
HAZÁNK
KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK LAPJA · 2018. DECEMBER
AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Tekintse meg a KDNP adventi videóit a kdnp.hu-n!
Semjén Zsolt pártelnök, miniszterelnök-helyettes, Harrach Péter KDNP-alelnök, parlamenti frakcióvezető, Latorcai János választmányi elnök, az 
Országgyűlés alelnöke mellett több helyi kereszténydemokrata politikus is elmondja gondolatait az adventi időszakról: a várakozásról, amikor a 
keresztény ember elcsendesül, és lelkében felkészül az emberiség Megváltójának születésnapjára. Az adventi interjúcsokorban megszólal Kiszelné 
Mohos Katalin, Nagykovácsi, valamint Michl József, Tata polgármestere; Urbányi Tamás, Mátraterenye alpolgármestere, továbbá Filvig Géza ka-
locsai, Lukács Balázs vácrátóti, Szerencsés Gergely esztergomi önkormányzati képviselő és a bajai Zöld Levente is. 

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK  
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Választási évet értékelve, választási évre készülve 
Ülésezett a KDNP Országos Választmánya

HAZÁNK

A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya december 1-jén tartotta szokásos éves ülését Budapesten. A küldöttek és meghívott vendégek meghall-
gatták a vezető kereszténydemokrata politikusok, közéleti személyiségek beszámolóit, értékeléseit. A párt célja, hogy – szövetségben a Fidesszel – sikeresen szere-
peljen a 2019-es európai parlamenti, illetve önkormányzati választáson.

Az eseményen felszólaló politiku-
sok megerősítették, hogy Magyar-
ország és Európa keresztény gyö-
kereinek, a nemzetállamok sajátos 
karakterjegyeinek megőrzése jelen-
leg egyedül a kereszténydemokrata 
politika alapjain lehetséges.

Latorcai János, a Keresztény-
demokrata Néppárt Országos Vá-
lasztmányának elnöke, az Országy-
gyűlés alelnöke rávilágított arra, 
hogy a keresztény világnézeti ala-
pú politizálás sikerének egyik leg-
főbb záloga a személyes hitelesség, 
aminek mércéje éppen ebben a po-
litikai közösségben a legmagasabb.

Latorcai János szerint képesnek kell 
lenni mindenkinek a megszólítására, 
akinek fontos a keresztény kulturális 
értékek megtartása és az európai nem-
zetek jövője.

Harrach Péter frakcióvezető köszön-
tőjében bemutatta a választások után 
alakult új parlamenti képviselőcsoport 
elmúlt időszakban végzett munkáját. 
Említést tett a képviselők parlamenti 
felszólalásaiban érintett főbb témákról.

A kereszténydemokrata társadalmi 
kapcsolatok erősítése érdekében tett 
lépések mellett kiemelte a közösségi 
méda egyre aktívabb használatát is a 
párt és a frakció kommunikációjában.

Semjén Zsolt pártelnök, miniszterel-
nök-helyettes a legfontosabb aktuálpo-

litikai kérdéseket ismertető beszédében 
kifejtette, hogy a hazánkat kormányzó 
pártszövetség stabil világnézeti alapjait, 
a történelmi kereszténydemokrata esz-
meiséghez való kötődését a KDNP hi-
vatott biztosítani. A párt politikusai és 
szakemberei fontos területeken vesznek 
részt a gyermekes családok megerősí-
tését, az ország biztonságát kiemelten  
kezelő kormányzati munkában.

Ezzel hozzájárulnak a korunk leg-
fontosabb kihívásaira adott, Európa 
többi országa számára is példamutató 
megoldások kidolgozásához. A 2019-
es év feladatairól szólva a miniszterel-
nök-helyettes kiemelte, hogy a májusi 
EP-választásnak komoly tétje van Eu-
rópa és hazánk jövője szempontjából.

Az őszi önkormányzati választá-
sok kapcsán a megyei közgyűlések-
ben, nagyvárosokban és kisebb te-
lepüléseken egyaránt szép számmal 
tevékenykedő KDNP-s politikusok 
lehetőségeiről is beszélt.

A közel háromszáz fő részvételé-
vel zajló esemény zárásaként Nacsa 
Lőrinc IKSZ-elnök felhívta a figyel-
met a politikába csak most bekapcso-
lódó fiatalabb nemzedék közéletbe 
való bevonásának fontosságára.

Az ifjúsági kereszténydemok-
raták vezetője külön hangsúlyozta 
a családokkal foglalkozó nemzeti 
konzultáción való részvétel jelen-
tőségét.

Részletek a 2-3. oldalon

A KDNP Országos Választmányának elnöksége: Gaal Gergely titkár, Firtl Mátyás, Bablena Ferenc és Latorcai János, a testület elnöke
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„Európa jövőjéért is felelősek vagyunk” 
Mintegy 300 küldött és meghívott vendég részvételével értékelte a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya december elsejei, fővárosi 
ülésén a 2018-as választási évet, és tekintett előre a következő, szintén választási esztendő előttünk álló feladataira.

Latorcai János, a Keresztényde-
mokrata Néppárt Országos Választ-
mányának elnöke, az Országgyűlés 
alelnöke beszédében rávilágított 
arra, hogy a keresztény világnézeti 
alapú politizálás sikerének egyik leg-
főbb záloga a személyes hitelesség, 
aminek mércéje éppen ebben a po-
litikai közösségben a legmagasabb. 
Latorcai János szerint képesnek kell 
lenni mindenkinek a megszólítására, 
akinek fontos a keresztény kulturá-
lis értékek megtartása és az európai 
nemzetek jövője.

Harrach Péter, a KDNP frakció-
vezetője a kereszténydemokrata kor-
mányzást értékelve rámutatott: amit 
Orbán Viktor miniszterelnök képvi-
sel, lefedi a kereszténydemokrácia 
fogalmát. Ugyanakkor egy olyan 
komoly társadalmi támogatottságú 
néppártnak, mint amilyen a Fidesz 
– a többség megnyerése érdekében 
– sorozatos kompromisszumokat 
kell kötnie. Egy kereszténydemok-
rata pártnak azonban, szövetségben a 
néppárttal, lehetősége van elveit ra-
dikálisan képviselni. A „keresztény” 
jelző nem „csak”-ot, hanem „is”-t 
jelent a politikai gyakorlatban. Példa-
ként a KDNP képviselőcsoportjának 
vezetője a hajléktalanügyet említette. 
Ez is az emberről szól: kisegíteni a 
fedélnélkülit embertelen helyzetéből, 
és „beterelni” az ő érdekeit szolgá-
ló ellátórendszerbe – de persze ez 
szolgálja az utcán közlekedő többség 
érdekeit is. És a kormányzat egyéb 
szociális intézkedéseiben, család-
politikájában, a nemzetpolitikában, 
valamint az üldözött keresztények 
segítésében is hangsúlyosan jelennek 
meg a kereszténydemokrata szem-
pontok – hangsúlyozta Harrach Péter.

A KDNP frakcióvezetője kiemelte, 
hogy a különböző modern kommu-
nikációs csatornákon, a közösségi 
médiában való hangsúlyosabb meg-

jelenéssel még több emberhez tudja a 
párt eljuttatni a kereszténydemokrata 
üzeneteket. Ez utóbbi tevékenységet 
fogja össze kommunikációs igazga-
tóként Gaal Gergely, aki egyben a 
KDNP társadalmi kapcsolataiért is 
felel, így a Kereszténydemokrata Es-
tek rendezvénysorozat szervezésével 
hozzájárul párt egyre szélesebb értel-
miségi holdudvarának kiépítéséhez. 
Harrach Péter kiemelte a nyugdíjas 
korosztály megszólításában komoly 
szerepet játszó, Ivanics István vezette 
Kovács K. Zoltán Idősek Köre tevé-
kenységét is.

Mészáros József, a KDNP pár-
talapítványa, a Barankovics István 
Alapítvány kuratóriumi elnöke be-
számolójában hangsúlyozta: eddig is 
támogatták az értékteremtő kezde-
ményezéseket, rendezvényeket, de a 

források bővülésével ebben most 
jelentősebb előrelépés következhet. 
Emlékeztetett rá, hogy a Keresztény-
demokrata Néppárt jövőre ünnepli 
75. születésnapját, s arra biztatta az 
Országos Választmány küldötteit, 
hogy mindenhol méltóképpen ünne-
peljék meg a jeles évfordulót.

„Ebben az évben túl vagyunk egy 
győztes választáson, miközben egy 
választási év előtt állunk, érdemes 
tehát végiggondolnunk, honnan in-
dultunk és hová tartunk” – kezdte 
beszédét Semjén Zsolt pártelnök, 
miniszterelnök-helyettes.

A kereszténydemokraták első em-
bere hangsúlyozta, a KDNP jelen-
tősége az elmúlt években megnőtt: 
az Országgyűlésben, a kormányzati 
munkában, az európai politikában, a 
megyei és helyi önkormányzatokban 

is ott találjuk a sikeres keresztény-
demokrata politikusokat. Semjén 
Zsolt szerint retorikai túlzás nélkül 
állítható, hogy a Kereszténydemok-
rata Néppártnak szerepe van Euró-
pa jövője szempontjából is, hiszen 
a Fidesz–KDNP-szövetség tagja-
ként Magyarország sorsára jelentős 
befolyással rendelkezik, a magyar 
kormány szerepe szintén komoly a 
V4-ek politikájának alakításakor – a 
közép-európai országcsoport össze-
fogása pedig döntő lehet atekintet-
ben, milyen útra lép az unió a követ-
kező években.

„Európa jövőjéért is felelősek va-
gyunk. Nemcsak az a kérdés, meg-
lesz-e az abszolút többség az EP-vá-
lasztáson, nemcsak az a kérdés, 
hány képviselőt küldünk az Európai 
Parlamentbe, hanem hogy visszata-
lál-e az Európai Néppárt az európai 
alapító atyák – a kereszténydemok-
rata Adenauer, Schuman, de Gasperi 
– örökségéhez; megőrzi-e a kontinens 
keresztény civilizációját, vagy előre-
tör az iszlám; megmarad-e az európai 
nemzetek értékgazdagsága, vagy az 
EU belesüllyed a mulitkulturalizmus 
vagyis az identitásvesztés mocsará-
ba” – utalt a 2019-es európai választá-
si év sorsdöntő voltára Magyarország 
miniszterelnök-helyettese.

A hazai helyzetet elemezve rá-
mutatott: ez a kabinet Európa leg-
kereszténydemokratább kormánya, 
amelynek értékrendje a társadalom 
többségének támogatásával találko-
zik immár, ez a gyakorlatban patri-
otizmust, a keresztény civilizációhoz 
való ragaszkodást (ami nem feltétle-
nül azonos a személyes vallásosság-
gal), a migráció elutasítását és a csa-
ládi értékek tiszteletét jelenti.

Ugyanakkor a gazdaságpolitiká-
ban is világosan látható a különbség 
a kereszténydemokrata és a balli-
berális kormányok között. Míg a 

Választmányi küldöttek egy csoportja (balra), illetve Vejkey Imre pártügyész, Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke és Hölvényi 
György EP-képviselő

Harrach Péter, a KDNP alelnöke, frakcióvezető
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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

„Európa bevándorláspárti föderalistákra 
és keresztény családpolitikát valló 

nemzetiekre szakadt”

Kedves KDNP-s Barátaim, egy 
újabb év elteltével megerősítem, 
hogy Írország igazi példája an-
nak, hogyan épül le a keresztény 
kultúra Európában. De jövőre 
minden EU-s ország új képviselő-
ket választ. És hatalmas a tét.

Nem „ez a harc lesz a végső” 
ugyan, az a kommunisták moz-
gósítási módszere volt. A hely-
zet élesebb. A keresztényellenes 
erők ellen mindig is harcolnunk 
kellett, ez a küzdelem most is 
folyik, az identitásunk lényegé-
ért, a magyarságunkért és a ke-
resztény értékekért a jövőben is 
állhatatos csatározást kell foly-
tatnunk. Ennek döntő állomása 
lesz a jövő évi európai parla-
menti választás.

Látni kell, hogy a világhá-
borúkat követő liberális ösz-
szeborulásban Európa beván-

dorláspárti föderalistákra és 
keresztény családpolitikát valló 
nemzetiekre szakadt. Az új tö-
résvonal nem messze húzódik 
a kommunisták és a polgáriak 
egykori lövészárkától. A födera-
lista harcmodor szintén a régi: 
megtévesztés, hangoskodás, ha-
zudozás. A nemzeti válasz pedig 
még mindig csak formálódik: 
próbálunk az elhallgattatott, 
lesajnált, becsmérelt népek sze-
repéből kitörni. 

Mára az első frontokat már 
átütöttük, lengyelek, osztrákok, 
olaszok, csehek, svédek és hol-
landok milliói mondják, hogy 
elég volt. De 2019 májusában 
még több emberre lesz szüksége 
az európai kereszténydemok-
ráciának. Ehhez a toborzáshoz 
kívánok Nektek áldást és sok mu-
níciót!

Pálffy István levele az Országos Választmányhoz

jobboldali kormányok a gazdaság 
beindításával pénzt teremtenek, ez-
zel biztosítják az ország fejlődését, 
hosszútávú jövőjét, addig a baloldal 
a pénz elosztásával rendre a rövid-
távú politikai haszonszerzésben, 
szavazatvásárlásban gondolkodik 
– hangsúlyozta Semjén Zsolt. Em-
lékeztetett: a baloldal célja kormá-
nyon, hogy minél többen függjenek 
az állami ellátórendszerektől, segé-
lyektől. A Fidesz–KDNP-kormány 
célja azonban a segélyalapú helyett a 
munkaalapú társadalom létrehozása. 
Ezt a célt szolgálja a közmunkap-
rogram is: az ebben résztvevők már 
nem állami segélyből kényszerülnek 
eltartani a családjukat, s a 400 ezer 
korábbi közmunkás fele, 200 ezer 
ember el tudott helyezkedni a piaci 
szférában. A munkanélküliség 12-ről 
háromszázalékosra csökkent, és most 
már számos területen munkaerőhi-
ány tapasztalható, miközben minden 
korábbinál alacsonyabb a költségve-
tési hiány, 4-5 százalékos a gazdasági 
növekedés és csökkent az államadós-
ság. Magyarországon a legalacso-
nyabbak a jövedelemadó-terhek és 
itt a legmagasabb a családtámogatás 
az unióban, s a magyaroknak ekkora 
megtakarítása és ilyen mértékű fo-
gyasztása, mint manapság, még so-
hasem volt – emlékeztetett a kisebbik 
kormánypárt elnöke.

Fontos kereszténydemokrata ered-
mény az egyházak támogatása – ami 
az Eurostat szerint is a legmaga-
sabb Európában –, és a határon túli 
magyarokat segítő programok. Az 
identitás-megőrzés és az oktatási 
intézmények támogatásával – benne 
ezer Kárpát-medencei óvoda felépí-
tésével, illetve felújításával – és a 
helyi gazdaságélénkítő programok-
kal mind-mind a külhoni magyar-
ság szülőföldön való megmaradását 
támogatja a magyar állam. Utóbbi 

nemcsak a helyi magyaroknak jó, 
hanem a magyar és az adott utódál-
lam szempontjából is GDP-növelési 
tényezőként jelenik meg. Nagy ered-
mény az állampolgárság megadása a 
határon túli nemzetrészeknek, ennek 
eredményeként már 1 millió 50 ezren 
létesítettek (újra) közjogi kapcsolatot 
az anyaországgal. A külhoni ma-
gyarság is értékeli Magyarország és 
a magyar kormány érdekükben tett 
erőfeszítéseit, nem véletlen, hogy az 
áprilisi választáson 96,2 százalékuk 
a Fidesz–KDNP-szövetséget támo-

gatta szavazatával – emlékeztetett a 
kormányfő helyettese.

„Komoly európai és önkormányzati 
megmérettetések előtt állunk, adja Isten, 
hogy itt, az Országos Választmány előtt 
egy év múlva is egy sikeres választási 
évet értékelhessünk” – zárta beszédét a 
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

A választmányi ülés politikai 
beszédeinek zárásaként felszólalt  
Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ) elnöke is.

„Egy óriási harc kellős közepében 
vagyunk. Azt látjuk, hogy nyugat-

ról a nyílt társadalom hívei gúnyol-
ják a kereszténységet, az egyháza-
inkat, sőt néha minket oktatnak ki 
kereszténységből. Relativizálják és 
támadják a családot, a közösséget. 
A biológiai nemeket társadalmira 
cserélik, abortusz-progpagandát 
folytatnak, és rendre elmondják, 
hogy a bevándorolók jobbak, mint a 
hazai népesség. Szerintük így kelle-
ne a népesedési problémákat kezelni. 
De ők nem népesedési problémának 
nevezik, hanem a munkaerőpiac jö-
vőbeni kihívásainak mondják. Az 
általuk liberálisnak nevezett rend-
szer feltűnő hasonlóságokat mutat a 
kommunizmussal: az uniformizálás, 
egyneműsítés lépten-nyomom fel-
lelhető” – fogalmazott beszédében a 
fiatal kereszténydemokrata politikus. 
„Templomokat zárnak be, alakítanak 
át mecsetté vagy kocsmává, a kará-
csonyi vagy adventi vásár a szép új 
világban már csak téli vásár lehet. 
Hihetetlen erőkkel és pénzzel támo-
gatják a teljes önfeladást” – folytatta 
annak jellemzését, hogyan válik a 
nyílt társadalom elmélete gyakorlattá 
napjaink Nyugat-Európájában.

A Soros-féle nyílt társadalom hívei 
itt vannak Magyarországon is. De 
velük szemben, a másik oldalon ott 
a kereszténydemokrácia. „Kicsi, de 
erős várunk van. Látjuk a számokat: 
4,5 millióan dolgoznak, 5 százalék 
körüli a gazdasági növekedés, folya-
matos bérelemelési programok van-
nak, új és új beruházások kezdőd-
nek. És egyre többen vagyunk, akik 
szerint érdemes egy irányba húzni, 
akik szerint a család és a közösség 
megtartó erő, a nemzeti identitás 
érték, akik szerint nem mindegy, ki 
fog itt 100 év múlva élni és akiknek a 
politikai cselekvését – csakúgy, mint 
a miénket – a lényeges szempontok 
és a valós tapasztalatok határozzák 
meg” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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HAZÁNK – PESTI SRÁCOK

Harrach Péter: A hajléktalan-törvénnyel véget ért a Demszky-korszak 
Hosszú évtizedeken keresztül nem sikerült megvalósítani a fővárosban a közterületek rendjét és tisztaságát, a kormány a hajléktalan-törvénnyel 
ezt is megtette, miközben az elesett és kiszolgáltatott fedélnélkülieknek emberhez méltó életet biztosít a hajléktalan-ellátórendszer – jelentette ki a 
PestiSrácok.hu kérdésére Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője.

Harrach Péter egyetértett azzal 
a felvetéssel, hogy a hajlékta-
lan-törvénnyel végképp véget ért a 
Demszky-korszak Budapesten. A 
politikust az ellenzék és a ballibe-
rális média által sokat támadott és 
kritizált hajléktalan-törvényről és 
annak hatásairól, következményei-
ről is kérdezte a portál. Harrach Pé-
ter szerint egyértelmű, hogy hosszú 
évtizedeken keresztül nem sikerült 
megvalósítani a fővárosban a köz-
területek rendjét és tisztaságát, a 
kormány a hajléktalan-törvénnyel 
ezt is megtette, miközben az elesett 
és kiszolgáltatott fedél nélküliek 
emberhez méltó életet tudnak élni.

„A hajléktalan-törvénnyel kap-
csolatban az érem mindkét oldalát 
látni kell. Fontos az emberi méltó-
ság, és fontos a rendezett és tiszta 
környezet is. A hajléktalanok élet-
feltételeit is biztosítani kell, de köz-
ben a közlekedők jogait is figyelem-
be kell venni. Normális ember nem 
mondhatja, hogy jobb az utcán, 
méltatlan körülmények között, ön-
pusztító módon élni, mint egy haj-
léktalanszállón” – nyomatékosítot-
ta Harrach Péter. Véleménye szerint 
nem az utcán élés az alapvető em-
beri jog, hanem az emberhez méltó 
élet. A törvény ezt veszi figyelem-
be, miközben a fővárosban élők, a 
közlekedők jogait is biztosítja.

Hosszú évtizedeken keresztül nem 
sikerült megvalósítani a fővárosban 
a közterületek rendjét és tisztaságát, 
a kormány a hajléktalan-törvénnyel 
ezt is megtette, miközben az elesett 
és kiszolgáltatott fedél nélküliek-
nek emberhez méltó életet biztosít 
a hajléktalan-ellátórendszer – jelen-
tette ki a PestiSrácok.hu kérdésére a 
KDNP képviselőcsoportjának veze-
tője. A politikus szerint az a hiteles 
kereszténydemokrata megközelítés, 
ha az érem mindkét oldalát nézzük, 
vagyis biztosítjuk a hajléktalanok 
életfeltételeit, egyúttal a közterü-
letén közlekedő ember jogait is fi-

gyelembe vesszük. Normális ember 
nem mondhatja, hogy jobb az utcán 
élni, mint egy hajléktalanszállón – 
mondta a frakcióvezető. A törvényt 
és az intézkedést támadó liberális 
hisztériakampányról Harrach Péter 
úgy vélekedett, hogy az ellenzék és 
a médiája frusztrált, a frusztráció 
pedig agresszivitást szül.

A PestiSrácok.hu 
kérdésére a KDNP 
frakcióvezetője elárul-
ta, a több ezer hajlékta-
lan közül néhány száz 
fedélnélküli tartózko-
dott életvitelszerűen a 
fővárosi utcán. A tör-
vény hatályba lépése 
után a túlnyomó több-
ségük együttműködött 
és elfogadta a segítsé-
get, mindössze csak 
néhányan voltak azok, 
akik megtagadták az 
együttműködést. A po-
litikus azt is kiemelte, 
tisztában vannak az-

zal, hogy a hajléktalan-
szállón biztosított lak-

hatással a fedélnélkülieknek csak 
az egyik problémáját oldották meg, 
de kétségkívül a legnagyobb prob-
lémájukat. Előéletük sok nyomorú-
sága, mellőzöttsége számos sérülést 
okozott, ettől váltak elesetté, sokan 
problémás személyiséggé. „ A jövő 
feladata, hogy az arra alkalmasokat 

hozzásegítsük az önálló életvitelhez 
és annak körülményei megteremté-
séhez” – tette hozzá.

A törvényt és az intézkedést tá-
madó liberális hisztériakampányról 
Harrach Péter úgy vélekedett, hogy 
az ellenzék és a médiája frusztrált és 
agresszív. „Az ellenzék rossz álla-
potban van, ennek egyik oka, hogy 
egyéni és csoportérdekek keresz-
tezik egymást, és ezek erősebbek, 
mint a közösségi szolgálat. A meg-
osztottság és a tehetetlenség fruszt-
rált állapotot idéz elő, a frusztráció 
pedig agresszivitást szül. Az ellen-
zéknél és az ellenzéki médiánál ez 
látszik. Zilált az állapotuk és súly-
talan a mondanivalójuk, jobb híján 
támadnak, és valótlanságokat kre-
álnak. A kormánypártok minden 
megnyilatkozására ingerülten rea-
gálnak, éppen a fenti okok miatt. A 
hajléktalan-törvényre adott reakció 
is hisztérikus. Feszültségkeltésük 
nem csak a közhangulatnak árt, 
hanem a hajléktalanoknak is, ami-
kor arra bíztatják őket, hogy ma-
radjanak az utcán” – fogalmazott  
Harrach Péter.

A Pesti Srácoknak hangsúlyozta, 
a magyar hajléktalan-ellátórend-
szer jól működik, a 9 milliárdos 
költségvetési forrás mellé a kor-
mány 300 millió forintos gyors-
segélyt adott a törvény céljainak a 
megvalósítására, amely forrásnak a 
70-80 százalékát hívták le eddig a 
hajléktalanokkal foglalkozó intéz-
mények, szervezetek. A kihasznált-
ság 70 százalék körüli, tehát van 
még tartalék a rendszerben. „Lehet, 
hogy a hajléktalanszálló nem egy 
Hilton, de meleg helyiség, tiszta 
ágyak, étkezési, tisztálkodási és 
mosási lehetőségek, zárható szek-
rények várják a fedélnélkülieket, 
tehát a körülmények jók. A hajlék-
talanok körülbelül 20 százalékának 
munkahelye is van, őket könnyebb 
hozzásegíteni az önálló lakhatás-
hoz és a társadalomba való teljes 
visszailleszkedéshez” – tette hozzá 
Harrach Péter.

Rétvári Bence: A tél beköszöntével még 
fontosabb a hajléktalanok védelme 

A tél megérkeztével, a fagy kö-
zeli hőmérséklet miatt még fon-
tosabb a hajléktalanok védelme 
– mondta az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti 
államtitkára a közelmúltban. 
Rétvári Bence úgy fogalmazott: 
az utcán éjszakázni nemcsak 
emberhez méltatlan, hanem 
már életveszélyes is. Arra ké-
rik az embereket, hogy érte-
sítsék a diszpécserszolgálatot, 
ha az éjjeli órákban rászoruló 

hajléktalant látnak. Budapesten 
tárcsázzák a 061/3384186-os te-
lefonszámot. A regionális disz-
pécserszolgálatok elérhetőségei 
megtalálhatóak többek között a 
kormany.hu oldalon is – közölte 
az államtitkár.

A kereszténydemokrata mi-
niszterhelyettes kiemelte, hogy 
a hajléktalanokat ellátó intézmé-
nyekben továbbra is van elegen-
dő férőhely, senkit nem utasíta-
nak el helyhiány miatt.

Az államtitkár arra kérik az állampolgárokat, hogy ha az utcákon, 
aluljárókban segítségre szoruló embert látnak, hívják a regioná-
lisan működő diszpécserszolgáltatást, Budapesten tárcsázzák a 
061/3384186-os telefonszámot.

Egyiptomi kopt keresztényeknek vitt adományt Azbej Tristan
Azbej Tristan Kveck Péter nagy-
követtel együtt december elején 
ellátogatott a Nobel-béke díjra je-
lölt Maggie Gobran kopt ortodox 
szerzetes nővérhez, aki az egyip-
tomi főváros szegény gyermekei 
körében végez missziós munkát. A 
Miniszterelnökség államtitkára há-
romnapos látogatásra azért utazott 
Egyiptomba december 1. és 4. kö-

zött, hogy személyesen fejezze ki 
hazánk támogatását az észak-afrikai 
ország terrorizmus elleni harcát, va-
lamint a migráció megfékezéséért 
tett erőfeszítéseit illetően, továbbá 
hogy átadja azt a magyar állami és  
magánadományt, amellyel a novem-
beri El Minya-i merénylet áldozata-
inak családtagjait kívánják segíteni.

A látogatás előtt mintegy egy hó-

nappal a Kairótól 250 kilométerre 
fekvő Minya kormányzóságban 
kopt keresztény zarándokbuszokra 
támadtak az Iszlám Állam terroris-
tái, amelynek következtében 7-en 
életüket vesztették, és 14-en megse-
besültek. Az áldozatok családjaival 
történt találkozó során a Hungary 
Helps Program vezetője elmondta: 
a magyar adomány nem hozhatja 

vissza az elvesztett családtagokat, 
de azt jelzik, hogy a kopt kereszté-
nyekkel és a terror más áldozataival 
a magyar emberek együttéreznek. 
A gyászoló közösség képviselői 
elmondták, hogy megerősítés szá-
mukra, hogy a sorsukat Európában 
is a szívükön viselik, vannak még 
keresztény országok, amelyek nem 
közönyösek a szenvedésük iránt.

Harrach Péter, a KDNP alelnöke, frakcióvezető
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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„A harang úgy szól, ahogy azt öntik”
Válaszol Fülöp Attila kereszténydemokrata államtitkár

– Az ősz folyamán nagy visszhangot 
váltott ki a hajléktalan-ellátás új 
rendszerének bevezetése. Ön mint 
„friss” – szociális ügyekért felelős 
– államtitkár mit tapasztalt a be-
vezetéssel kapcsolatban? Valóban 
jobban jár az új szabályozással a 
hajléktalan és az egész társadalom?

– Az elmúlt hetekben jó pár ön-
kormányzati, állami, egyházi és civil 
fenntartású hajléktalanszállót végiglá-
togattam, beszéltem a működtetőkkel, 
az ott dolgozókkal, és abban mindenki 
egyetértett, hogy a cél az, hogy az ut-
cán élő embertársaink visszakerülje-
nek a társadalom pereméről. Azt pedig 
mindenki beláthatja, hogy ehhez az út 
nem az utcán keresztül vezet, hanem 
a hajléktalanszállókon, a szolgáltatói 
hálón keresztül. Szociális munkások-
kal beszélgetve világosan kiderült, 
hogy a közös cél eléréshez, amikor 
egy-egy hajléktalan munkát szerezve 
visszakerül a munka és az öngondos-
kodás világába, ahhoz sok munkára és 
támogatásra van szükség. Ami a visz-
szhangokat illeti, az inkább a politikai 
hangulatkeltés kategóriája, hisz miért 
állna egy segítő szándékú embernek 
érdekében, hogy azért kardoskodjon, 
hogy egy nehéz sorsú ember az éjsza-
kai hidegben az utcakövön aludjon? A 
hajléktalan emberek megsegítésére lét-
rejött ellátórendszerben zárt szekrény, 
tisztálkodási lehetőség, szállás és étel 
várja a rászorulót – nekem ez volt a 
tapasztalatom. Senki sem gondolja ko-
molyan, hogy biztonságosabb az utcán 
aludni, mint egy fedett szállón. A szál-
lókról szóló kritikákat jórészt olyanok 
fogalmazzák meg, akik képtelenek a 
másokkal való együttműködésre. Más-
részt amikor hangosan kritizálják eze-
ket a szállókat, akkor jusson eszünkbe 
pár pillanatig, hogy ezeket hatalmas 
áldozattal, sokszor emberfeletti mun-
kával dolgozó szociális munkások és 
szervezetek működtetik. Nem lenne 
szabad lebecsülniük a munkájukat az-
zal, hogy a valóság ismerete nélkül íté-
letet mondanak az általuk működtetett 
szállókról.

– Hogyan vezetett az útja a pia-
rista gimnáziumtól egy közgazda-
sági és egy informatikai diplomán 
keresztül az EMMI-be – azon be-
lül is a szociális területre?

– Gimnazista koromban, majd az 
egyetem mellett is, mindig érdekelt 
a közélet. Sosem volt számomra 
közömbös, hogy merre halad a ma-
gyar társadalom ügye, hogy kezdve 
a legkisebb, családi közösségtől, 
miben, hogyan lehet segíteni, szol-
gálni egy nagyobb közösség, egy 
nemzet jólétét. Az IKSZ-ben kez-
dődött a fiatalkori politikai szoci-
alizációm, aztán 2010-ben Soltész 
Miklós kért meg, hogy a piaci kör-
nyezetet váltsam közigazgatási, po-
litikai pályára, és a szociális és csa-
ládügyi területen dolgozzak tovább. 
Aztán a következő négyéves ciklus-
ban az egyházi, nemzetiségi és civil 
területen dolgozhattunk együtt, így 
nem előzmények és tapasztalatok 
nélkül vállaltam ismét a szociális 
területen feladatot.

– Mekkora és milyen a stábja, 
amellyel ezt a jelentős területet 
felügyelnie, irányítania kell? Mi-
lyen vezérelvek mentén fog mun-
kálkodni a minisztériumban? 
Várhatók nagyívű lépések a jelen-
legi ciklusban, amelyek a szociá-
lis rendszert érintik majd?

– A politika, csak úgy, mint az 
élet, sosem egyszemélyes műfaj. 
Mindig a csapatjátékokat szerettem a 
sportban is, mert együtt mindig többre 
vagyunk képesek. A közigazgatásban, 
politikában is óriási segítség az a csa-
pat, amellyel évek óta együtt dolgo-
zom. Az államtitkárság csaknem 150 
fős, de van egy kiterjedt intézményel-
látási háló, több tízezer dolgozóval és 
ellátottal. Ez az egész munka róluk, 
értük szól, és akkor lehet jó, ha velük 
is gondoljuk végig a napi problémákat.

A szociális és gyermekvédelmi 
területen a segély helyett munka 
alapelv, a családi, közösségi fele-
lősségvállalás, a felelősen gondos-
kodó állam által nyújtott ellátások 
és az egyházak szerepvállalásának 
támogatása kerülhet előtérbe.

– Bár államtitkárként újnak 
számít, család- és esélyteremtési 
politikáért felelős helyettes ál-
lamtitkárként már az előző par-
lamenti ciklusokban is segítette 
a kormányzat munkáját a civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
személyként. Akkor milyen konk-
rét segítséget tudott nyújtani a hi-
vatala a civil szférának? A kérdés 
már csak azért is aktuális, hiszen 
ellenzéki oldalon divat manapság 
a civilek elnyomásáról, ellehetet-
lenítéséről beszélni...

– Az ellenzéki oldalon sok min-
denről divat beszélni, ami a valóság-
gal nyomokban sincs összefüggés-
ben. Nézzük a tényeket: az elmúlt 
4 évben a civil szervezetek admi-
nisztrációs terhei először csökken-
tek számottevően, könnyítve ezáltal 
a mindennapi működésüket. 2010 
óta folyamatosan és számottevő-
en nőtt a civil szervezetek számá-
ra juttatott éves állami támogatás 
mértéke. Szóval nem igaz az az ál-
lítás, hogy a kormányzat ellehetet-
leníti a civil szférát, hiszen sokkal 
több forrással és könnyített jogsza-
bályokkal támogatja a szervezetek 
működését. Hazánkban egyébként 
több mint 60 ezer civil szervezet 
működik, amelynek meghatározó 
része csöndben végez közösségépí-
tő, fontos és hasznos tevékenységet. 
Csak egy hangos kisebbség szereti, 
ha politikát csinálhat a civilségből.

– Ön 2010 előtt a magánszférában 
dolgozott. Hogyan éli meg a család-
ja, három gyermeke és hogyan éli 
meg Ön, hogy tulajdonképpen né-
hány esztendő alatt háttéremberből 
a politika frontvonalába került?

– Próbálok ott segíteni és elvégezni 
a rám bízott feladatot, ahol ezt éppen 
meg lehet tenni. A családom, hála 
Istennek, minden támogatást megad 
ehhez – egy sporthasonlattal: ők a ti-
zenkettedik játékos a pályán. 

– Az látszik az EMMI-ben vég-
zett munkái kapcsán, hogy azokon 
a területeken mozog otthonosan, 
amelyek hagyományosan a keresz-
ténydemokrata politika fókuszában 
vannak. Ez sem lehet véletlen…

– Mint említettem, az IKSZ-ben 
kezdtem a politikával való ismerke-
dést. Innen természetesen egyenes út 
vezetett a KDNP politikai családjá-
hoz, az eszmeiséghez, az itt dolgozó, 
szolgáló emberekhez. De ha még ko-
rábbról kezdeném, van egy szólásunk: 
a harang úgy szól, ahogy azt öntik. A 
családom, a nevelésem ezt az öntést 
hozta magával, aminek természetes 
következménye a kereszténydemokra-
ta eszmeiség erősítése, védelme. Ezen 
fogok munkálkodni a továbbiakban is.

Soltész Miklós: A közgondolkodás formálásával értük el az abortuszok 
számának 30 százalékos csökkenését

Az Egyházak a családok szolgálatá-
ban című, a közelmúltban tartott bu-
dapesti konferencián Soltész Mik-
lós, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára arról beszélt, az elmúlt 
nyolc év hatalmas eredménye, hogy 
megváltozott az a felfogást, hogy aki 

sok gyermeket vállal, az felelőtlen. 
A magyar társadalom ilyen tekin-
tetben 8 év alatt rengeteget válto-
zott – jegyezte meg. Hozzátette: a 
jövőben fontos, hogy az anyagi tá-
mogatások mellett megerősítsék a 
lelki és erkölcsi változást is a ma-
gyar társadalomban.

Az abortuszról szólva kiemelte: 
nem tiltással érték el a 30 százalé-
kos csökkenést, hanem a társadal-
mi közgondolkodás formálásával. 
Mint mondta, a társadalom gon-
dolkodásának megváltoztatásához 
nyíltan kell az abortusz mellett a 
meddőségről is beszélni, és fel kell 

mutatni ebben a kérdésben is a ke-
resztény, hívő megoldásokat.

Az államtitkár üdvözölte, hogy a 
központi közigazgatásban dolgozók 
5 nap „házasságkötési szabadsá-
got” kaphatnak és reményét fejezte 
ki, hogy ezt más munkahelyeken is 
bevezetik.

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
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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

Mit tesz a kormány az egynapos sebészeti beavatkozások növelése érdekében?
A címben jelzett témában interpel-
lált Földi László (KDNP) ország- 
gyűlési képviselő a parlamentben 
november végén. Mint a honatya 
emlékeztetett rá, a kormány 2015 
februárjában fogadta el az egész-
séges Magyarország 2020-ig tartó 
egészségügyi ágazati stratégiáját, 
amelyben többek között olyan fej-
lesztési célkitűzéseket határozott 
meg a Fidesz–KDNP-kormány, mint 
az elektronikus egészségügyi szol-
gáltatási tér kialakítása vagy az egy-
napos sebészet feltételrendszerének 
a javítása. „Azt, hogy ez az ágazati 
stratégia egy átgondolt és megva-
lósítani kívánt koncepció, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy az e-egész-
ségügyi szolgáltatási rendszer a 
teszteket követően már élesben is 
működik, és a hírek alapján az egy-
napos sebészet területén is igen ko-
moly előrelépés várható a következő 
években” – fogalmazott a politikus. 
Bár csak bizonyos esetekben alkal-
mazható, vitathatatlan az egynapos 
sebészet előnye abból a szempont-
ból, hogy a saját lakásában, családja 
körében mindenki nagyobb lelkierő-
vel lábadozik, ezzel rövidebb lesz az 

ápolási idő, gyorsabb a gyógyulás, 
és sokkal költséghatékonyabb rend-
szer működhet – mondta Földi Lász-
ló, rámutatva, hogy az egynapos se-
bészeti beavatkozások növeléséhez 
mindenféleképpen infrastrukturális 
és egyéb fejlesztések is szüksége-
sek. „A nyugat-európai ellátórend-
szerekben az egynapos ellátásban 
elvégzett esetek aránya 60-90 szá-
zalékos, miközben Magyarországon 
ez a szám 40 százalék alatt van” – 
fogalmazott, majd megkérdezte az 

EMMI miniszterhelyettesét:  Mit 
tesz a kormány az egynapos sebé-
szeti beavatkozások növelése, felté-
telrendszerének javítása érdekében?

Rétvári Bence (KDNP), az EMMI 
miniszterhelyettese elmondta: Ma-
gyarországon legnagyobb mér-
tékben a szemlencse-beültetés, a 
vesekőzúzás, a szívkatéterezés, az 
ízületi tükrözés és a sérvműtétek 
szerepelnek az egynapos sebészeti 
beavatkozások listáján – de ezen kí-
vül számtalan másik is van, hiszen 

összesen 554 olyan műtét vagy be-
avatkozás van, amely Magyarorszá-
gon most már végezhető egynapos 
ellátás keretében. 

Mint fogalmazott, 2010-ben még 
138 ezer ilyen beavatkozás volt, 
most 300 ezer. „További egynapos 
sebészeti beavatkozásokhoz többféle 
keretből sok-sok milliárd forintos tá-
mogatást biztosítunk. 8 milliárd fo-
rint fejlesztési forrásból 18 kórház-
ban 20 helyszínen történik egynapos 
sebészet kialakítása. 15 helyszínen 
történik építkezés, átalakítás, esz-
közbeszerzés, humánerőforrás-kép-
zés vagy lakossági tájékoztatás. 
15 ezer orvostechnikai eszközt ve-
szünk 4,7 milliárd forintból az egy-
napos sebészet feltételeinek kialakí-
tásához, elsősorban endoszkópokat, 
laparoszkópokat, műtői röntgeneket, 
sebészeti műszereket. Műtők átépí-
tése, kiépítése, kivitelezése 2,3 mil-
liárd forint értékben zajlik, a fenn-
maradó összegből pedig képzésre, 
módszertanra is igyekszünk forrást 
biztosítani mindenki számára” – so-
rolta a terveket, erőfeszítéseket és 
eredményeket a kereszténydemok-
rata államtitkár.

Milyen energiatakarékossági 
programok várhatók? 

A migrációs válságot csökkenteni kell, 
helyben kell segítséget nyújtani

Móring József Atti-
la (KDNP) ország- 
gyűlési kérdésében 
azt tudakolta: milyen 
lakossági energiata-
karékosságot ösztön-
ző program várható a 
jövőben? Rámutatott: 
az elavult háztartási 
eszközök energiata-
karékosra cserélését 
szolgáló Otthon Mele-
ge Program eddig több 
mint 200 ezer családon 
segített. A program 
környezetvédelmi célo-
kat is szolgál, hisz en-
nek hatására jelentősen 
csökken éves szinten a 
szén-dioxid-kibocsátás. 
Cseresnyés Péter, az 

Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium parlamenti államtitkára úgy felelt: ed-
dig tíz alprogramot hirdettek a lakóépületek és a háztartások 
energiahatékonyságának javítására. A novemberben meg-
nyitott háztartásigépcsere-programra a tavalyinál kétszer 
annyian, 119 ezren jelentkeztek. Bár a keret kétmilliárd fo-
rint volt, a kormány biztosítani fogja az igényelt ötmilliárd 
forintnyi támogatást. A kormány az Otthon Melege Program 
keretében eddig több mint 320 ezer háztartásnak nyújtott 
támogatást mintegy 35 milliárd forint értékben. A háztar-
tások átlagosan 10 és 180 ezer forintnak megfelelő össze-
get spórolnak a programnak köszönhetően évente mintegy  
10 milliárd forint értékben, s a tárca folyamatosan vizsgálja 
az újabb pályázati lehetőségeket, újabb alprogramok meghir-
detésére készülnek.

A magyar emberek biztonsága és védelme azt 
diktálja, hogy a migrációs válságot csökkent-
sék, és a humanitárius segítségnyújtást a he-
lyi közösségekkel együtt valósítsák meg, ezt 
célozza a Hungary Helps programról szóló 
törvényjavaslat is – mondta Juhász Hajnalka, 
a KDNP országgyűlési képviselője november 
végi, budapesti sajtótájékoztatóján.

Jelezte: létrehoznak a Hungary Helps 
program keretében egy ügynökséget, amely 

várhatóan a jövő évben kezdheti meg mű-
ködését. Juhász Hajnalka kifejtette: az ügy-
nökség egy 100 százalékig állami tulajdo-
nú, közfeladatot ellátó nonprofit zrt. lesz, és 
tevékenységei közé tartozik annak koordi-
nálása, hogy az adományok a helyi közössé-
gekhez közvetlenül jussanak el. Szintén fel-
adata lesz majd a projektek előkészítése, a 
támogatási-adományozási szerződések bo-
nyolítása, az utánkövetés, valamint a fiatal 
üldözött keresztények ösztöndíj-program-
jának a szervezése. Az ügynökség létreho-
zásához tanulmányozták a V4-es országok 
ilyen jellegű tevékenységét is – jelezte a 
kormánypárti képviselő.  

A Hungary Helps program kiemelt cél-
ja, hogy Magyarország továbbra is ke-
resztény kultúra és ország maradhasson. 
Rámutatott: hisznek abban, hogy ez a 
fajta segítségnyújtás alkalmas arra, hogy 
a migrációs válságra valódi alternatívát, 
valódi kereszténydemokrata választ adja-
nak. Az a cél, hogy a segítséget a helyi 
közösségekhez vigyék és ne a bajt enged-
je be Európába – fogalmazott Juhász Haj-
nalka.

A KDNP-s képviselő kiemelte a fejlő-
dő országok stabilitásának elősegítését is,  
s fontosnak tartotta, hogy a helyi közössé-
gek érdekeit, igényeit megvizsgálva tud-
janak nekik segítséget nyújtani, és meg-
előzzék, hogy a szülőföldjüket elhagyják, 
elvándoroljanak. A program elsődlegesen 
a Közel-Keletre – Szíriára, Irakra és Li-
banonra – irányul, de vannak afrikai tá-
mogatások is – tette hozzá.

Földi László országgyűlési 
képviselő

Rétvári Bence, az EMMI 
miniszterhelyettese

Móring József Attila frakcióvezető-
helyettes

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő
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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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Országjáró

Önkormányzati vizsgálóbizottságot kezdeményez a KDNP Szegeden 
Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Szeviép-ügyben a szegedi KDNP – jelentette be Haág Zalán november végén a Tisza-parti városban. A kiseb-
bik kormánypárt helyi elnöke kifejtette: a testület feladata, hogy feltárja, Dél-Magyarország legnagyobb céges csődbűntettben miként érintett a szocialista 
vezetésű szegedi önkormányzat.

A KDNP helyi elnöke és közgyűlési 
frakcióvezetője a városháza előtt tar-
tott sajtótájékoztatóján azt mondta: a 
vizsgálóbizottság feladata lenne, hogy 
feltárja, Dél-Magyarország legnagyobb 
céges csődbűntettben miként érintett 
a szocialista vezetésű szegedi önkor-
mányzat, amely folyamatosan milliár-
dos megbízásokkal tömte ki a párthoz 
kötődő építőipari vállalkozást.

A cégcsoport ötszáz kisvállalkozást 
nem fizetett ki, kártalanításuk – akár-
csak annak idején a Hajdú-Bét esetében 
– a kormány teszi meg – tette hozzá. 
A vizsgálóbizottság munkája nyomán 
tiszta és valós képet kaphatna a közvé-

lemény arról, milyen összefonódások 
voltak a vállalkozás és az önkormányzat 
szocialista vezetése között. A frakció-
vezető azt kérte a közgyűlés MSZP-s 
tagjaitól, hogy – amennyiben nincs 
takargatnivalójuk – a közgyűlés követ-
kező ülésén járuljanak hozzá a testület 
felállításához. Ha mégsem tesznek így, 
felmerülhet a gyanú, hogy a szocialis-
tákhoz kötődő csődbűntettről, szocialis-
ta pénzeltüntetésről van szó – mondta.

Haág Zalán háromtagú testület fel-
állítására tett javaslatot, amelyben egy 
városvezetést támogató, egy Fidesz–
KDNP-s, illetve egy független képvise-
lő kapna feladatot. A politikus közölte, 
bár a jogszabályok alapján képviselő-
ként joga lenne betekinteni az üggyel 

kapcsolatos önkormányzati iratokba, 
a városvezetés ezt nem tette lehetővé 
számára. Mint mondta, bízik benne, 
hogy a vizsgálóbizottság médianyilvá-
nosság előtt zajló munkája során nehe-
zebb lenne megtagadni az információk 
kiadását.

A Szegedi Járásbíróság november 
20-án a Szeviép Zrt. egykori vezetőit 
a hitelezők kielégítésének meghiúsí-
tásával elkövetett különösen jelentős 
mértékű tényleges vagyoncsökkenést 
eredményező csődbűntettben mondta 
ki bűnösnek. Az ítélet ellen a vádlottak 
és védőik fellebbezést jelentettek be. Az 
ítélet szerint a vádlottak igazgatósági 
tagként egyhangú döntéseikkel 2007-
től rendszeresen és nagy összegben 

nyújtottak kölcsönöket az ésszerű gaz-
dálkodás követelményeivel ellentétes 
módon a teljes egészben, vagy részben 
a zrt. tulajdonában álló gazdasági társa-
ságoknak, illetve magánszemélyeknek 
– köztük az egyik vádlottnak –, sport-
szervezeteknek.

A több esetben likviditási problé-
mákkal küzdő társaságok annak elle-
nére kaptak hitelt, hogy már a kölcsö-
nadáskor jelentős összegű tartozást 
halmoztak fel a céggel szemben, és így 
a visszafizetésre sem volt reális esé-
lyük. A Szeviép Zrt. felszámolást 2010 
augusztusában rendelte el a bíróság, az 
eljárás során hozzávetőlegesen 6,5 mil-
liárd forint hitelezői igényt vettek nyil-
vántartásba.

KDNP.HU – MTI

Egyedülálló családtámogatási modell 
a KDNP-s vezetésű Zalaapátiban

A több mint 1700 lakosú Zalaapátiban 
2008-ban határozott úgy az önkormány-
zat, hogy elindítja a Zalaapáti Ifjú Polgá-
ra programot. Eszerint a településen élő 
családoknak újszülöttönként 100-100 ezer 
forintos kötvényt különítenek el. Ehhez 
részletekben, születéskor, óvodás és isko-
lás korban juthatnak hozzá a szülők. Az 
érintettek idén a község jó gazdálkodásá-
nak köszönhetően – a nyugdíjprémiumok 
országos mintájára – gyermeknevelési 
hozzájárulást is kaptak.

„Reméljük, hogy ha fogunk tudni meg-
takarítani, akkor Zalaapátiban az elkövet-
kezendő években is minden 18 év alatti 
gyermek szüleinek a gyermekek után 14-14 
ezer forintot adunk át prémiumként, hogy 

a karácsony minél szebb megünneplésé-
hez hozzásegítsük a családokat” – mondta 
Vincze Tibor, a település polgármestere.

Most mintegy 3 millió forintos ráfor-
dítással közel 270 gyermek után fizettek 
prémiumot, ami nagy segítséget jelentett a 
helyi családoknak.

„Mi itt, Zalaapátiban három gyermeket 
nevelünk, és nagycsaládosként természe-
tesen minden anyagi segítség jól jön akár 
óvoda-, akár iskolakezdéskor és különö-
sen így karácsony előtt. És ezen kívül azt 
is fontosnak érezzük, hogy ezen keresztül 
megbecsülést is tapasztalunk” – mondta 
Menyhártné Homor Anna.

Az önkormányzat a fentieken túl 50-50 
ezer forinttal ismerte el öt középiskolás 
diák tevékenységét, akik aktívan kiveszik 
részüket a helyi hit- és kulturális életből.

Páratlan családtámogatási modellt valósítanak meg a Zala megyei Zalaapátiban, 
ennek keretében eddig 130 család jutott anyagi támogatáshoz. Az önkormányzat  
10 évvel ezelőtt indította el a babakötvény-programot.

KDNP.HU – HÍR TV

Fölényes kormánypárti győzelem: 
IKSZ – Momentum 57-36

A 2019 őszén esedékes önkormányzati választásig tehát Hor-
váth Ádám lesz a XVI. kerület 2. számú egyéni önkormányzati 
választókerület önkormányzati képviselője. Az ellenzéken az 
sem segített, hogy a balliberális pártoktól az LMP-n át a Jobbi-
kig kimondva-kimondatlanul „besoroltak” a Momentum aspi-
ránsa mögé. Sőt, ez alkalommal összességében még rosszabbul 
is szerepeltek, mint 2014-ben.

A november 11-ei időközi választás végeredménye:
1. Horváth Ádám (Fidesz–KDNP) 906 szavazat (56,9%)
2. Kóczán Károly (Momentum) 571 szavazat (35,8%)
3. Schaffer Viktor (Civil 16 Egyesület) 105 szavazat (6,6%)
4. Koch János (Munkáspárt) 10 szavazat (0,6%)

A 2014-es eredményhez képest is jobban szerepelt a Fi-
desz-KDNP jelöltje a XVI. kerület 2. számú önkormányzati 
választókörzetében, ahol időközi választást tartottak novem-
ber 11-én. A kormánypártok jelöltje Horváth Ádám, a KDNP 
partnerszervezetének, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetségnek (IKSZ) a budapesti elnöke volt, aki közel 57 szá-
zalékos eredménnyel szerezte meg a mandátumot a kerületi 
képviselő-testületben.

KDNP.HU
 

Felújított görög katolikus középiskolát adott át Semjén Zsolt Sátoraljaújhelyen 
A Magyar Görögkatolikus Egyház – az Evangéliumnak megfelelően – immár teljességében szolgálja a híveket, hiszen szerepet vállal az élet minden terüle-
tén – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium felújított épületeinek ünnepélyes átadásán és megáldásán Sátoraljaújhelyen.

A KDNP elnöke kiemelte: az Evangéli-
um az élet teljességére vonatkozik, ennek 
megfelelően a görög katolikus egyház a 
templomok és a spirituális helyszínek, 
a hitélet gyakorlása mellett már jelen 
van a bölcsődékben, óvodákban, álta-
lános iskolákban, gimnáziumokban, a 
szakképzésben, az egyetemeken, a kór-
házakban, végez börtönpasztorációt, de 

kiveszi részét a tudomány és a kultúra 
különböző területeiből is. Ezáltal teljesé 
vált tartalmi szempontból is az egyház-
szolgálat – fogalmazott. Semjén Zsolt 
szerint az egyház jól teszi, amikor olyan 
képzésekben is szerepet vállal, olyan 
szakmákat is oktat, amelyek megélhe-
tést biztosítanak.

A miniszterelnök-helyettes közölte, 
hogy az állam a vallásszabadság biz-
tosítása mellett a közfeladatot ellátó 

felekezeti intézmények támogatásával 
vállal szerepet az egyházi oktatás rend-
szerében. Hozzáfűzte, minden magyar 
állampolgárnak javára válik az a több-
letgazdagság, amelyet az egyházi in-
tézmények hozzátesznek a hazai okta-
táshoz, hiszen például a sátoraljaújhelyi 
iskola is minden oda járó diák és szü-
leik gazdagodását szolgálja, felekezeti 
hovatartozástól függetlenül.

Komporday Levente, az intézmény 

igazgatója elmondta: a közel egy éve 
tartó munkálatok során teljes körűen 
felújították az épületegyüttest. A fenn-
tartó egyházmegye sikeres pályázata 
nyomán körülbelül egymilliárd forintot 
fordíthattak a felújításra, amely kisebb 
részben európai uniós, nagyobb rész-
ben pedig hazai forrásból származik. A 
Miskolci Egyházmegye a 2016/2017-es 
tanévben lett a sátoraljaújhelyi középis-
kola fenntartója.

HAZÁNK – MTI
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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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Fórum

Surján László:
Gyulafehérvári álom

A gyulafehérvári nyilatkozatról 
nehéz érdemi eszmét cserélni, ha 
olyan kijelentések hangzanak el, 
mint Ioan Aurel Popnak, a kolozs-
vári egyetem rektorának szavai, 
aki szerint Gyulafehérváron 1918-
ban semmit nem ígértek.

Történészhez nem illő valami-
ről azt állítani, hogy nem az, ami. 
(Erre a politikában láttunk példát: 
ez nem kerítés, hanem kapu nagy 
szárnyakkal, védte álláspontját az 
azóta már letűnt osztrák kancellár.) 
Pop úr eredetileg tudósember, kár 
volt eljátszania szakmai hitelét.

Hogy mit ígértek a gyulafehér-
váriak, azt nem csak magából a 
nyilatkozatból ismerjük. Az Est 
1918. november 26-i számában Va-
sile Goldis, aki az 1906-os válasz-
tásokon képviselő lett a magyar 
országgyűlésben, arra a kérdésre, 

hogy milyen határozatot hoz a de-
cember elsejére összehívott nem-
zetgyűlés, így válaszolt:

„El fogjuk határozni, hogy a ma-
gyarországi román nemzet, helye-
sebben a románok által lakott terü-
let, Romániához csatlakozik. Erre 
nézve Romániával már teljes meg-
egyezésre jutottunk. Románia tel-
jes autonómiát ad nekünk addig az 
ideig, amíg a román királyság régi 
területén a demokratikus átalaku-
lás teljesen megtörténik. Ezt az 
országrészt valószínűleg a Nagy-
szebenbe letelepülő kormány fogja 
igazgatni, épp úgy, mint az egyné-
hány nappal ezelőtt Csernovicban 
megalakult bukovinai kormány. Mi 
ugyanis teljesen a wilsoni elv alap-
ján akarjuk berendezni a jövendő 
magyarországi román államot. En-
nek a fő elvei a következők:

1. Az általános, egyenlő és titkos, 
mindkét nemre kiterjedő választó-
jog.

2. Nyelvét minden nemzet a leg-
szabadabban használhatja, iskolái-
ban és általában összes intézmé-
nyeiben. A magyarok által lakott 
vármegyék élére magyar prefektus 
kerül.

3. A legdemokratikusabb birtok-
reform. Minden földműves család 
annyi földet fog kapni, amennyit 
saját maga a családtagjaival együtt 
meg tud művelni. Mihelyt a család 
növekedik, a növekedés arányában 
kapnak újabb földterületet abból a 
nagy birtoktartalékból, amelyet e 
célra hagyunk meg részben a mos-
tani tulajdonosoknál. Ebből a tar-
talékból azután a földműves nép 
szaporulatához képest fogunk fo-
kozatosan elvenni.

4. Vallását minden felekezet a 
legszabadabban gyakorolhatja és 
az államtól a lélekszám arányában 
kap pénzbeli segélyt. Természetes, 
hogy a görög-keleti vagy görög-ka-
tolikus egyházak sem fognak több 
segélyt kapni, mint akár a zsidó, 
akár a római katolikus vagy refor-
mátus felekezet.

5. Az általános, egyenlő, titkos 
választójog alapján választandó 
képviselők tagjai lesznek a Nagy-
szebenben székelő tartománygyű-
lésnek, amelyen minden képviselő 
a saját nyelvén beszélhet. Buka-
restben az úgynevezett birodalmi 
gyűlés működik, hasonlatosan a 
volt osztrák Reichsrat-hoz. Ebbe a 
birodalmi gyűlésbe a volt magyar-
országi és teljes autonómiát élvező 
román nemzet szintén fog képvi-
selőket küldeni, de természetesen 

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában
Száz éve, 1918. december 1-jén 
mondta ki egyoldalúan a Gyu-
lafehérvárra összehívott román 
nagygyűlés 26 történelmi várme-
gye egyesülését Romániával. A 
magyarság önrendelkezési jogát 
semmibe vevő határozat 1990 óta 
Románia nemzeti ünnepe, amely 
azonban a román szólamokkal 
ellentétben nem egyesít. A gyu-
lafehérvári nyilatkozat kisebb-
ségekre vonatkozó ígéreteit soha 
nem tartották be, így az erdélyi 
magyarság nincs mit ünnepeljen.

Románia 1916-ban az antant ol-
dalán lépett be az első világhábo-
rúba, egy titkos egyezményt köve-
tően, amelyben az antanthatalmak 
odaígérték a románoknak Erdélyt. 
A román hadsereg azonban csúfo-
san összeomlott, az Erdélybe be-
nyomult csapatokat a Monarchia 
hadserege és a németek egy hónap 
alatt kiverték, és az év végére még 
a fővárost, Bukarestet is elfoglal-
ták. A vereségek sorozatát elszen-
vedő Románia 1917 decemberében 
fegyverszünetre, 1918 májusában 
különbékére kényszerült.

Románia 1918. november 10-
én, egy nappal a német kapitu-
láció előtt üzent megint hadat 
Németországnak, így fejezte be a 
győztesek oldalán a háborút. 

Az Aradon kezdődött magyar-ro-
mán tárgyalások eredménytelenül 
végződtek, hiába ajánlott a magyar 
fél kantonokra osztott Erdélyt. No-
vember 20-án megjelentek a román 
csapatok Erdélyben, az aradi Ro-
manul című lap másnap közzétet-

te a nemzeti gyűlés megtartásáról 
szóló felhívását, helyszínül Gyula-
fehérvárt, „a román nép történelmi 
várát” jelölték meg.

Az 1228 képviselő fele a szóban 
forgó 26 vármegyét képviselte, 
másik fele a Regátot (Román Ki-
rályság) és a román hadsereget. 
Az unió feltételeiben még köztük 
is vita volt, amiről végül az utolsó 
nap állapodtak meg. 

A delegátusok a nyilatkozatot 
december 1-jén a vármezőn ösz-
szegyűlt, román források szerint 
százezres tömeg előtt fogadták 
el (a MÁV a gyűlés résztvevőit a 
Károlyi-kormány abszurd „gesz-
tusaként” ingyen szállította a vá-
rosba). A nyilatkozat kimondta „a 
románok és az általuk lakta terü-
letek” egyesülését Romániával. 
A dokumentum olyan demokra-
tikus alapelveket rögzített, mint 
az általános és titkos választójog, 
a sajtó-, gyülekezési és gondolat-
szabadság, az agrárreform és a 
munkásság politikai jogainak ki-
terjesztése. A nemzeti kisebbsé-
gekkel foglalkozó pont kimond-
ta a teljes nemzeti szabadságot 
az együttlakó népek számára. E 
szerint „minden népnek joga van 
a maga neveléséhez és kormány-
zásához saját anyanyelvén, saját 
közigazgatással, saját kebeléből 
választott egyének által”.

Ez azonban soha nem került be 
a román jogrendbe, így a gyula-
fehérvári román nemzetgyűlés 
határozatai valójában mind hitel-
telen ígéretek maradtak.

Bukarestben végül december 
24-én azt iktatták törvénybe, 
hogy „az 1918. december 1-jén 
tartott gyulafehérvári gyűlés ha-
tározatába foglalt területek egy-
szer s mindenkorra egyesülnek a 
Román Királysággal”.

Az egyoldalú, nemzetközi 
jogérvénnyel nem rendelkező ha-
tározatot a magyarok és a szászok 
megkérdezése nélkül fogadták el 
az alkotmányos és demokratikus 
felhatalmazással nem rendelke-
ző, kizárólag román küldöttek. 
A gyulafehérvári gyűlés tehát 
valójában egy külföldi fegyve-
res erők uralma alatt végrehajtott 
puccs volt. A kialakult helyzet-
ben az autonómiában bízó szász 
elit végül 1919 januárjában jóvá-
hagyta a döntést, de a magyarok 
– köztük a székelyek – kinyil-
vánították, hogy nem akarnak 
Romániához tartozni. Az Erdély 
elcsatolását szentesítő 1920-as 
trianoni békediktátum ezt nem 
vette figyelembe, az etnikai elv 
figyelmen kívül hagyásával húz-
ta meg a határokat.

Romániában máig nem ér-
vényesülnek a gyulafehérvári 
nyilatkozat ígéretei, a Magyar-
országtól elszakított másfél mil-
liós magyarságra az elnyomatás 
évtizedei vártak. Paradox módon 
a romániai kisebbségek képvi-
selői azok – köztük a magyarok 
–, akik a kommunista diktatúra 
bukása utáni időszakban több-
ször is kezdeményezték, hogy 
Románia alaptörvényét egészít-

sék ki az 1918-as gyulafehérvári 
határozattal, de a románok rendre 
elutasítják őket, hogy ne kelljen 
betartani a nemzetiségeknek tett 
ígéreteket.

Eközben a román nemzeti tu-
datban december 1. a „több év-
százados álom” beteljesülése, a 
legnagyobb nemzeti ünnep, egy 
törvény szerint minden város-
ban egy főutcának az „1918. de-
cember 1.” nevet kell viselnie. 
Az egyesülés centenáriumán 
Gyulafehérvárott 22 méter ma-
gas emlékművet avatnak, Buka-
restben felszentelték az ország 
legnagyobb (még épülő) ortodox 
templomát, a Nemzet Megváltása 
székesegyházat.

Az ünnepségsorozatot 2020-ig 
meghosszabbították, ez azonban 
egy felmérés szerint a romániai 
közvéleményt alig foglalkoztatja. 
Az RMDSZ „Ezer év Erdélyben, 
száz év Romániában” elnevezés-
sel indított programsorozatot, 
amellyel azt szeretnék felmutatni, 
hogy az erdélyi magyarság Ro-
mánia értékteremtő közössége, és 
ekként szeretne megmaradni.

A Magyar Közlöny legfrissebb 
számában az olvasható, hogy a 
magyar kormány tovább támo-
gatja az Ezer év Erdélyben, száz 
év Romániában programot. A 
kormányhatározat szerint a prog-
ramokra 2019-ben 325 millió 
forintot adnak az Iskola Alapít-
ványnak, és a 2020-as költség-
vetésbe is terveznek 325 milliót 
ugyanerre a célra.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Latorcai János:
„A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése”

Tisztelt Nemzettársaim!
Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy itt lehetek és átadha-
tom Kövér László házelnök úr üd-
vözletét is. 

Nyelvében él a nemzet, a nemzet 
azonban több a nyelvnél. A nyelv a 
kultúra hordozója és letéteményese, 
az önkifejezés legfontosabb eszkö-
ze, de a nemzetet a nyelvén kívül a 
közös hagyományok, a szokások, a 
vallás, a közös emlékezet és a közös 
célok jelentik.  

Születésünk pillanatában nem-
zeti múltunk minden kincsét meg-
örököljük, de ahhoz, hogy képesek 
legyünk megőrizni és gyermeke-
inknek, unokáinknak átadni, ahhoz 
olyan kulturális közegre van szük-
ség a családtól, a templomon át az 
iskoláig, amelyben képesek lehetünk 
nyelvünket, értékeinket megőrizni 
és mi magunk is kiteljesedni. Ha 
ezek hiányoznak, ha ezek elvesznek, 
az identitásőrzés nehezebbé vagy 
egyszerűen lehetetlenné válik. 

Önök mindennek a jelentőségét 
napról napra kénytelenek megta-
pasztalni, átélni, mivel a többségi 
nemzet egyre erőteljesebben, egyre 
erőszakosabban terjeszkedő kultú-
rája mellett megmaradni magyar-
nak rendkívüli kihívás, de sajnos 
nem egyedülálló nemzetünk törté-
netében.

Az évszázadok viharai megedzet-
ték az itt, a Kárpát-alján, a Tisza-vi-
déken évszázadok óta ruszinokkal, 
ukránokkal, szlovákokkal és más 
nemzetekkel békességben együtt élő 
magyarság lelkét. 

Számos történelmi és sorsfordí-
tó időben bizonyították az itt élők, 
hogy megállnak a saját lábunkon.

Ma, amikor a világ ismételten bé-
kétlen arcát mutatja, amikor hamis 
politikai, gazdasági és társadalmi 
célok mentén végbemenő változások 
zajlanak Európában is, akkor külö-
nösen fontos, hogy Önök is tudják, 
Önök is érezzék, hogy minden kö-
rülmények között számíthatnak az 
anyaország támogatására. 

Alaptörvényünk egyértelműen fo-
galmaz: Magyarország az egységes 
magyar nemzet összetartozását szem 
előtt tartva felelősséget visel a hatá-
rain kívül élő magyarok sorsáért.

Ezt szem előtt tartva hoztuk meg 
azokat a döntéseket, melyek először 
közjogi, majd kulturális és gazdasá-
gi értelemben is összekapcsolták a 
világban élő magyarságot. 

Ezt szem előtt tartva támogatjuk 
évről évre több milliárd forinttal 
a kárpátaljai magyar közösséget, 
legyen szó akár óvoda- és iskola-
fejlesztési programokról, akár in-

tézményi, egészségügyi vagy gaz-
daságfejlesztési beruházásokról.  

Ma, amikor sajnos rajtunk kívül 
álló okokból súlyos feszültségek ter-
helik a magyar-ukrán kapcsolatokat, 
annak ellenére, hogy mi a mielőb-
bi megegyezésre törekszünk, nem 
tehetünk mást, olyan politikát kell 
folytatnunk, amely csak és kizáró-
lag a kárpátaljai magyarság érdekeit 
tartja szem előtt.

E politika jegyében döntött úgy a 
kormány, hogy jövő évben megdup-
lázza a kárpátaljai szociális támoga-
tások összegét, így több jut többek 
között a pedagógusok támogatására, 
az óvodai és iskolai étkeztetéshez 
nyújtott hozzájárulás megemelésére 
is. Ugyanez a cél vezette a magyar 
kormányt akkor is, amikor az Együtt 
Mindannyiunkért Alapítvány és sze-
mélyesen Molnár Dalma elnök asz-
szony törekvéseit felkarolva anyagi 
támogatással is hozzájárult Péterfal-

va Ifjúsági Művészeti Iskolájának 
felújításához. 

Törekvéseink azonban csak akkor 
lehetnek sikeresek, ha Önök osztoz-
nak bennük. 

Mert hiába támogatjuk a tanáro-
kat, hiába újítunk fel templomokat 
és iskolákat, ha azokat nem zengi be 
a magyar élet, akkor erőfeszítéseink 
eredménytelenek. 

Ezért nagy öröm számunkra, ha 
vannak olyan városok és falvak, 
mint Péterfalva is, ahol a sokszor 
könnyebbnek látszó út helyett vál-
lalják azt a nehéz, ugyanakkor fel-
emelő történelmi feladatot, hogy a 
gyerekek magyarként nőjenek fel, 
hogy magyarként, magyar lélekkel 
tudjanak boldogulni, itt, szülőföld-
jükön, Kárpátalján.

Hála és köszönet érte! 
Ehhez a nem könnyű feladathoz 

kívánom, hogy adjon erőt a magya-
rok Istene, adjon kitartást és megtar-
tó szeretetet!

Isten éltesse valamennyiüket!

Az Országgyűlés alelnöke 
a felújított, kárpátaljai 

Péterfalvi Ifjúsági Művészeti 
Iskola ünnepélyes átadásán 

mondta el fenti beszédét 2018. 
november 22-én. A felújítás 

Magyarország Külgazdasági 
és Külügyminisztériuma, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, valamint a 

Bethlen Gábor Alap jóvoltából 
valósulhatott meg.

A beszéd címéül választott 
idézet Györffy István 

néprajzkutató 1939-es 
röpiratából származik.

a román királyság választójoga 
alapján. Megjegyzem, hogy Romá-
nia már elkészítette az általános, 
egyenlő, titkos, mindkét nemre 
kiterjedő választójogi törvényja-
vaslatot, amelyet éppen tegnapelőtt 
küldtek el hozzám.”

Goldis 2. pontjában ott az etnikai 
elem: szabad nyelvhasználatról, isko-
lákról, a magyarok lakta területeken 
magyar adminisztrációról is beszél. 
Amit ma autonómiának nevezhetünk.

Bukarest azonban nemhogy az 
erdélyi magyaroknak nem adta 
meg, amit az erdélyi románság ja-
vasolt, hanem az erdélyi románok 
sem kapták meg azt, amit szüksé-
gesnek láttak. Goldis készpénznek 
vette a bukaresti ígéreteket.

Idézek: „Arra az észrevételre, hogy 
Románia nem lesz hajlandó a teljes 
autonómiát megadni, hanem azonna-

li bekebelezést akar, azt mondhatom: 
ez tévedés. Románia önként felaján-
lotta nekünk az autonómiát, amely 
különben Bukovinában már meg is 
van. Ha Romániának más szándékai 
volnának, akkor a most teljesen ki-
szolgáltatott Bukovinának sem adtak 
volna teljes autonómiát.”

A gyulafehérvári nyilatkozat ro-
mán részről való ünneplése akkor 
volna indokolt, ha a nyilatkozat tar-
talmából nem csak azt az egyetlen 
gondolatot iktatták volna törvény-
be, hogy Erdély egyesül a Román 
Királysággal. Román részről töb-
ben rámutatnak arra, hogy a gyu-
lafehérvári pillanatot olyan alapító 
tartalommal ruházták fel, amellyel 
egyszerűen nem rendelkezik.

De akkor miért lett belőle nem-
zeti ünnep? Elfogadhatjuk, hogy 
a gyulafehérvári nyilatkozat sem-

miképpen sem számít hivatalos 
okiratnak, amely a román állam 
szándékát tükrözné. De tükrözi 
az erdélyi románság kívánsága-
it, amiknek a teljesítésére, ahogy 
Vasile Goldis említette, ígéretet 
kaptak. Hogy ez az ígéret mit ért, 
megmutatja a Román Királyság két 
világháború közötti története.

Normális esetben az államok 
tiszteletben tartják egymás nem-
zeti ünnepeit. Ezért nem könnyű 
rámutatni, hogy december elseje az 
erdélyi románok és az erdélyi ma-
gyarok becsapásának napja.

Sok román ember is van, aki el-
hibázottnak tartotta, hogy a Nico-
lae Ceausescu meggyilkolása utáni 
rezsim ezt a napot tette a Román 
Köztársaság hivatalos ünnepévé.

A hiba nem (csak) abban van, 
hogy az ünnepnappá nyilvánítás 

Románia legnagyobb kisebbségé-
nek megalázása. A most hivata-
losan ünnepelendő nyilatkozat lé-
nyegét még 1918-ban lesöpörték az 
asztalról. Gabriel Andreescu buka-
resti professzor azt mondta, hogy 
nemcsak a román–magyar, hanem 
a román–román megbékélésre is 
szükség van.

Egyik sem lesz könnyű, de mind-
kettő lehetséges. Megvalósulni ak-
kor fog, ha a békülni szándékozók 
gondolataikat és a jövendőjüket 
nem a múlt megváltoztatására, ha-
nem az igazságra építik.

A Charta XXI. Megbékélési 
Mozgalom alapítójának, a KDNP 

tiszteletbeli elnökének írása 
eredetileg a Magyar Időkben 

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A kereszténydemokrácia mint (nem csak) politi-
kai eszmerendszer egyre inkább a magyar köz-
élet gyújtópontjába kerül, mégsem született róla 
az utóbbi időben széleskörű érdeklődésre számot 
tartó összefoglaló írás. Annál feltűnőbb ez a hi-
ány, mert Nyugat- és Közép-Kelet Európában 
egész mást értenek ezen a fogalmon: Marx és Fi-
del Castro piedesztálra emelése bajosan fér össze 
Mindszenty József vagy Márton Áron örökségé-
vel. Ezt a szellemi, ideológiai hiányt hivatott pó-
tolni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, 
a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének most 
megjelent könyve.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem ön-
álló kötetet tart a kezében az olvasó, hanem koráb-
bi könyvek (szám szerint 8 darab) letisztult kivona-
tát. A szellemes, tömör fragmentumok − amelyek 
mindegyike önmagában megálló, külön-külön is 
értelmezhető „eszmei szikra” − egy végtelen tágas 
gondolati univerzumra nyitnak ablakot. Szent Ist-
ván, Szent László, Mátyás, Széchenyi, Pázmány, 
Arany János és Bartók, Mindszenty és Szent II. 
János Pál pápa − határon túli magyarok állampol-
gársága és szavazati joga − MSZP, SZDSZ, NATO, 
ENSZ − az Önmagát Gondoló Gondolat és Bill 
Clinton reggelije jól megférnek egymás mellett. 
Egyéni gondolatok és élmények színes kavalkádja 
ez a könyv, amelyből ugyanakkor egy koherens − a 
mai felületes, rohanó világban már-már sziklaszi-
lárdnak tűnő − világnézet bontakozik ki.

Semjén Zsolt, a pragmatikus és sikeres poli-
tikus − művei alapján − korunk egy figyelemre 
méltó, eredeti gondolkodója. Könyvéből az is 
megérthető, hogyan vált a KDNP mint világné-

zeti párt és a Fidesz mint néppárt lojális szövetsé-
ge az európai politikai színtér megkerülhetetlen 
tényezőjévé. Ez a megújuló kereszténydemok-
rácia, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de 
senkit nem hagy hidegen. Végül, de nem utolsó-

sorban: a könyv önmagában, irodalmi értékeinél 
fogva is élvezetes és hasznos olvasmány.

A könyv digitális változata Semjén Zsolt 
weboldalán, a semjenzsolt.hu-n már hozzáfér-
hető!

Kis magyar kereszténydemokrácia 
Semjén Zsolt: Földön és égen, Barankovics Alapítvány, 2018, 100 oldal

Kozma Péter:
Magyar Parlamenti Imareggeli

A II. Magyar Nemzeti Imareggelit köszöntő amerikai kongresszusi üdvözlet és annak háttere
Az amerikai Kongresszus elnöke 
és az amerikai imacsoport tagjai 
a II. Magyar Nemzeti Imaregge-
li megtartásával egyidőben (2018. 
november 15.) levélben köszöntöt-
ték és méltatták a Magyar Nemzeti 
Imareggelit. Ez nagy megtisztelte-
tés, mert ilyen időbeli egybeesés-
sel történő kongresszusi köszöntés 
utoljára Carter elnök idejében volt, 
a Szent Korona 1978. január 6-i, 
Egyesült Államokból történő haza-
térése alkalmából.

Az Imareggeli alapító gondolata 
Douglas Evans Coe-tól és Dwight 
D. Eisenhower amerikai elnöktől 
származik. Azt tapasztalták, hogy 
a republikánusok és a demokraták 
között annyira megromlott a vi-
szony, hogy gyakorlatilag nem áll-
tak szóba egymással. Megpróbáltak 
olyan közös „platfomot” találni, 
ahol nem az ellentétek számítanak. 
Ezt az egységet Jézus személyé-
ben találták meg, ebből alakult ki 
a máig működő kongresszusi ima-
reggeli. Doug Coe szellemi és lelki 

kisugárzása lehetővé tette azt, hogy 
a kongresszusi imareggelik nem-
zetközi szintet is elérjenek, így jött 
létre a „National Prayer Breakfast” 
(Nemzeti Imareggeli).

 Az I. Nemzeti Imareggelit 1953-
ban hívták össze, Washington D.C.-
ben. Azóta a washingtoni Nemzeti 
Imareggeliket minden évben február 
első csütörtökén tartják. Ezeken az 
éppen regnáló amerikai elnök is részt 
vesz és beszédet mond. Így történt 
ez az elmúlt években, évtizedekben 
is, vagyis 2017-től Donald Trump, 
mint az USA 45. elnöke részt vesz és 
beszédet mond a Nemzeti Imaregge-
liken, de így tették ezt a megelőző 
elnökök, így Barack Obama (2009-
2017), George W. Bush (2001-2009) 
és Bill Clinton (1993-2001) is.

A washingtoni Nemzeti Imaregge-
liken az amerikai elnökökkel fontos 
politikusok és ún. véleményvezérek 
(influencerek) Jézus szellemiségében 
imádkoznak a világ szinte valamennyi  
országából érkezően a világ vezetői-
ért, a békéért, a szegények megsegí-

téséért, valamint az összefogásért a 
társadalmi egyenlőtlenségek felszá-
molásában. Az elmúlt időszakban 
a magyar politikusok is meghívást 
kaptak a washingtoni Nemzeti Ima-
reggelire. Az immár 67. alkalommal 
évente megrendezésre kerülő wa-
shingtoni Nemzeti Imareggeli sajá-
tossága, hogy van egy republikánus 
és egy demokrata társelnöke. Ez a 
magyarországi megalakuláskor is így  
valósult meg. Volt egy kormánypárti 
társelnök, Vejkey Imre (KDNP) és 
egy ellenzéki, Teleki László (MSZP). 
Ők hívták meg Balog Zoltán alapí-
tó-képviselővel együtt (a 2017. évben) 
az I. Magyar Nemzeti Imareggelire a 
hazai és külföldi vendégeket, vala-
mennyi Magyar Parlamenti Imareg-
geli-tag támogatása mellett.

Idén novemberben már a II. Ma-
gyar Nemzeti Imareggeli össze-
jövetelre került sor, melyen mint-
egy 16 országból közel 200 hazai 
és külföldi vendég vett részt. Az 
ünnepélyes megnyitóra a Magyar 
Országgyűlés felsőházi termében 

került sor. A háromnapos Magyar 
Nemzeti Imareggeli az imák mel-
lett a nemzetek közötti hídépítés 
által a közös keresztény kultúra ér-
tékeit erősítette.

A II. Magyar Nemzeti Imaregge-
li vezérszónoka (keynote speaker) 
meghívott vendégként a volt len-
gyel miniszterelnök (most minisz-
terelnök-helyettes) Beata Szydło 
asszony volt, valamint Samuel Dale 
Brownback rendkívüli elnöki meg-
hatalmazott nagykövet, továbbá 
Pete Marocco amerikai külügymi-
niszter-helyettes.

A Magyar Nemzeti Imareggeli 
alapja a Magyar Parlamenti Imacso-
port, mely Vejkey Imre lelki vezeté-
sével immár hat éve működik, és de-
cemberben tartotta 43. összejövetelét. 
Az imareggeli eseményei és az azon 
elhangzottak nem sajtónyilvánosak. 

Az írás elsőként 
a GONDOLA hírportálon 

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Semjén Zsolt:
Tekintsünk emlékhelyeinkre mint az összetartozás jelképeire!

Történelmi emlékhelyeink gondo-
zása, ápolása, emlékeink megőrzése 
közfeladat. Ennek jelentőségét ismer-
te el a kormány, amikor a Kegyeleti 
Bizottság számára több új feladatot 
jelölt ki. Az Országgyűlés az elmúlt 
időszakban 17 nemzeti és 52 törté-
nelmi emlékhelyet hozott létre. A 
bizottság neve Emlékhely és Kegye-
leti Bizottságra változott, és létrejött 
a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI), 
aminek feladata – túl a műemlékileg 
védett temetők működtetésén és az 
országosan mintegy 6000 síremléket 
számoló nemzeti sírkert védelmén – a 
nemzeti emlékezet ápolása lett.

A NÖRI létrehozása óta eltelt 
esztendők eseményei bizonyítják, 
hogy az intézet felnőtt a feladathoz, 
komoly munkára vállalkozna, aki 
megpróbálná összegezni az általuk 
szervezett megemlékezéseket, ün-
nepségeket.

Az I. világháború befejezésének 
centenáriuma jó alkalmat kínál, hogy 
kitekintést tegyünk a szomszéd álla-
mokba, mi is a sorsa ottani emléke-
inknek. 

A trianoni döntés után az utódál-
lamok szinte versengve estek neki 
mindazoknak az alkotásoknak, ame-
lyek a magyarságra emlékeztettek. A 
legnagyobb szálka a szemükben az 
ezredéves emlékhelyek, a 48-as em-
lékművek és a Kossuth-szobrok vol-
tak. A mai napig nem tudjuk egészen 
pontosan, hogy melyek azok az emlé-
kek, amelyek ennek a barbár rongá-
lásnak az idején megsemmisültek. 

Volt egy rövid időszak még a II. 
világháború idején a visszacsatolt 
területeken, ahol sikerült néhány 
oszlopot, emlékművet és szobrot 
visszaállítani. Aztán jött 1945, és a 
helyzet tovább rosszabbodott. Ekkor 
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től vezérelve lerombolt, határon túlra 
került szobrok miatt kellett sírnunk, 
hanem az anyaországiakért is. A ma-
gyarság szellemiségétől idegen mó-
don, osztályharcos szellemmel pusz-
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nyire idegen a magyar lélektől, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy 
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esik, már csak ember, ha elesik: áldo-
zat. Egy nagykorú nemzet nem lehet 
hullagyalázó, hogy ellenségein holtá-
ban is bosszút álljon.

Ezt a szokásunkat a II. világhábo-
rús szovjet emlékművek esetében is 
megtartottuk. Különbséget tudunk 
tenni az áldozatok sírjai, és az ön-
kényuralmi jelvényekkel feltűzdelt, 
ránk oktrojált emlékművek között. 
A magyar nép ezeket sem rombolta 
le. A rendszerváltoztatás után kike-
rültek a főterekről, és átalakultak az 
áldozatokra emlékeztető kegyeleti 
helyekké.  

A Sztálin-szobor lerombolása egy 
nemzet, egy világraszóló forrada-
lom kifejező gesztusa volt, itt sem 
a szoborrombolás maga volt a cél. 
Gondoljunk csak bele: hol van még 
egy nemzet, amelyik fel tud mu-
tatni egy olyan szoborparkot, mint 
mi Dél-Budán. Magyarországon a 
kommunista rendszer ránk erőltetett 
szobrait és emléktábláit összegyűj-
töttük egy skanzenbe, hogy emlé-
keztessék az utódokat: nézzétek, az 
a korszak ilyen volt! 

Emlékhelyeink tekintetében szinte 
naponta hallhattunk híreket rongá-
lásokról, a téli hadjárat emléktábláit 
hiába teszik a helyére, újra összetö-
rik őket. A rozsnyói Kossuth-szobor 
áll ugyan, de folyamatos atrocitások 
érik. A háborús emlékművekről – 

legyenek azok köztéren vagy teme-
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áll, visszakapva eredeti tartalmát.

Disszonáns politikai felhangok 
között zajlott a század elején az ara-
di emlékmű visszaállítása. Komoly 
diplomáciai és politikai csatározá-
sok után – ha nem is eredeti helyén 
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„titán”. Mennyi utat, 
hidat lehetne építeni 
ezekből a pénzekből… 
A bakancstalpak alá 
igen, de a lelkek felé 
nem. Amikor ez a nép 
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is, de szabadon lehet 
már újabb emlékmű-

veket állítani. Amit megtehettek a 
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sal készítettek egy talapzatot, és a 
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Kárpátalján, sőt ha egyre kele-
tebbre megyünk, Ukrajnában szinte 
mindenütt áll egy szovjet hősi emlék-
mű. Ez általában egy orosz katona, 
kezében gépfegyverrel. De van, ahol 
mellé került Szűz Mária szobra is, sőt 
Dolhán például mindezek kiegészíté-
seként a Rákóczi-szabadságharc tu-
rulmadara is. Végre egy kis szürrea-
lizmus – ahogy Illyés Gyula mondta. 

Ne feledjük, az első határainkon 
túli, lerombolt millenniumi emlék-
művet éppen Kárpátalján állították 
vissza. Így a munkácsi vár bástyáján 
újra ott áll a kiterjesztett szárnyú 
turulmadár, még ha az utóbbi idő-
ben felerősödött ukrán nacionalisták 
szeretnék is eltüntetni.

Tekintsünk emlékhelyeinkre mint 
az összetartozás jelképeire, vezes-
sük rá az utánunk következő nemze-
dékeket arra, hogy az elődeink által 
reánk hagyott ünnepekben rejlenek a 
nemzet tartalékai. Őrizzük meg őket 
– mert erőt, büszkeséget és tanulsá-
got jelentenek – a jövő számára!

Magyarország miniszterelnök-
helyettesének fenti beszéde az 

Országházban tartott Kegyeleti 
konferencián hangzott el 2018. 

november 21-én

Semjén Zsolt Boross Péter volt miniszterelnökkel, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság elnökével a konferencián
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Kereszténydemokrata Estek 2. – Adventi rendezvény 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyés püspök volt a Kereszténydemokrata Estek második rendezvényének 
vendége december 6-án Budapesten. A zártkörű beszélgetésen az európai politikai helyzetről, a liberalizmus és kereszténydemokrácia jelenéről és a keresz-
tény civilizáció jövőjéről is eszmét cseréltek a résztvevők.

Aradszki András fogadta a Lovas Mikulást
Két ló húzta, szán repítette a nagy-
szakállút a krampuszokkal és a 
Hótündérrel együtt a Simonpusztai 
Lovasparkba Szent Miklós napján 
a jelenlévő ezer, környékbeli alsós 
és óvodás gyermek legnagyobb örö-
mére.

Az ország legnagyobb Lovas Mi-
kulás-ünnepségére Érdről, Tárnokról, 
Sóskútról és Diósdról érkező gyer-
mekek már valószínűleg korábban is 
találkoztak a Mikulással, de olyannal 
még biztosan nem, akinek a szánját lo-
vak húzták volna, ahogy T. Mészáros 

András, Érd polgármestere mondta a 
Simonpusztán összegyűlt kicsiknek 
és nagyoknak köszöntőjében. Hacsak 
részt nem vettek tavaly az első Lovas 
Mikulás-ünnepségen – tehetjük hozzá.

Aradszki András, a térség  
KDNP-s országgyűlési képviselője 

azt hangsúlyozta Szent Miklós pél-
dáján keresztül, hogy adni legalább 
olyan jó, mint kapni. Méltatta az 
Ökumenikus Segélyszervezet egész 
éves tevékenységét, melynek kere-
tében most Mikulás-csomagokkal 
ajándékozták meg a gyermekeket.

Ők is kitöltötték… 
A családok védelméről szóló nem-
zeti konzultáción való részvétel 
fontosságáról beszélt az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára december 
4-ei sajtótájékoztatóján Vácott, ahol
Nagy Feró énekessel és Bogányi
Gergely zongoraművésszel kitöltöt-
te a konzultációs kérdőívet.

Rétvári Bence, aki Vác és a Du-
nakanyar KDNP-s országgyűlési 
képviselője is, úgy fogalmazott: az 
előző évek bebizonyították, hogy 
minden magyar állampolgár számá-
ra fontos a nemzeti konzultációkon 
való véleménynyilvánítás, mert a 
konzultációk Magyarország legfon-
tosabb kérdéseit érintik.

Az államtitkár hangsúlyozta, 
hogy a véleménynyilvánítás a nem-
zeti konzultáción meghatározhatja 
a családpolitika legfontosabb irá-
nyait.

Bogányi Gergely arról beszélt, 
hogy a kérdőív kitöltése nem ideo-
lógiai beállítottság kérdése, hanem 
„a józan észé”.

Nagy Feró úgy vélekedett, hogy 
a kormánynak köszönhetően az el-
múlt években „valamicske kis esé-
lyünk nyílt arra, hogy a kezünkbe 
vegyük a sorsunk irányítását”. Azt 
a pénzt, amit „elköltenénk a mig-
ránsokra, azt költsük el magunk-
ra, költsük el a gyermekeinkre” – 
mondta az énekes.


