nak bevándorlóországban élni. „Ezért bárki is fenye-
geti Magyarországot, vagy próbál nyomást gyakorolni 
ránk, hogy bólintsunk rá a kötelező kvótára az előttünk 
álló brüsszeli tárgyalásokon, ez nem fog megtörténni, 
a magyar emberek akaratát fogjuk érvényesíteni, bár-
milyen kemény csatákban is kell ezt megtennünk” – 
hangoztatta a kereszténydemokrata politikus.

A terrortámadás áldozatává vált francia csendőrre 
emlékezett az IKSZ 

Néma gyertyagyújtással tisztelgett a franciaországi terrortámadás áldozatává vált Ar-
naud Beltrame csendőr alezredesre emlékezve az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) kedden Franciaország budapesti nagykövetsége előtt.

Mint azt Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke  
(képünkön) hangsúlyozta, Arnaud Beltrame 
egy hős, aki a legértékesebbet, a saját életét 
ajánlotta fel egy ártatlan túsz szabadulásáért. 
Ily módon mélyen keresztény emberként ki-
állt közösen vallott értékeink mellett.

Az IKSZ szerint az elmúlt években a mu-
szlim szélsőségesek által elkövetett terrorcse-
lekmények támadást jelentenek Európa sza-
badsága ellen. Különösen veszélyes, hogy a 
nyugat-európai sajtó egyre inkább közönnyel 
kezeli ezeket a támadásokat, miközben a ter-
ror nem válhat a mindennapok részévé – tette 
hozzá.

A fiatal kereszténydemokrata politikus úgy 
vélekedett, hogy Európa nem félhet, vagy-
is Európa szabadságát meg kell védeni és a 
terrornak megálljt kell parancsolni. Ebben a 
helyzetben mind Európának, mind Magyar-

országnak olyan cselekvő politikusokra van 
szüksége, akik megálljt tudnak parancsolni a 
terrornak – mondta a KDNP ifjúsági partner-
szervezetének vezetője.

A március 23-án Carcassone-ban, illetve a 
közeli Trebes-ben elkövetett dzsihadista ter-
rorcselekménynek a 45 éves csendőrön kívül 
további három ember esett áldozatául.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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„Van hova fejlődnünk” 
A Hetek hetilap Semjén Zsolttal közölt interjút

AZ ELLENZÉKI POLITIKÁT 
NEM A PÁRTOK, HANEM A 

MÉDIA CSINÁLJA
A miniszterelnök-helyettes szerint 
az ellenzéki pártok leginkább azért 
szenvedtek vereséget, mert „Ma-
gyarországon az ellenzéki politikát 
nem az ellenzéki pártok, hanem az 
ellenzéki média csinálja”, ahol „egy 
perverz koalíció van a Simicska-fé-
le és a Soros-féle média között”. 
Arra a kérdésre, hogy a fideszes és 
kereszténydemokrata politikusokat 
miért csak az Orbán-Simicska sza-
kítás után kezdte el zavarni Simics-
ka Lajos közéleti befolyása, Semjén 
Zsolt azt mondta, hogy „Simicska 
Lajos a mi rendszerünkben volt”, de 
„Orbán Viktor nem engedte, hogy 
politikai kérdésbe beleszóljon”. Ez-
zel kapcsolatban „legendának” ne-
vezte, hogy a második Orbán-kor-
mány jelentős részét Simicska 
Lajos irányította volna. „Gazdasági 
kérdésekben volt bizonyos kompe-
tenciája, de a politikában nem. Az 
államrezon közelébe csak akkor 
került, amikor APEH-elnök volt – 
nem is működött jól ebben a sze-
repben. Szerintem a köztük történt 
szakításnak ez volt az egyik döntő 
eleme, hogy a politikába soha nem 
engedte a miniszterelnök, hogy be-
leszóljon. Aki kicsit is ismeri Orbán 
Viktort közelebbről, az pontosan 
tudja, hogy a politikai ügyeket a 
politikusoknál tartja. Orbán Viktor 
ebben is ellentéte Vona Gábornak” 
– mondta ezekről az évekről Sem-
jén Zsolt.

A politikus úgy látja, hogy „az 
ellenzéken belül azok lettek a rela-
tív nyertesek, akik semmilyen ko-
ordinációban nem vettek részt. Azt 
gondolom, hogy ha a Jobbik meg-
csinálta volna a visszalépést, a sza-
vazóinak a jelentős része ebben az 
esetben a Fideszre voksolt volna”. 
Semjén egyetért azzal az állítással, 
hogy a 2018-as volt minden idők 
legmocskosabb kampánya, mivel 
szerinte nem volt politikai témája. 
„Az ellenzéki média kormánypárti 
közszereplők magánéleti és szemé-
lyes gyalázásával foglalkozott.”

Arra a felvetésre, hogy Terry 
Blacket nem az ellenzéki média tet-
te politikai tényezővé a kampány-
ban, azt mondta: a kormányközeli 
média szerinte ezzel arra válaszolt, 
hogy „a másik oldal átlépte a vörös 
vonalat”. Arra a kérdésre, hogy mit 
ért „vörös vonal” alatt, a minisz-
terelnök-helyettes azt válaszolta: 
„például amivel kezdték: az Orbán 

Viktort maffiózóként gyalázó jobbi-
kos kampánnyal”. Arra a kérdésre, 
hogy a Fidesz–KDNP-pártszövet-
ség az újabb kétharmaddal a háta 
mögött képes-e önkorlátozásra, 
Semjén azt válaszolta, hogy „nem 
azért nem teszünk meg mindent, 
mert ne tehetnénk meg, hanem azt 
tesszük meg, ami szükséges”.

A magyar nemzet közjogi újra-
egyesítésével kapcsolatban kifej-
tette: „Magyarországnak pontosan 
azt kell csinálnia, mint Izraelnek. 
Minden zsidó, bárhol él a világban, 
biztos lehet abban, hogy van egy 
ország, Izrael, ahová ha veszélyben 
van, hazamehet. És a világ zsidó 
diaszpórái mindig is biztosak le-
hetnek abban, hogy Izrael állama ki 
fog állni mellettük”. A 2010-ben el-
indított nemzetpolitikai folyamatok 
messze nem fejeződtek be 2014-re. 
„Ma más a helyzet. A nemzetegye-
sítés jó példa erre: 2014-ben fél-
millió új magyar állampolgár volt, 
most 1 millió van. Elmondhatjuk, 
hogy aki magyar állampolgár akart 
lenni, annak a lehetőséget megad-
tuk” – tette hozzá.

KERESZTÉNY POLITIKUS-
KÉNT A MIGRÁCIÓS 

KRÍZISRŐL
A migrációs krízissel kapcsolatban 
úgy fogalmazott: „A brüsszeli pro-
paganda azt mondja, hogy a migrá-
ció olyan, mint a természeti csapás, 
hogy tavasszal árvíz van, nyáron 
meg aszály. El kell fogadni, hogy a 
keresztény civilizáció véget ért, el 
kell fogadni a multikulturalizmust, 
el kell fogadni a migrációt, mert ez 
ellen lehetetlen védekezni. És ak-
kor ott van a kis Magyarország, ami 
bebizonyítja, hogy nem így van! 
És ha mi ezt túléljük, akkor a töb-
bi nép is azt fogja kérdezni, hogy 
tulajdonképpen ő miért ne próbál-
hatná meg”. Arra a kérdésre, hogy 
kereszténydemokrata politikusként 
hogyan egyezteti össze az európai 
identitás védelmének és a szolida-
ritásnak a követelményét, így fe-
lelt: „Keresztény szempontból nem 
olyan egyszerű ez a kérdés, mert itt 
valóban értékek ütköznek: a saját 
keresztény civilizációnk védelmé-
hez való jogunk, a saját nemzetünk 
védelme iránti kötelezettségünk, 
és ezzel szemben ott van a hús-vér, 
szerencsétlen, nyomorult ember, 
aki tényleg borzasztó szenvedésen 
ment keresztül. A hagyományos 
keresztény tanítás az állapotbeli 
kötelességről azt mondja, hogy az 
elsődleges kötelességem a saját csa-
ládom felé van, feleségem, gyereke-

im, szüleim felé, a saját családom-
ról kell elsősorban gondoskodnom. 
Majd utána jön a nemzet, és végül 
úgy általában az emberiség. Abból 
mindig tragédia volt, amikor ezeket 
az állapotbéli kötelezettségeket fel-
cserélték. Tehát először a népemet 
kell megvédenem, utána részt vál-
lalni a világ problémáinak globális 
megoldásában.”

TÜRELMESNEK KELL 
LENNI, PÁRBESZÉDET 

KELL FOLYTATNI
Amit a leginkább másképp csinál-
na a KDNP elnöke, az a társada-
lommal való párbeszéd: „Intenzív 
párbeszédet kell folytatnunk a 
saját táborunkkal, akár a velünk 
nem szimpatizálókkal, és a szak-
mai szervezetekkel – legyenek 
akár a mi holdudvarunkhoz tarto-
zók, akár tőlünk távolabb lévők. 
E téren kétségkívül van hova fej-
lődnünk.” A kormányfő helyettese 
hozzátette: „Türelmesnek kell len-
nünk, hagyni, hogy a problémák 
megérjenek, a viták lezajlódjanak, 
és utána kell megoldani őket”. A 
kormány jövőbeli terveivel kap-
csolatban Semjén Zsolt a Heteknek 
annyit árult el, hogy nagy átala-
kulásra lehet személyileg és szer-
vezetileg számítani: „A minisz-
terelnök azt mondta, hogy az új 
kormány család-központú politikát 
fog folytatni… A szűk értelemben 

vett kormányzati struktúrán túl az 
egész államszervezetet ezeknek az 
ügyeknek a szolgálatába kell állí-
tani – és amikor a struktúra meg-
van, akkor lehet az ide megfelelő 
embereket megtalálni. Ennyiben 
biztosan különbözni fog a 2018-
ban kezdődő ciklus az előzőektől.” 
Ennek kapcsán egy régi KDNP-s 
javaslatot is elővett: „a felnőtté és 
adófizetővé vált gyermekek adójá-
nak egy része jusson vissza az őket 
felnevelő szülőhöz, hiszen a gye-
reknevelést tartjuk a legértékesebb 
munkának a társadalomban, ennek 
a gyümölcseiből részesedjen a fel-
nevelő szülő.”

A 7-ES CIKKELY NEM 
FOG ÉLESEDNI

A miniszterelnök-helyettes szerint 
az uniós 7-es cikkely – mely vég-
ső esetben a tagállam szavazati 
jogának felfüggesztését jelenthet-
né – nem fog élesedni Magyaror-
szággal szemben. „Már csak azért 
sem, mert mi megakadályozzuk a 
lengyelekkel szemben a 7-es cik-
kely alkalmazását, ők és más bará-
taink – saját jól felfogott érdekük-
ben – megakadályozzák ugyanezt 
velünk szemben. De szerintem 
nem fog idáig eljutni ez a történt” 
– nyilatkozta a politikus. Semjén 
az Orbán–Merkel-kapcsolatról úgy 
nyilatkozott, hogy „jobb, mint el-
lenfeleink remélik.”

Türelmes, az ellentétes vélemények meghallgatására nyitott kormányzást szorgalmaz a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Parkoló volt, 
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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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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A győzelem igei koordinátái 
2018 április 8-án – és mindvégig

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt 
FIDESZ–KDNP-s Testvéreink!

Sok millió magyar honfitársammal 
együtt én is a hálaadás szavával 
álltam meg lélekben április 8-án éj-
féltájt a Történelem Ura, Mennyei 
Atyánk és a Világ Megváltója, Jézus 
Krisztusunk színe előtt. A győzelem 
éjszakáján. Istennek hálaadással, a 
győztesek, a FIDESZ–KDNP-ösz-
szefogás, a mandátumot kapott kép-
viselők és a győzteseket választó, a 
kormányzáshoz legitimitást, bizal-
mat szavazó milliók előtt szívem-
ben nagy-nagy köszönettel. És igen 
halkan csak ennyit mondtam: bölcs 
a mi népünk! Tanult a sok-sok fájó 
történelmi leckéből. A Lélek csend-
jében pedig figyeltem ott legbelül, 
imádságos kamrácskámban arra, 
milyen Igéket hoz elém a Szentlélek. 
Miközben a tévé képernyőjén egyre 
sokasodtak az azonos, FIDESZ–
KDNP-színek, éreztem, vannak a 
történelemben pillanatok és népünk 
Kárpát-medencei történetében is, 
amikor igen-igen figyelni kell Isten-
re és nagyon vigyázni kell a szóra, 
a lépésekre, még az üzenetértékű 
gesztusokra is, hogy el ne vétse sen-
ki a megkapott kegyelmi lehetősé-
get. Hogy méltatlanná ne váljunk a 
kivételes lehetőségre. A várfalakra 
most kellenek csak az őrök, akik 
éjjel sem szunnyadnak, mert az el-
lenség szertejár közöttünk, hogy 
konkolyt hintsen a friss vetésbe. A 
győzelemhez józanságot, felelőssé-
get és lelki éberséget kívánunk test-
véri szívvel.

A Lélek ezt a három Igét hozta 
elém, amit most szeretnék megosz-
tani nemzeti színű, háromszoros 
üzenetként a győzelemre juttató 
milliókkal és a győztesekkel, innen, 
kincses Kolozsvár Agnus Rádiójá-
nak blogjáról:

Kegyelemből tartattatok meg hit 
által, és ez nem tőletek van, Isten 
ajándéka ez (Ef 2,4) – a történe-
lem Ura előtti alázat a helyesen 
és illő módon fogadott győzelem, 
s az okosan felfogott eredmény jó 
hasznosításának a feltétele. Mon-
danám egyszerűen: alázat kell a 
győzelem elfogadásához. Ezen az 
estén megvolt ez, maradjon meg 
mindvégig!

Aki az eke szarvára teszi kezét 
és hátrafelé néz, nem alkalmas az 
Isten országára (Lk 9,62) – ha el 
tudjuk hittel fogadni, hogy semmi 
nem véletlenül, hanem Istenünk 
akaratából történik, akkor főként 
az ország és egyházépítésben nem 
helyénvaló a hátratekingetés. Az 

emlékezés igen. De a meghatáro-
zó nem a múlt, hanem a feladat, 
ami előttünk van. Ez mindenre 
vonatkozik. Ami tegnap volt, azt 
hagyjuk a tegnapnak. Ne cipel-
jük tovább a múlt terheit. Akinek 
dolga van – márpedig van éppen 
elég az országépítésben és keresz-
ténységvédelemben, a magyarság 
egységének építésében – az előre 
néz, és a felfele imádkozás, meg a 
maga köré tekintés testvéri megbe-
csülésével, e háromszorosan egy, 
piros-fehér-zöld dimenzióban mér-
legel, dönt és cselekszik.

 Tartsatok könyörgéseket, imád-
ságokat, esedezéseket, és hálaadá-
sokat minden emberért, a királyo-
kért és minden feljebbvalóért, hogy 
nyugodt és csendes életet élhes-
sünk… (1Tim 2,1-2) – ez a mi ke-
resztyén kiváltságunk, de egyben 
szeretetünk és törődésünk iránya 
is. Pál ugyan tanítványának, s a 
keresztyéneknek írja, de ez a titka 
a nemzet, és a nép, az egyház kivá-
lasztott és elhívott népe erősödősé-
nek is. Keresztyén hazánkért és Kor-
mányunkért nem csak a győzelemig, 
hanem folyamatosan imádkoznunk 
kell, mert a Lélek józanságára, re-

ménységre, fáradhatatlan kitartásra, 
nagy külső nyomások között tán-
toríthatatlan belső megállásra van 
szükség ezután is. Trump USA-elnök 
nemrég Billy Graham evangélista 
testvérünk koporsója előtt a Capito-
liumban ezt mondta: „Az ima az USA 
nagyságának és összetartásának a 
titka”. Testvéri biztatással kérve-ké-
rek én is minden Olvasónkat: Imára 
fel, keresztyén hazánk kormányzásra 
felhatalmazott vezetéséért. Sok min-
dent kellene még írni, de most ennyi-
re van lehetőség. Ezért Testvéreim 
fenn és lenn, közel és távol most így 
summázom Felétek 2018. április 8., 
a győzelem éjszakájának kihívását: 
Józan ésszel, forró szívvel, szembe 
szállunk minden vésszel! 

 
Tisztelt Orbán Viktor Úr! Tisztelt 
FIDESZ–KDNP-s Testvéreink!

Ismét adott mindnyájunknak négy 
évet a történelem Ura és Megváltó 
Krisztusunk, hogy a Lélek világos-
ságában és vezetésével megéljük 
21. századi magyar pünkösdünket, 
a nemzeti újjászületés és építke-
zés nagy lehetőségét. Gyakoroljuk 
hát, váltsuk naponta valóra közös 

keresztyén örökségként, értékkép-
ző, magas kultúrát formáló drága 
történelmi jelmondatunkat: Ora 
et labora – Orando et laborando! 
Halljuk meg, mit üzen a Lélek a 
Gyülekezetnek, hazánknak, ne-
künk. Imádkozva és dolgozva tölt-
sük be kegyelemből ránk ruházott, 
megértett, boldogan elfogadott 
küldetésünket!

FELELŐS KÉRÉS
Adj, Uram, tiszta szellemet,
hogy láthassunk Téged.
Alázatos szellemet,
hogy meghalljunk Téged.
Szerető szellemet,
hogy szolgálhassunk Neked.
Hívő értelmet,
hogy tetteinkkel követhessünk  
Téged.

(Dag Hammarskjöld, 
az ENSZ második főtitkára, 
1961. ford. drbl)

NEM ELÉG
 Nem elég naponta Isten elé állni.
Az a döntő kérdés,
hogy vajon kizárólag
Isten előtt szeretnénk-e megállni!?
S ott meg fogunk-e tudni állni?
Nincs Más, akinek végső 
számadással tartozunk.
Útközben nemzetünknek,
ama napon egyedül Őneki.
Ennek tudatában tegyük a 
dolgainkat! 

(Dag Hammarskjöld, ford. drbl)

Békefy Lajos Ph.D.
a KDNP Protestáns Műhely 
külügyi titkára, református 
lelkész, közíró
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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

Ötven éve, április 4-én lett merénylet áldozata 
Martin Luther King tiszteletes 

EVANGÉLIUM ÉS 
VILÁGNÉZET

Martin Luther King közvetlen fel-
menői között két baptista lelkész is 
volt. Eredeti nevét (Michael King, 
Jr.) édesapja Luther Márton tisz-
teletére változtatta meg. Mélyen 
vallásos nevelésben részesült, és 
már fiatal korában kitűnt retori-
kai képességeivel is. Ezért apja a 
Pennsylvania-beli Chesterbe küldte 
teológiát tanulni, aminek befejezté-
vel maga is baptista tiszteletes lett 
az Alabama állambeli Montgomery 
városában a Dexter Avenuen talál-
ható baptista templomban. Eszmé-
it, a világról való gondolkodásá-
nak alapját istenhite adta. 1968-as 
megjelenése után 2017-ben látott 
napvilágot magyar nyelven az „Erő 
a szeretethez” című kötete, amely 
válogatott beszédeit és prédikáci-
óit tartalmazza.(Strength to Love. 
New York. Harper & Row Publis-
hers, 1963.- Martin Luther King: 
Erő a szeretethez. Fordította: Bozai 
Ágota Casparus Kiadó, 2017.) A kö-
tet tanúbizonysága annak, miként 
következett teológiai nézeteiből 
közéleti szerepvállalása, az emberi 
méltóságért való kiállása, szociális 
érzékenysége és az erőszakmentes 
politikai cselekvés útjának válasz-
tása. Példaként állítja követői elé 
Krisztus univerzális és cselekvő 
emberszeretetét. Az irgalmas sza-
maritánus történetén elmélkedve 
például kifejti, hogy esete az em-
beriség lelkiismeretének hasonlata, 
az örök értékek kifejeződése. Erő-
szakmentes filozófiájának alapja az 
volt, hogy az eszközök lealacso-
nyíthatják a mégoly nemes célokat 
is, ezért figyelmeztet: „Ügyeljetek 
arra, hogy eszközeitek ugyanolyan 
tiszták legyenek, mint a cél, amit el 
kívántok érni.”

„Én a szeretet mellett döntöttem. 
Ha a legfőbb jót keresed, akkor, úgy 
hiszem, a szeretet által megtalálod. 
És a legszebb a dologban, hogy ha 
keresed, akkor a gonoszság ellen 
teszel, mert Jánosnak igaza volt: 
»Isten maga a szeretet.« Aki gyűlöli 
Istent, az nem ismeri igazán, de aki 
szeret, annak a kezében a kulcs a 
végső valóság értelméhez.” Martin 
Luther King fontosabb szentbeszé-
dei az atlantai „The King Center” 

digitális archívumában eredetiben 
is szabadon olvashatók. 

A POLITIZÁLÓ 
SPIRITUÁLIS VEZETŐ

A polgárjogi kérdés a hatvanas 
évek Amerikájának talán legfon-
tosabb napirenden lévő közéleti 
témája volt. Bár a feketéket a pol-
gárháború után felszabadították, a 
faji megkülönböztetés – különösen 
a déli államokban – mindennapos 
gyakorlat volt. Ma már döbbenettel 
állunk az olyan rendelkezések előtt, 
mint hogy a feketének csak egy 
busz hátsó ajtóján szabad felszáll-
ni, és kötelező átadni az ülőhelyü-
ket a fehér embereknek, de a XX. 
század közepén Amerika bizonyos 
részein ez sokak számára természe-
tesnek számított.  Ezért vállalta el 
a politizáló tiszteletes 1955-ben a 
Montgomery buszbojkott vezetését. 
Az akció sikeres volt, 1955-ben a 
Legfelső Bíróság kimondta az au-
tóbusz-szegregációs törvények al-
kotmányellenességét.

Martin Luther King közéleti sze-
replésének célja olyan polgárjogi 
törvények megszületésének  inspi-
rálása volt, amelyek ellehetetlenítik 
az élet számos területén jelentkező 
diszkriminatív társadalmi gyakor-
latot. Kiállt a szegregáció tilalmá-
ért, a minimálbér biztosításáért, a 
választáshoz való jogokért. E cél-
ból hozta létre 1957-ben a száznál 
is több egyházi és polgári egye-
sületet tömörítő Déli Keresztény 
Vezetők Konferenciáját (Southern 

Christian Leadership Conference). 
A szervezet az evangéliumi szeretet 
talaján állt, politikai eszközhaszná-
latának jellegzetességeit Mahat-
ma Ghandi erőszakmentes polgári 
engedetlenségi mozgalmától köl-
csönözte. Az SCLC többek között 
1968-ban a gazdasági és szociális 
igazságtalanságok elleni tiltakozá-
sul szervezte meg a Szegény Em-
berek Mozgalmát, minimálbért és 
közmunkaprogramokat követelve a 
rászorulóknak.

Martin Luther King kiváló szó-
nok volt, aminek már kora ifjúságá-
ban is tanúbizonyságát tette, ami-
kor a társadalmi egyenlőtlenségek 
témájában elmondott beszédével 
szónokversenyt nyert.  Nem utolsó 
sorban neki köszönhető, hogy a fe-
keték egyenlőségéért folyó küzdel-
met egyre nagyobb médiafigyelem 
kísérte. 1963-ban az antirasszista 
szervezetek által szervezett Wa-
shingtoni Menetelés a Munkáért 
és Szabadságért nevet viselő meg-
mozduláson, annak egyik szónoka-
ként, több százezer (az MLK Cen-
ter szerint 250 ezer) ember előtt 
mondta el „I Have a Dream” (Van 
egy álmom) néven ismertté vált 
beszédét, ami mára az amerikai 
iskolai curriculum megkerülhetet-
len eleme lett. Már ebben az évben 
a Time magazin az év emberének 
választotta, de nem függetlenül at-
tól, hogy 1964-ben Johnson elnök 
végül aláírta a polgári jogegyenlő-
ségről szóló törvényt, megkapta a 
Nobel-békedíjat is.

HALÁLÁNAK 
KÖRÜLMÉNYEI MA IS 

TISZTÁZATLANOK
Martin Luther King százezreket 
volt képes megmozgatni, de nagyon 
sokan voltak kérlelhetetlen ellensé-
gei is, akik rossz szemmel nézték 
működését. Voltak, akik bírálták 
azért, mert lelkipásztor létére po-
litikai szerepet vállalt. A radikális 
fekete mozgalmak erőszakmentes-
ségét megalkuvásnak tartották. Az 
általa szervezett akciók nyomán 
többször vetették börtönbe. Az FBI 
számára a vietnami háború ide-
jén mint pacifista volt megfigyelé-
si célpont, 1957-től folyamatosan 
vezettek róla feljegyzéseket, ösz-
szesen 16 ezer 659 oldalon. Politi-
kai irányvonalának ellenzői  már 
a montgomery-i buszbojkott idején 
bombát dobtak a házára, Harlem-
ben 1958-ban megsebesítették, és 
1966-ban Chicagóban támadták 
meg. A következő évben a Ku Klux 
Klan rohanta le azt a templomot, 
ahol éppen prédikált. Végül 1968. 
április 4-én Memphisben oltották 
ki az életét. Meggyilkolásáról az-
óta is számtalan konteo (összees-
küvés-elmélet) kering, melyben az 
események mögött hol az FBI-t, hol 
a Fekete Párduc radikális mozgal-
mat, máskor a Ku Klux  Klant, sőt 
még az orosz titkosszolgálatot és 
a MOSZAD-ot is felfedezni vélik. 
Halálának 50. évfordulóján Ferenc 
pápa a Vatikánban fogadta lányát, 
Bernice Albertine Kinget, aki évek 
óta az emberi jogokért és a béke 
kultúrájának előmozdításáért fára-
dozik. 

Bár az emberi méltóságért foly-
tatott világküzdelem a XX. szá-
zad második felétől számtalan 
sikert ért el, Martin Luther King 
álma még ma is beteljesületlen. 
Szülőhazájában a 90-es évektől 
ismét robbantak a felszín alat-
ti feszültségek: 1992 áprilisának 
végén a Los Angelesi zavargá-
sokban 53-an vesztették életüket. 
2014-ben a fergusoni zavargások 
nyomán országos tiltakozó akció 
bontakozott ki, s a sort még foly-
tathatnánk, példákat hozva a világ 
más országaiból is.  Ahogy Mar-
tin Luther King fogalmazott egy 
alkalommal: „Hosszú utat tettünk 
meg, de még nagyon hosszú út áll 
előttünk.”

50 éve, 39 éves korában gyilkolták meg Martin Luther King tiszteletest. Halálának pontos körülményeit máig nem tisztázták minden kétséget kizáróan. Az 
emberek közti egyenlőség élharcosát szülőhazájában az amerikai történelem legnagyobb alakjai között tartják számon. Az USA-ban mindössze 3 történelmi 
hős, Kolombusz Kristóf, George Washington és Martin Luther King nevéhez fűződik nemzeti ünnep. (Az MLK Day 1985 óta összövetségi ünnep, amit január 
15 és 21 között, mindig január harmadik hétfőjén tartanak.) Szinte minden nagyobb városban van róla elnevezett közterület és közintézmény, a nemzeti em-
lékhelyeken múzeum. Eszméi referenciává váltak világszerte a diszkrimináció elleni és az emberi méltóságért folyó küzdelmekben, de arról viszonylag kevés 
szó esik, hogy ezek az eszmék a vallásos hitből eredtek.   

BARANKOVICS.HU

Hazank_aprilis.indd   11 2018. 04. 25.   5:42:13



HAZÁNKMozaik12 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.
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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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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
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– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –
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az LMP-sek és a függetlenek több-
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A politikus is szavaz

…és Semjén Zsolt, a 

KDNP elnöke is a kamerák 

kereszttüzében szavazott 

feleségével 

Orbán Viktor, a Fidesz… 

A magas részvétel miatt kígyózó sorok ellenére Hargitai János, Aradszki András, Süli János és Seszták Miklós kereszténydemokrata jelöltek is 

leadták voksukat. Móring József Attila a szavazást követően orgonált is a délelőtti szentmisén

Győztünk – jelentette a Fidesz–KDNP fővárosi eredményváróján a tömegnek Orbán Viktor, aki Semjén Zsolttal  
és az ünneplő emberekkel Kossuth-nótát énekelt

Szászfalvi László újraválasztott honatya 
magyar és székely zászlóval fogadta a 
gratulációkat

A kampánynak vége, jöhet a 
plakátok leszerelése – a ceglédi 
győztes, Földi László is kivette  
a részét a munkából

Április 8-a után a képviselői megbízólevelek átadására is 

sor került – Rétvári Bence KDNP-alelnök Vácott vette át  

a dokumentumot
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