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Rajtra készen: indul a kampány

A választási felkészülés jegyében ülésezett
a KDNP Országos Választmánya

kapcsolattartás

Áder János köztársasági elnök április 8-ára írta ki a
soron következő országgyűlési választást. Január 16-án
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos VálasztAz ügyvezető alelnöki poszt új a Kemánya véglegesítette a parlamenti választás kormányreszténydemokrata Néppártban, amepárti egyéni képviselőjelöltjeinek névsorát. 2014-hez
lyet április 25-től Hargitai János tölt
képest a körzetek mintegy ötödében indít új jelöltet a
be. Az első Több
időszakról
kérdeztük.
Fidesz–KDNP-pártszövetség.
KDNP-s
képviselő
indul ismét a mandátumért, de vannak
új
kereszténydeFORRÁS: AA
mokrata egyéni jelöltek is.

Az Európa jövője iránti
felelősséget hangsúlyozta
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KereszA Kereszténydemokrata Népténydemokrata
Néppárt
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A politikusok felelőssége kettős migránsügyben

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
A legújabb migrációs vitáról is nyilat- got váltott ki Altusz Kristóf helyettes delem felelőssége határozott védelemre
látva akozott
minket
körülvevő világ szépségét, rendjét, törHarrach Péter, a KDNP ország- államtitkár máltai nyilatkozata, mely kötelez a migrációs áradattal szemben.
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aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo- egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi, gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
– Folytatás a 10. oldalon –
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Beszélgetés Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével
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Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
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fóliasátras növénytermesztők érdekében
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Földi László, Cegléd, Nagykőrös és Abony egyéni országgyűlési képviselője a fóliasátras növénytermesztőket ért viharkárok enyhítése érdekében kérte a kormány
segítségét a közelmúltban az Országgyűlésben.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

HAZÁNK

„Cegléd, Nagykőrös és Abony
választott képviselőjeként fordulok önhöz egy olyan problémával,
amelynek nagysága nem tűri megoldásának halasztását. Mint ismeretes, idén októberben, a hónap második felében igen erős hidegfront
érte el hazánkat, amely óránként
mintegy 130 kilométeres sebességű széllökéseket hozott magával.
Választókerületemben sokan élnek
az úgynevezett fóliázásból, tehát a
fóliasátras növénytermesztésből. A
rendkívül heves szél sajnos súlyos
károkat okozott ezekben az építményekben, amely a termést, vagyis a

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´

kárenyhí„A kár jelentős! Olyan nagy, hogy sultak legalább részleges kezdetű
enciklikája
tése jövedelempótló
mezőgazdasági
azt a katasztrófa sújtotta gazdák
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
önerőből nem tudják elhárítani! támogatás formájában lesz lehetKérdezem tisztelettel: Lát e megol- séges. Az október végi viharkárok
dást a Földművelésügyi Minisztéri- felmérését a Nemzeti Agrárgazdaum az októberi szélvihar által meg- sági Kamara munkatársai végezték
károsított Pest megyei fóliasátras el, ennek alapján lehet rendezni a
növénytermesztők máshonnan nem károkat. Az agrár Széchenyi-kármegtérülő kárának enyhítésére?” – tya program keretében igényelhető
költség- és kamatmentes vis maikérdezte a KDNP-s honatya.
Nagy István, a Földművelésügyi or hitelt kiterjesztése a fóliasátras
Minisztérium államtitkára vála- gazdálkodókra szintén segítséget
szában rámutatott: a tárca érzékeli jelenthet, de a jövőbeni viharkáés meghallotta a gazdák kérését. rok enyhítéséhez az is fontos lenEzért a fóliasátrakban keletkezett ne, hogy a gazdálkodók biztosítást
károk mérséklése érdekében a mi- kössenek. Ehhez a tárca anyagi senisztérium kidolgozott egy egyedi gítséget nyújt majd – mondta el az
támogatási konstrukciót. A káro- államtitkár.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

Földi László
gazdák és családjaik megélhetését
veszélyezteti” – fogalmazott a parlamentben Földi László kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Kereszténydemokrata kérdések és válaszok az internetes vásárlások biztonságáról
Mit tesz a kormány az internetes vásárlások biztonságáért? – kérdezte Seszták Miklós kereszténydemokrata szakminisztert Szászfalvi László, a KDNP
országgyűlési képviselője a parlamentben.
HAZÁNK

„A digitalizáció fejlődése a kereskedelmet sem hagyta érintetlenül, az
internet fejlődésének és az interneten
történő kártyás fizetésnek köszönhetően a webáruházak szerepe, forgalma évről évre rendkívüli ütemben
növekszik. A Kereszténydemokrata
Néppárt támogatja a korszerű kereskedelmi eszközöket, ugyanakkor
fontosnak tartja felhívni a fogyasztók
figyelmét a veszélyekre is, nehogy
nem várt kellemetlenségek érjék a
vásárlókat” – fogalmazott parlamenti
felszólalásában a közelmúltban Szászfalvi László kereszténydemokrata
képviselő. „Az e-kereskedelemben a
fogyasztónak nincs lehetősége a vásárlás előtt a konkrét terméket ténylegesen megtekinteni és konzultálni
az eladóval. A webáruházaknak ezért
szigorú feltételeknek kell megfelelni,
és a vásárlókat elállási jog illeti meg.
A magyar nyelvű honlap, a „.hu” végződés, valamint a magyar nyelvű reklámok azonban nem garantálják, hogy

Szászfalvi László

Seszták Miklós

a rendelés hazai webáruházból történik. Ez azért fontos, mert az utólagos
terméktámogatás és igényérvényesítés külföldi kereskedőkkel szemben
jóval nehezebb” – hívta fel a figyelmet
az online kereskedelem specialitásaira
a KDNP-s honatya, aki megkérdezte:
„Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a vásárlók az internetes
vásárlások esetében is élhessenek jogaikkal? Milyen eszközökkel segíti az
internetes vásárlókat a kormány?”
A képviselői kérdésre Seszták Miklós KDNP-s nemzeti fejlesztési mi-

niszter válaszolt. „14 százalékra esett
vissza a fogyasztóvédelmi jogsértést
ismételten elkövető webáruházak
aránya a korábbi években tapasztalt
54 százalékról! A jelentős javulás az
Országgyűlés által 2016 decemberében elfogadott törvénymódosításnak
köszönhető, amely az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzéseit szigorította. Az internetes kereskedelemben bevezetett magasabb
fogyasztóvédelmi bírságnak jelentős
visszatartó ereje van. A Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium internetlaboratóriuma az elmúlt évben együttesen több
mint félezer webáruházat vizsgált. A
tapasztalat az, hogy a jogsértés elkövető webáruházak többsége a hatósági
figyelmeztetést követően együttműködő, a feltárt hibákat gyakran már az
eljárás folyamán, a határozat jogerőre
emelkedése előtt javítják. A hatóság
folyamatos piaci jelenléte mellett azonban szükséges a vásárlók és a kereskedők megfelelő tájékoztatása is. 2017-től
a kormány honlapján megtalálható
adatbázis, az e-kereskedelem területén
jogsértést elkövetett vállalkozásokat
tartalmazza. A tudatos vásárlói döntések meghozatala érdekében a hatósági
ellenőrzések tapasztalatai alapján több
alkalommal, legutóbb például a black
fridayt megelőzően tájékoztattuk a vásárlókat arról, hogy mire figyeljenek
az online vásárlás előtt. 2018-ban is
kiemelt figyelmet fordítunk az elektronikus kereskedelemre, ezzel védve
a családokat és a magyar vásárlókat” –
zárta válaszát a kereszténydemokrata
tárcavezető.

Elhunyt Táncsics Tamás, a KDNP Veszprém megyei elnöke
December 19-én a veszprémi kórházban elhunyt Táncsics Tamás ajkai önkormányzati képviselő, a Fidesz–
KDNP-frakció tagja, a Kereszténydemokrata Néppárt Veszprém megyei, egyben ajkai alapszervezetének elnöke. A kereszténydemokrata politikust 57 éves korában érte a halál.
Emlékét örökre megőrizzük!
Kereszténydemokrata Néppárt
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Mit tervez a kormány
a Dunakanyar turisztikai
fejlesztése érdekében?

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

A címben jelzett témában Rétvári Bence KDNP-s országgyűlési képviselője
szólalt fel a parlamentben.
ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

kezdetű enciklikája

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

„A Dunakanyar közlekedési fejlesztése láthatóan jól alakul. Az M2-es
beruházás jól halad, hiszen még a hétvégén is folynak a munkák. Ugyanakkor a vasútvonal is igencsak jelentős a Dunakanyarban, nemzetközi
tranzitforgalom, gyorsított és zónázó
vonatok, sőt még időszakosan nosztalgiavonatok is közlekednek itt. A
térség fejlesztésében jelentős szerepet
játszik a közlekedésnek mindenfajta
ága, így a vízi közlekedés fejlesztése is. Mindig is magas volt a hajózás
iránti érdeklődés a Dunakanyarban,
ezt a hétköznapi gyakorlatban vagy
az ottani múzeumokban is ki-ki láthatja, de ez az érdeklődés napjainkban még inkább megnőtt. Biztatóan
hatott a kormánynak az a döntése,
amely a Dunakanyart kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította, hiszen így újabb és újabb források
nyíltak meg. A kormány biztosított
is 12,5 milliárd forintot a Budapest
és Esztergom közötti gyorshajózás
fejlesztésére” – fogalmazott a Dunakanyar képviselőjelöltjeként induló
KDNP-s politikus. „Mely kikötőknek a fejlesztése várható akár Vácon,
Sződligeten, Verőcén, Kismaroson,
Nagymaroson, Zebegényben vagy
Szobon? Terveznek e hajóbeszerzéseket, hogy új hajók is szolgálják azokat, akik akár hétköznap, akár hétvégén, akár szezonban, akár szezonon
kívül igénybe akarják venni nemcsak
a közutat, nemcsak a vasutat, hanem
akár a hajójáratokat is? Az is kérdés,
hogy milyen gyorsan ér Vácról Budapestre vagy Vácról Szobra a hajó,
de az is fontos az ott élők számára,
hogy nemcsak a nagyobb kikötőkben, a nagyobb városokban, a Duna
ezen partján Vác, túloldalán Visegrád
vagy Esztergom tekintetében, hanem
a kisebb településeken is, a kisebb
kikötőkben is meg fognak e állni hajók? Lesznek e olyan hajók, amelyek
menetrendszerűen ezeket a kisebb településeket is összekötik egymással,
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

152 éve avatták fel
a magyar tudomány házát
1865. december 11-én, több évtizedes hányattatás után avatták
föl a magyar tudomány házát, az akkor frissen elkészült Magyar
Tudományos Akadémia székházát. Az évfordulón Latorcai János
(KDNP), az Országgyűlés alelnöke szólalt fel a parlamentben.

Megjelent Ferenc

pápa Laudato si´
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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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Rétvári Bence
Váccal, illetőleg Budapesttel?” – kérdezte Rétvári Bence.
„A cél egy olyan szolgáltatás létrehozása, amely a Duna adottságaihoz
igazítva gyors oda- és visszajutást
biztosít Esztergom és a két végállomás közötti, turisztikai szempontból
legjelentősebb települések felé. Ez
az ön által is említett Nógrádverőce,
Zebegény, Szob vagy más egyéb, idegenforgalmilag frekventált település.
A projekt része lesz a kikötői infrastruktúra állapotának és a kapcsolódó
fejlesztési lehetőségeknek, a vízálláshoz is igazodó, gördülékenyebb ki- és
beszállás, akadálymentesség biztosítása, valamint az utastájékoztatási
rendszerek fejlesztésének vizsgálata
is. Természetesen új hajók beszerzése
is szerepel a tervekben, amelyeknek
műszaki jellemzői, többek között a
nagy menetsebesség, környezetbarát és gazdaságos hajtás, a merülési
mélység minimalizálása, gyors kikötési, valamint magas manőverezési
képesség lehetővé teszik, hogy a Budapest-Esztergom menetidő másfél
óra alatt biztosítható legyen. A járathálózat és a menetrend véglegesítése
az előkészítési munka utolsó lépcsője lesz. Ezt a szolgáltatást biztosító
hajók pontos műszaki jellemzőinek
ismeretében lehet kialakítani. Bízom
benne, hogy módunk lesz az elkövetkezendő egy évben közösen az egyik
induló hajón utazni!” – adott választ
a képviselői kérdésre Fónagy János,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára.

– Negyven év telt el Széchenyi
István híres, a pozsonyi országgyűlésen tett felajánlását követően, mire
az első főtitkár, Arany János beköltözhetett dolgozószobájába. Pedig a
hazai tudós társaság létrehozására
irányuló első gondolat már Széchenyi
előtt kilencven évvel megszületett,
hiszen Bél Mátyás 1735. évi tervezete, majd több más eredménytelen javaslatot követően Bessenyei György
„Egy magyar társaság iránt való
jámbor szándék” című munkájában
indítványozta a tudományos társaság létrehozását, sőt Fejér György
1809-ben megjelent értekezése erre
már részletes vázlatot, javaslatot is
kimunkált. Széchenyi pedig éppen
ezért érdemelte ki a „legnagyobb magyar” címet, mert képes volt a gondolatokat tettekre váltani. Ugyanis
felajánlása kimozdította az elmúlt
évtizedek parttalan vitáiban veszteglő helyzetből a magyar tudomány
ügyét! 1827-ben ugyan az alapítást
törvénybe iktatták, de a mai Magyar
Tudományos Akadémia elődje csak
1830-ban kezdhette meg tényleges
működését, miután az uralkodó elfogadta az alapszabályokat és a tudós
társaság igazgatósága megtarthatta
első ülését Pozsonyban – emlékeztetett Latorcai János. A kereszténydemokrata politikus felidézte: a cél már
akkor is állandó pesti székhelyű és
működésű intézmény megteremtése
volt, ugyanakkor a császári udvarral
szemben elmélyülő viták, majd az
1848-49-es forradalom és szabadságharc és az azt követő megtorlások
lehetetlenné tették a tervek megvalósulását. A kiegyezést megelőző enyhülés, valamint az állandó székház
építésére létrejött közadakozás, különösen Széchenyi István végrendeleti
adománya és Sina Simon bankár bőkezűsége teremtették meg az építkezés alapjait. A munkálatok 1862-ben
kezdődtek, és 1865. december 11-én
fejeződtek be.
– A kiegyezést követően ennek gyümölcseit élvezhette az ország, hiszen

Latorcai János
valósággá vált, új tartalommal töltődött fel a haza és haladás reformkori
jelszava. Az akkor bekövetkezett, egészen az első világháborúig tartó technikai fejlődés és a műszaki értelmiség
társadalmi szerepvállalása tette lehetővé, hogy Magyarország rövid idő
alatt a világ fejlett részéhez tartozzon.
A Magyar Tudományos Akadémia
természetesen számtalan szerkezeti és
szakmai változáson esett át a mögöttünk hagyott 152 évben, de székháza
változatlan maradt, ezzel is szimbolizálva azokat az értékeket, amelyek az
alapítástól mind a mai napig aktuálisak – fogalmazott a kereszténydemokrata választmányi elnök.
– Ma ismét olyan világot élünk,
amikor – miként azt gróf Széchenyi István fogalmazta – egy nemzet
ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik! Ezért a tudomány és
az ipar kapcsolata minden korábbinál fontosabbá vált, amit a kormány
gazdaságpolitikájában érvényre is
juttat. Hiszen Magyarország valódi
gyarapodására csak akkor van esély,
ha a világgazdasági versenybe magas hozzáadott értékű, tudásintenzív
technológiákkal tudunk bekapcsolódni. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, elsősorban a tudomány iránt
elkötelezett tanárokra, ifjúságra, jól
szervezett oktatás- és tudománypolitikára, valamint a tudomány képviselőit összekapcsoló, kiválóan működő
Magyar Tudományos Akadémiára
van szükség! – zárta felszólalását
Latorcai János.

KDNP-seket díjaztak Kecskeméten
Hat személyt tüntettek ki keresztény
közéleti munkásságáért Dr. Varga
László Emlékéremmel decemberben a kecskeméti Görögkatolikus
Közösségi Házban. Az egykori kereszténydemokrata politikusról és
drámaíróról elnevezett elismerést
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olyan kiválóságok vehetik át minden
évben, akik a keresztény közéletiség
jegyében tevékenykednek.
A díjazottakat Mák Kornél, a
KDNP megyei elnöke és Zombor Gábor kecskeméti fideszes országgyűlési képviselő köszöntötték.

A 2017-es kitüntetettek között van
Harsányi Lászlóné, a Kereszténydemokrata Néppárt gazdasági vezetője,
Bősze Árpád, a KDNP kecskeméti
szervezetének alapító tagja és Gaal
Gergely KDNP-s országgyűlési képviselő is.

Rajtuk kívül Szemereyné Pataki
Klaudia, Kecskemét polgármestere,
Feczák László görögkatolikus lelkész,
Grósz Andor, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
kuratóriumának elnöke és Zsigó Róbert
államtitkár vehette át az elismerést.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A jövő tavaszi magyarországi választáson Európa sorsa is eldőlhet – hangoztatta Kövér László, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának
elnöke a szövetséges Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának december 16-ai ülésén Budapesten. Semjén Zsolt kereszténydemokrata pártelnök a választások előtt négy hónappal a polgári jobbközép oldal egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.
FORRÁS: AA
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Latorcai János, a KDNP Országos
Választmánya elnöke köszöntőjét,
illetve a történelmi egyházak képviselőinek igehirdetését követően
Kövér László, a Fidesz országos
választmányi elnöke kapott szót.
A 2018-as választások tétjének nevezte az elmúlt 7-8 év eredményeinek megőrzését, valamint azt, hogy
Magyarország magyar ország tud-e
maradni.
Az elmúlt két ciklus eredményei közé sorolta a családpolitikai
rendszert, az unión belül kiharcolt
gazdasági mozgásteret és a nemzetpolitikát. Utóbbit úgy jellemezte: gyakorlatilag a nemzet határok
feletti újraegyesítése, a nemzeti közösség újraszövése zajlik.
Az Országgyűlés elnöke kiemelte: Magyarország ma lélekszámánál, gazdasági teljesítményénél nagyobb befolyással bír a nemzetközi
politikában, így szerepe van abban,
hogy Európa megőrzi-e keresztény
karakterét. Emiatt sokan nagyobb
hévvel támadják és vitatják azt,
amit Magyarország képvisel – mutatott rá Kövér László, aki a küzde-

lem felei között a magyar kormányt
és a mögötte álló többséget, valamint az unió bizonyos intézményeit
és bürokratáit nevesítette. Mint fogalmazott, utóbbiak jelentős részben „Soros György zsebében vannak”.
A Fidesz választmányi elnöke
arról is beszélt: a visegrádi négyek
mára megkerülhetetlen tényezővé váltak az európai politikában,
erre utal Donald Tusk, az Európai
Tanács elnökének „pálfordulása”
is, amelyben a kötelező kvóta elvetését hangoztatta. Magyarország
nemzetközi tekintélyének növekedése szempontjából sikeresnek ítélte a Kína és Közép-Kelet-Európa
közötti kooperációt, és üdvözölte a
Három Tenger Kezdeményezést is.
A házelnök a Magyarországgal
szembeni támadásokat az unortodox gazdaságpolitikára vezette
vissza. Mint rámutatott, nem csupán a pénz miatt fájtak az intézkedések az addig extraprofitot kipumpáló multinacionális cégeknek,
hanem azért is, mert a magyar kormány politikájával más országok
számára is precedenst teremtett.
Az új alaptörvénnyel a küzdelem

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

áttevődött ideológiai kérdésekre: hogy céljuk 2025-re létrehozni az
egyesek szemében botrányosnak Európai Egyesült Államokat.
Megjelent
Ferenc
számított a nemzeti múltra, haEzekben a küzdelmekben
ugyanpápa Laudato si´
gyományra, önazonosságra, ke- úgy helyt kell állni, mintha
kezdetűvalami
enciklikája
resztény gyökerekre hivatkozás,
sorsdöntő csatában
vennénk
részt,
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
továbbá annak rögzítése, hogy a ami ismét eldönti az európai civiházasság egy férfi és egy nő életre lizáció sorsát, ahogy a török hászóló szövetsége.
borúk idején. „Hogy mi a fészkes
Kövér László szerint a kötele- fenének áldoztuk fel magunkat,
zettségszegési eljárások tucatjaiból azt nem egészen értem, nyugodtan
világossá vált, hogy világhatalmi átengedhettük volna Bécsig a töröküzdelem zajlik a felhatalmazás köket, úgy sem lennénk rosszabb
nélküli, a nemzetállamok jelen- helyzetben” – jegyezte meg malícitős részénél nagyobb gazdasági ával. Kövér László beszélt arról is,
erővel bíró informális hatalmak hogy a politika nem avatkozhat be
és a szuverén nemzetek között. A az emberek magánéletébe, de jó kenemzetállami, demokratikus dön- reteket kell teremtenie. Példaként
téshozatal mára gátja lett a profit- említette a családpolitikát, fontosmaximalizáló törekvéseknek, ezért nak nevezve, hogy a gyerekvállalás
utóbbiak képviselői megvásárol- ne legyen egyenértékű a szegénynak és kinevelnek politikusokat séggel.
– erről szól az Európai Parlament
Soros-listája –, illetve egy transzSEMJÉN ZSOLT: EURÓPA
nacionális struktúrát építenek, s JÖVŐJÉÉRT IS FELELŐSEK
a brüsszeli központot igyekeznek
VAGYUNK!
megerősíteni a tagállamok rovására Semjén Zsolt, a Kereszténydemok– fogalmazott Kövér László. Em- rata Néppárt elnök beszédében úgy
lékeztetett arra: a német szociál- fogalmazott: „Brüsszel kettős bűne
demokraták elnöke, Martin Schulz miatt” veszélyben van a keresztény
– aki „mint a részeg és a gyerek, civilizáció. Kifejtette: az egyház-,
őszintén beszél” – el is ismerte, család- és nemzetellenesség tudaFORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Dessewffy László, Harrach Péter és Lublóváry Ákos lett a Barankovics-emlékérem 2017-es kitüntetettje
A Kereszténydemokrata Néppárt
választmányi ülésén átadták a Barankovics István-emlékérmeket. A
kitüntetést a magyar kereszténydemokráciáért végzett tevékenységük
elismeréseként – a KDNP Elnöksége
és a Barankovics István Alapítvány
Kuratóriuma döntése értelmében –
tavaly Dessewffy László újságírónak,
a KDNP sajtóosztálya egykori munkatársának; Harrach Péternek, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnökének, a KDNP parlamenti
frakcióvezetőjének; valamint a közelmúltban elhunyt Lublóváry Ákosnak, a kispesti kereszténydemokrácia
meghatározó alakjának ítélte oda.
A kitüntetettek kereszténydemokrácia érdekében végzett tevékenységét
Jenik Péter miniszterelnök-helyettesi
kabinetfőnök méltatta, majd Harrach
Péternek, illetve Lublóváry Ákos özvegyének, Katalin asszonynak Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Mészáros
József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át az elismeréseket. Dessewffy László egy későbbi
időpontban veszi át az oklevelet.
Az alábbiakban a kitüntetettek
helyszínen is ismertetett laudációját
közöljük.
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Dessewffy László
Dessewffy László 1926-ban született, neves történelmi család
tagjaként. Cegléden érettségizett, majd 1945-től az Újjáépítési Minisztériumban dolgozott
id. Antall József beosztottjaként.
Rokona, Dessewffy Gyula hatására – aki Barankovics Istvánnal a
háború előtt együtt szerkesztette
„Az ország útja” című folyóiratot
– érdeklődése az írás felé fordult.
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Sajtótudományi Intézetében tanult újságírást. 1947-től
riportjai jelentek meg a Magyar
Nemzetben, de a kommunista hatalomátvételt követően, származása miatt évtizedekig nem publikálhatott. A szocializmus éveiben
vállalati könyvelőként dolgozott,
az írással azonban nem hagyott
fel. 1970-ben megnyert egy jeligés novellapályázatot, ezt követően már megjelenhettek írásai.
A hetvenes-nyolcvanas években
az Élet és Irodalom hetilapban
– a kor keretei között lehetséges
– rendszerkritikus szociográfiai
cikkeket publikált.

Az emigrációban élő magyar
máltai lovagok 1981-ben kérték,
hogy lépjen be a rendbe, mert annak
nem volt egyetlen Magyarországon
élő tagja sem. Kezdetben a Katolikus Szeretetszolgálat keretein belül
szervezte a nyugatról érkező karitatív segélyszállítmányok fogadását
és célba juttatását. 1986-ban nyugdíjazása után kezdte szervezni Kozma Imre atya és a Németországban
élő Csilla von Boeselager bárónő
segítségével a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A szervezet elnöke
Kozma Imre atya, ügyvezető alelnöke Dessewffy László volt, akik
kiemelkedő szerepet játszottak az
1989-ben az NDK-ból érkező menekültek támogatásában.
Dessewffy László 1990-ben lépett be a KDNP Belvárosi Szervezetébe. 1992-től a KDNP sajtóosztályának vezetője, az 1990-es évek
közepén a Kereszténydemokrata
Hírlap szerkesztője. Írásai folyamatosan jelentek meg a jobboldali napilapok hasábjain. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségé alapító
és örökös tagja.
1992-ben a Máltai Lovagrend
Tiszti Keresztjével, 2016-ban a Ma-

gyar Érdemrend lovagkeresztjével
tüntették ki.
Dessewffy Lászlónak a kereszténydemokrácia következetes képviseletéért, a sajtóban megjelent
cikkei, riportjai, valamint a köteteiben, illetve a KDNP honlapján és
a Hazánk hasábjain közzétett írásainak elismeréseként a Barankovics
István-emlékérmet adományozzuk.
Harrach Péter
Harrach Péter 1947-ben született
Budapesten. 1966-ban a Szent István Gimnáziumban érettségizett,
még abban az évben megkezdte
teológiai tanulmányait a Pázmány
Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémián, melyet 1973-ban
fejezett be. Ezt követően menthálhigiénés posztgraduális képzésben
vett részt, majd kánonjogi diplomát
szerzett.
Egyházi munkatársként dolgozott, kezdetben önkéntesként,
később főállásban. 1998-ig a Püspökkari Titkárság munkatársa volt,
mint a világi ügyek referense.
Politikai tevékenységét 1990-ben
a KDNP-ben kezdte. A pártban
végigjárta a ranglétrát, egyházi

2018.01.23. 13:44:59

AZÁN

ág

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Kormány, párt, frakció

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

tosan rombolja a keresztény értékeket. Semjén Zsolt a jakobinus,
kommunista, liberális és ’68-as
ideológiákat mind a szabadkőműves hagyományokra vezette vissza,
elítélve a kereszténység értékeinek
relativizálását.
A demográfiai vákuum okaként
jelölte meg a család intézményének
a nyugati világban tapasztalható tudatos rombolását, az anyaság
szakértőként, kerületi, majd budapesti elnökként, végül a párt alelnökeként tevékenykedett. Amikor
a kereszténydemokraták a Fidesznél kerestek politikai menedéket,
a megalakuló Magyar Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke, később társelnöke, majd elnöke lett.
Ezt a feladatot jelenleg, a szövetség
átalakulása után is ellátja. Az újjászervezett Kereszténydemokrata
Néppártban alelnökként dolgozik.
1990-98-ban a zuglói képviselőtestület, 1994-98-ban a fővárosi
közgyűlés tagjaként, 1998-tól parlamenti képviselőként tevékenykedik. 1998-ban, 2002-ben, 2006-ban
és 2010-ben a Pest megyei 1. számú
választókerületben szerzett egyéni
képviselői mandátumot. 1998-2002
között a polgári kormány szociális
és családügyi minisztere, 2002-től
2010-ig a Magyar Országgyűlés alelnöke.
A 2014. évi országgyűlési képviselői választáson Pest megye. 4.
számú választókerületben szerzett
egyéni képviselői mandátumot. A
Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetője, a Népjóléti bizottság tagja. 2010-től a KDNP országgyűlési
frakciójának vezetője.
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„zárójelbe tételét”, a férfi és nő házasságának megkérdőjelezését.
„Az európai világot megvető iszlám ellenállás nélkül, mint kés a
vajban hatol át” – utalt egy másik
fenyegető problémára. Magyarország miniszterelnök-helyettese
Brüsszel bűneként azonosította
a migráció megszervezését, inkorrektnek nevezve a helyzetet a
bevándorlást elutasítókkal és ma-

Harrach Péternek a kereszténydemokrata értékek elkötelezett
képviseletéért, valamint pártunk
erősítésében szerzett érdemei elismeréseként a Barankovics István-emlékérmet adományozzuk.
Lublóváry Ákos
Lublóváry Ákos Budapesten született, polgári családban. Középiskolai tanulmányait Budapesten, a
Piarista Gimnáziumban folytatta,
itt érte az 1956-os forradalom. Ez a
hármas indíttatás: a családi háttér,
az egyházi iskola és a forradalom
közvetlen megélése határozta meg
szilárd kereszténydemokrata meg�-

gukkal a migránsokkal szemben is.
Vitatta az arab tavasz kirobbantásának értelmét, utalva arra, hogy
az keresztényüldözéshez, az iszlám
szélsőségesek és terrorszervezetek
megerősödéséhez, az észak-afrikai
és közel-keleti térség destabilitásához vezetett.
Semjén Zsolt megjegyezte: ebben
a helyzetben az embercsempészek
NGO-kkal (ún. „nem kormányzati
győződését egész élete folyamán.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
szerzett villamosmérnöki oklevelet.
Szakmai pályáját a Híradástechnikai
Főfelügyeletnél futotta be. A közérdek szolgálatának és a politikai munkának csak a pártállami idők elmúltával tudott eleget tenni lelkiismerete
szerint. Lakóhelyén, Kispesten 1993ban belépett a Kereszténydemokrata
Néppártba. Tehetsége, szervezőkészsége és szorgalma gyorsan megmutatkozott. Megjelenése néhány
társával Kispest közterületein – a
Fidesz–KDNP színeiben – minden
választási kampány elmaradhatatlan
része volt.

szervezetekkel”) együttműködve
szervezték meg a migrációt, Angela
Merkel német kancellár pedig saját
állampolgárai és más tagállamok
megkérdezése nélkül, korlátlanul
meghívta a bevándorlókat. Antidemokratikusnak, törvénytelennek és
inkorrektnek nevezte a történteket,
bírálva, hogy amikor ott kezelhetetlenné vált a helyzet, akkor „ide
akarják lőcsölni” azokat, akik nem
elég képzettek ahhoz, hogy Németországban dolgozzanak.
A kereszténydemokrata politikus aggodalmának adott hangot,
hogy először ugyan csak 100,
majd 1000 bevándorlóról van szó,
később párhuzamos társadalmak
jönnek létre, és végül a saría árnyékában kell élniük az embereknek a saját hazájukban. Utalt arra
is: miközben tőlünk elvárják, hogy
muszlim migránsokat fogadjunk
be, addig az öböl-menti dúsgazdag
olajállamok nem fogadják be saját
hittestvéreiket.
Semjén Zsolt a belpolitikáról
szólva örök tanulságnak nevezte, hogy az nyeri a választást, aki
egységesen tud fellépni. Az egész
polgári jobbközép világ ma egy táborban van, a baloldal és a „nehezen meghatározható Jobbik” pedig
darabokban – mutatott rá, meghatározónak nevezve Orbán Viktor
miniszterelnökkel való kipróbált
barátságát, továbbá a Fidesz és a
KDNP bajtársi szövetségét.
Amikor 1995-től a KDNP akkori vezetői kísérletet tettek a párt
eszmeiségének megváltoztatására,
a kispesti szervezet határozottan
ellenállt törekvésüknek. Miután a
vezetés szervezetüket feloszlatta,
a tagokat kizárta, Lublóváry Ákos
alapító tagként a Magyar Kereszténydemokrata Szövetségben (MKDSZ) folytatta a politikai munkát.
Az újjászerveződő párt országos
szervezetében az ügyvezető titkári
feladatot kapta. Tisztségével járó adminisztratív feladatait és az országos
testületek jegyzőkönyveinek vezetését betegsége súlyosbodásáig, egészen 2015-ig lelkiismeretesen ellátta.
Ott lehetett, amikor Orbán Viktor és
Semjén Zsolt aláírta a két párt együttműködési szerződését. Erre az eseményre mindig örömmel emlékezett.
Lublóváry Ákos 2003 szeptemberétől a KDNP Kispesti Szervezetének
elnöke volt halála napjáig, 2017. november 13-áig. Tisztségét mindvégig közmegelégedésre töltötte be. Jó politikus
és a kormányzó pártszövetség megbízható híve volt. Nyugodjék békében!
A még életében neki ítélt Elismerő oklevelet sajnos csak most, halála után tudjuk átadni feleségének és
egyben pártbeli harcostársának, Katalin asszonynak.
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Ezzel szembeállítva a politikus
egy tál skorpióhoz hasonlította a
baloldalt, ahol a szereplők marják
egymást, hiányzik „az emberi minőség”, és ezért nem tudnak életképes szövetséget létrehozni.
A pártelnök méltatta a KDNP-s
minisztereknek és államtitkároknak a családi adózás és az egyházi
oktatás területén elért eredményeit,
és további aktivitást szorgalmazott
párttársainál.
KERESZTÉNYDEMOK R ATA
KOMMUNIK ÁCIÓ
SAJÁT KÜLSŐ ÉS BELSŐ
PLATFORMOKON
Harrach Péter, a KDNP alelnöke, parlamenti frakcióvezetője felszólalásában a média fontosságát
hangsúlyozta. Elismeréssel szólt
a párt és a frakció által közösen
működtetett, külső megjelenésében és tartalmában egyaránt megújult honlapról, a kdnp.hu portálról, illetve az utóbbi időben egyre
aktívabb közösségimédia-megjelenésről – a Flickr-fiókról, a YouTube-csatornáról és különösen
a Facebook-oldalról – melyek a
kereszténydemokrata politizálás
külső kommunikációjának direkt
eszközét jelentik. Ugyancsak felhívta a figyelmet lapunkra, mely
a KDNP tagjaihoz, szimpatizánsaihoz eljutva a belső kommunikáció eszközeként szolgál, s melyet
– mint Harrach Péter fogalmazott
– értékes tartalma miatt érdemes
olvasni.
A választmányi ülésen Nacsa
Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke kiemelte: a következő választáson a fiatalok jövője a tét. Megfogalmazása
szerint az a kérdés, meg tudják-e
őrizni Magyarország biztonságát
és értékeit úgy, hogy közben egyre
vonzóbb legyen a következő generáció számára, hogy itt alapítsanak
családot, vállalkozzanak, értéket
teremtsenek és közösséget szervezzenek.

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Új pártügyész és új választmányi elnökség

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A KDNP Országos Választmánya – a közelmúltban elhunyt Rubovszky György
utódául – megválasztotta a KDNP
pártügyészének Vejkey Imre országgyűlési képviselőt, aki eddig a választmány
titkára volt. Az Országos Választmány Megjelent
új Ferenc
pápa Laudato si´
titkára Gaal Gergely országgyűlési képvikezdetű enciklikája
selő lett,
elnökségi
tagnakellen
pedig
Aradszki
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
is védekezni
kell
András országgyűlési képviselőt, a párt
Pest megyei elnökét és Bablena Ferencet,
a KDNP Nógrád megyei elnökét választották meg a küldöttek.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Vejkey Imre pártügyész

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Gaal Gergely, a KDNP Országos Választmányának titkára, Bablena Ferenc, a Választmány elnökségi tagja,
Latorcai János, a Választmány elnöke és Aradszki András, a Választmány elnökségének tagja

„Hallgatni kell Magyarországra” – Pálffy István levele
Magyarország dublini nagykövete, Pálffy István volt KDNP-s országgyűlési képviselő levélben köszöntötte az Országos Választmány tagjait. Az
alábbiakban ezt olvashatják.
Tisztelt Országos Választmány, Kedves Barátaim!
Egy év elteltével a Nagyválasztmánynak ismét
jelzem, hogy milyennek látszik a magyar kereszténydemokrácia iránya egy távolabbi nézőpontból. A kereszténydemokrata nagykövetek azért
is vannak a helyükön, hogy jelezzék, mik a külső
reakciók a hazai politikára. Megnyugtathatlak
Benneteket: stabil országnak látnak minket.
Magyarország stabilitása a nyugati országok
gondjaival szemben még inkább felértékelődik.
Látjátok, hogy imbolyog a britek hajója, hogy
felszakadtak a spanyol polgárháborús sebek,

Hazank_jan.indd 6

hogy a baloldali olasz kormányt is túlterhelte a
migráció, hogy a francia lendület lefékeződött, s
látjátok, hogy a kontinenst évtizedekig vezető Németország recseg-ropog a társadalomra erőltetett
terhek: a rossz hitelek és a rossz migrációs politika miatt. Az európai kormányok gyenge lábakon
állnak, és hogy ez kevésbé látszódjon, mondvacsinált ügyekre terelik a figyelmet.
Kedves Barátaim, Írországban, a legtávolabbi
nyugat-európai országban is ingatag lábakon áll
a politika. A kormányt egyszerre sújtja az Unió
adóharmonizációs törekvése és a britek távozása. Politikai botrányok tépázzák a kisebbségi

kormányt. A gazdaság ki van szolgáltatva Amerikának és Nagy-Britanniának, miközben mindkét
ország távolodik Európától. Ezzel szemben a Visegrádi 4-ek erősödtek az elmúlt évben, Magyarország pedig a legstabilabb európai demokrácia.
Kedves Barátaim! Erősítse a választmánynak a magyarországi stabilitás és növekedés
folyamatosságába vetett hitét az, hogy uniós
tagállami barátaink magánbeszélgetések során
irigykednek az eredményeinkre. Folytassátok,
tartsátok az irányt és előbb-utóbb a hivatalosan is ki kell mondaniuk, hogy hallgatni kell
Magyarországra!
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Menekültkérdés: A leghatékonyabb eszköz a helyben segítés

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Beszélgetés Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Folytatás az 1. oldalról
– Az üldözöttek befogadása kríziskezelés, a krízishelyzet elmúltával haza
kell őket engedni. Számukat pedig az
Ferenc
ország lehetőségeiMegjelent
határozzák
meg. A
pápa Laudato si´
leghatékonyabb eszköz
azonban a helykezdetű enciklikája
ben
módja a terrorizmus
mi környezetszennyezés
ellensegítés.
is védekezniEnnek
kell
megfékezésétől a humanitárius segítségen át a helyreállítás támogatásáig tart.
– Ez utóbbiról sok szó esett az
elmúlt években, de mit tett a kormány a gyakorlatban?
– A Közel-Keleten az őshonos,
létükben fenyegetett keresztény közösségeknek segítséget nyújtottunk,
hogy tagjaik visszatérhessenek szülőföldjükre. Erre a célra az utóbbi
évben 2,5 milliárd forintot fordított
a magyar állam. A támogatás lakóházak, kórházak, iskolák, templomok
helyreállítását segíti. Ezt egészíti ki
az egyházi forrásból nyújtott támogatás. Az üldözött keresztényeket
segítő államtitkárság több találkozót szervezett az érintett egyházak
vezetőivel. Ők mindig azt kérték,
hogy helyben adjunk segítséget. Mi
megtesszük, ami tőlünk telik, de

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

sajnos a nyugat-európai identitásválság gátolja a keresztény szolidaritás
erőteljesebb megnyilvánulását. Hölvényi György kereszténydemokrata
európai képviselőnk sokat tesz azért,
hogy ez valamelyest változzon.
– A kormány – túl a menekülttáborok működtetésén – is segített

a Magyarországra eljutott bevándorlóknak?
– Az áradattal szemben védekezünk, de tagjaival szemben nem vagyunk érzéketlenek. A kormány a
karitatív szervezeteket 50-50 millió
forinttal támogatta migrációval kapcsolatos feladataik ellátására.

– A déli határaink védelme megakadályozza a 2015-öshöz hasonló százezres nagyságrendű áradat
Magyarországra érkezését, de meg
lehet-e végleg állítani a migrációt?
– A nyugati kultúra országainak
elemi érdeke és morális kötelessége
abban támogatni a kibocsátó országokat, hogy élhető világot teremtsenek polgáraiknak. Ha ez belátható
időn belül megtörténik, az áradat
megállítható lesz, és nem kell lehúznunk a rolót.
– Ha egyre kevesebben hisznek is
benne, Nyugat-Európában még
mindig tartja magát az álláspont,
hogy a kontinensen az alacsony
születésszám, a növekvő munkaerő-hiány és az elöregedő társadalom problémáját a harmadik
világból importált milliókkal lehet
orvosolni.
– A megoldás ezzel szemben az lehet, ha megszüntetjük a demográfiai
vákuumot. Minden támogatást meg
kell adnunk azoknak, akik családban és gyermekvállalásban gondolkodnak.

Gyermekeink, unokáink, a nemzet jövője a tét
Semjén Zsolt a Bayer-show vendége volt
A migráció esetében az a helyzet: ha elrontjuk, soha többé nem tehető jóvá, és nemcsak a mi életünk megy rá, hanem a gyermekeink és az unokáink élete is, sőt az
ő életük még inkább – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Bayer-show című műsor január 7-ei adásában az ECHO TV-n. A
KDNP elnöke szerint a birodalmi politikát pártoló brüsszeli bürokrácia úgy akarja felépíteni az Európai Egyesült Államokat, hogy lerombolja a birodalmi Európa
legnagyobb ellenfeleit, a nemzetállamokat, és ehhez segítséget az Európán kívüli migrációban, a nemzeti kötődés nélküli migránsokban látja.
KDNP.HU – ECHO TV

A KDNP elnöke úgy véli, Brüsszel
vezető politikusai súlyos veszélynek teszik ki az európai polgárokat,
miközben a jó ember szerepében
tetszelegnek, amikor arról beszélnek, hogy a „jó emberek befogadják a migránsokat, a rossz emberek
pedig nem”. Semjén Zsolt szerint az
egész migrációs válság következményeit a jövő generációi fogják
viselni és a bevándorláspárti EU-s
vezetők neve egy idő után szitokszó lesz az európai kultúrkörben. A
politikus nem zárja ki, hogy kvázi
polgárháborús veszély fenyeget.
LÁNGBA BORULHATNAK
A KÜLVÁROSOK
Mi fog történni? Egy migráns hátterű fiatalember meg fog erőszakolni egy tizenéves német kislányt,
az apja pedig majd agyonlövi. A
migránsgettóban lázadás lesz, meg
fogják támadni a német falut, azok
pedig meg fogják védeni magukat.
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Ezt fogják nézni Malmőtől Marseille-ig és égni fognak a külvárosok
– figyelmeztetett a lehetséges veszélyekre Semjén Zsolt.
JOGUNK VAN AZ
ÖNVÉDELEMHEZ
Magyarországot folyamatosan súlyos kritikák érik a migrációs politikája miatt és támadás érte a magyar
kormányt azért is, mert az üldözött
keresztényeknek nyújt segítséget –
mondta a műsorban Magyarország
miniszterelnök-helyettese. A kereszténydemokrata politikus közlése szerint hazánk azzal, hogy helybe
viszi a segítséget, az erejéhez mérten
sokkal nagyobb támaszt nyújt, mint
a gazdag nyugati országok. Semjén
Zsolt kiemelte: a keresztényeket is
fenyegeti ugyanaz a veszélyeztetettség és nyomor, mint az adott régióban élő összes többi embert, de
ráadásul – ahogy fogalmazott – a
keresztények a muszlim tengerben
duplán veszélyeztetettek.
A józan ész alapján el kell ismerni, hogy a nemzeteknek joga van az

identitáshoz és az önvédelemhez,
a mi elsődleges állami feladatunk,
hogy a magyar embereket és az európai polgárokat megvédjük. A segítséget oda vigyük, ahol baj van,
mert ez következik a józan észből,
és ez következik a keresztény etikából is – emelte ki a KDNP elnöke.
Szerinte akik humanista szerepben
tetszelegnek, egyáltalán nem gondoskodnak sem a családtagjaikról,
sem pedig a nemzetükről, de nagy
általánosságban „az emberiséget
akarják boldogítani”. A kereszténydemokrata álláspont ugyanakkor
az, hogy állapotbeli kötelességünk
és felelősségünk sorrendje: család,
nemzet, majd az emberiség.
Semjén Zsolt kitért arra, hogy
Brüsszelben sem Magyarországnak,
sem Lengyelországnak sem pedig
Csehországnak nem akarják elfogadja a szolidaritás azon formáját,
hogy Ukrajnából elmenekült emberek sokaságát fogadták be. „Ez is rávilágít arra, hogy ők miért nyomják
az Európán kívüli migrációt. Az Európán kívülről érkezett migránsok

soha nem lesznek európaiak, soha
nem lesz nemzeti kötődésük, hanem
mindig is egy idegen test lesznek a
keresztény európai civilizációban” –
magyarázta a politikus. Rámutatott:
az Európai Uniót birodalomként felfogó brüsszeli bürokrácia úgy akarja
felépíteni az Európai Egyesült Államokat, hogy lerombolja a nemzetállamokat.
MEG AK ARJÁK DÖNTENI
A NEMZETÁLLAMOK AT
A balliberális erők nem elég erősek, hogy meg tudják gyengíteni
a nemzeti erőket, ezért hozzák be
az Európán kívüli idegeneket, akik
soha sem fognak a nemzeti erőkhöz kötődni. Ők és a balliberális
erők összeadódva azt gondolják,
hogy meg tudják dönteni a nemzetállamokat és így létrehozni azt az
európai egyesült államokat, amiben ők ugyanúgy hisznek, mint a
kommunisták a kommunizmusban,
ami pontosan ugyanolyan utópia is
egyébként – tette hozzá a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
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Új, közös Európánk – kereszténydemokrata olvasatban
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 Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Immár hagyományosnak mondható, hogy a Barankovics István Alapítvány az Európai Néppárt támogatásával évente konferenciát szentel a kereszténydemokrácia előtt álló feladatok megfogalmazásának inspirálására. A 2017. decemberi konferencia címe „Új, közös Európánk” volt.
FORRÁS: AA

KMR / BARANKOVICS.HU – HAZÁNK

Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke
megnyitó beszédében a konferencia céljairól szólva kifejtette, nincs a jelenben
megnyugtató és érdemi válaszunk arra
vonatkozóan, mit jelent ma kereszténydemokratának lenni. A Rerum Novarum
korában megszületettek az érvényes válaszok, csakúgy, mint a 2. világháború
utáni Európában, amikor az Unió a kereszténydemokrata alapelvekre épült fel.
Ma azonban újra szükség van a helyzetelemzésre, új, érvényes kereszténydemokrata válaszok megfogalmazására, annak
tisztázására, miként képes a kereszténység hozzájárulni Európa jövőjéhez.
„EURÓPA NEMCSAK FÖLD,
HANEM SZELLEMI FELADAT”
Erdő Péter bíboros beszédében hangsúlyozta: Európa nemcsak föld, hanem
szellemi feladat, nemcsak földrajzi, hanem kulturális és politikai valóság is.
Az esztergom-budapesti érsek szólt a
közép-kelet-európai régió jelenlegi szociokulturális jellemzőinek, „érzelmi
helyzetének” hátteréről, azok történelmi
okairól. Mint fogalmazott, a gazdasági integráció kiszolgáltatottsággal járt,
hiszen a régió országainak érdekérvényesítő képessége gyenge volt, az uniós
csatlakozás a jövedelmi egyenlőtlenségeket máig nem szüntette meg. A régió alkalmazkodási kényszere, a közép-keleteurópai népek irányában használt hangnem felerősítette azt az érzést, hogy diktátumokhoz, mi több „ideológiai elvárásokhoz” kell igazodniuk. Mindez igényt
teremtett arra, hogy megfogalmazódjon
a közös európai jövőről, az európai népek
együttműködéséről való önálló elképzelés. Ezek egyike a közép-európai püspökök közös magyarországi találkozójukat
lezáró nyilatkozata, amely leszögezte:
az európai kultúra legnagyobb inspiráló
ereje volt – és az elvilágiasodás ellenére
is maradt – a keresztény vallás. Védendő értékek a nemzetállamok nyelveinek,
kultúráinak sokszínűsége, amely a teremtés gazdagságára vall – idézte előadásában Erdő Péter.
„A KERESZTÉNYSÉG
ÉPÍTETTE FEL AZ
EURÓPAI CIVILIZÁCIÓ
KATEDRÁLISÁT”
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
előadását azzal kezdte: nem lehet egyenlőségjelet tenni Európa és az Európai
Unió közé. A magyar kormány uniópárti,
de annak kimondásával, hogy „az Európai Unió nem a magyar történelem célja
és beteljesülése, hanem az Európai Unió
egy eszköze a magyarság megmaradásának. És annyiban vagyunk EU-pártiak,
amennyiben az EU a magyar megmara-
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dást szolgálja, mert a magyar államnak
az értelme és célja az, hogy a magyar
nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége gazdagodjon. Minden
jó, ami ebbe az irányba mutat és minden
rossz, ami ezzel ellentétes.”
Európa földrajzilag is többet jelent a
Brüsszelben székelő szervezetnél, de ennél lényegesebb a kulturális különbség.
Egész Európát tekintve ugyanis az uniós
központ gondolkodásmódjától néhány
fontos szemléletbeli törésvonal is jellemzi a régiónkat és a magyar kormány
politikáját. Európa lényegétől ugyanis
nem lehet elválasztani sem a keresztény
gyökereket, sem azt, hogy a kontinens a
„nemzetek Európája”, azaz az európai
létforma a nemzetállamiság – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Európa a keresztény civilizációra épül,
fundamentumai között ott találjuk a zsidó
etikát, a görög kultúrát, a római jogot, a
germán államszervezést, de kereszténység volt az, amely felépítette az „európai
civilizáció katedrálisát”. A kereszténység
nem puszta alkotóelem, mint a felsoroltak, hanem az építőkövek egységének
megteremtője. Európa lényegének tagadása, amikor az uniós dokumentumokban nem hajlandóak a kereszténységre
utalni, holott „ez nem egy ideológiai,
hanem egy történeti, szellemtörténeti
ténykérdés” – fogalmazott Semjén Zsolt,
hozzátéve: a kereszténység – mint azt
Szent István példája mutatja – szorosan
összeforrt a nemzet megmaradásával is.
„A kereszténység nem megfojtotta a magyarságot, a lengyelséget, a horvátságot,
a franciaságot, hanem pontosan lehetővé
tette a gazdagodását, a kimunkálását és
ezáltal a fennmaradását. Tehát az európai
lét megint csak per definitionem nemzeti
lét.” Magyarország miniszterelnök-helyettese hangsúlyozta, hogy az európai
kultúra a nemzetek kultúrájának összessége, nem pedig a nemzeti kultúrák tagadása. „Mind Európa, mind az emberiség
szegényebb lenne a nemzetek eltűnésével” – tette hozzá. Ezért Európa védelme
nem alapulhat máson, mint a keresztény
civilizáció, a szuverén nemzetállamok és
a hagyományos értékek védelmén, azokén, „amit az alapító atyák megálmodtak”, amikor az uniót megalapították. A
kormányfőhelyettes diagnózisa szerint
„a mostani brüsszeli bürokrácia egy
olyan alma, amely már nagyon messze
gurult az alapító atyák fájától”.
„KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN
HAMARABB SZÓLALNAK
MEG A HARANGOK”
Hölvényi György európai néppárti képviselő, a konferencia társszervezője úgy
véli: amennyiben gyermekeinknek is
meg akarjuk adni az európai lét esélyét,
legfontosabb feladatunk Robert Schumannak, az uniós kereszténydemokrata

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

alapító atya ismert mondatának – „Eu- ciáinak Bizottsága (COMECE) főtitkára
rópa vagy keresztény lesz, vagy nem abból indult ki, hogy az Európai Unió
lesz” – XXI. századi aktualizálása. Az célja a béke biztosítása. A korábban
Megjelent
Ferenc
valóra
uniós intézményrendszer kritikája nél- háborúktól sújtott Európában
pápa Laudato si´
kül ugyanis lehetetlen továbblépni. A váltotta Krisztus üzenetét: „szeressétek
kezdetű enciklikája
felebarátaitokat!”
Az uniós
intézmékereszténydemokrata európai parlamenti
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
képviselő a továbbiakban kultúrkritikai nyeknek akkor van létjogosultságuk, ha
látleletet adott Európa állapotáról, érint- az embereket szolgálják. Az emberi jog
ve a menekültügyet, a fogyasztói tár- nem baloldali téma, az emberi méltóságsadalom vadhajtásait, a média minden ból következik. Az európai polgároknak
korábbinál nagyobb befolyását gondol- felelősségük van abban, hogy maguk
kodásunkra, kitérve a generációk közöt- is cselekvő polgárokként formálják a
ti szakadék problémáira is. Leszögezte: kereszténydemokráciát és a politikát –
„Ahhoz hogy Európa értékközösséggé hangsúlyozta Poquillon.
váljon, újra fel kell fedeznie múltjának
A KERESZTÉNY ALAPOKON
értékeit”, mert „a közös fogyasztás nem
NYUGVÓ EURÓPÁT A
képez értékközösséget”. A feladatokról
FELBOMLÁS VESZÉLYE
szólva első helyen a család XXI. századi
FENYEGETI
helyének kijelölését említette. Hölvényi
György beszédét a megválaszolandó kér- Gábor Dzsingisz korábbi hollandiai
dések sorával zárta: Mit jelent Európa ke- kormánytag, jelenlegi keresztényderesztény identitása és meg tudjuk-e őrizni mokrata parlamenti képviselő – aki 50
azt? Fel tudjuk-e mutatni a közösségi élet éve a holland kereszténydemokrácia
hiteles formáit? Képesek-e az Unió veze- részese – beszédét történelmi perspektői megfogalmazni a jövőre vonatkozó tívába helyezve emlékezett arra, hogy
korábban az egyházak társadalmi taníeurópai víziót?
tásai milyen távlatokat adtak az európai
fejlődésnek a közjó és az igazságos, emMENNYIBEN SEGÍTHETIK A
berközpontú társadalom víziója jegyéKERESZTÉNY ÉRTÉKEK AZ
ben. Ezt a felívelő korszakot helyzete
ÚJ VÁLASZOKAT KERESŐ
szembe a jelennel, amikor „zilált hanEMBEREKET?
Frank Spengler, a Konrad Adenauer gulatban, a napról napra változó aktuAlapítvány magyarországi képviseleté- alitások sodró hullámai között mindig
nek vezetője az Európában végbemenő csak egy részkérdésre próbálunk egy
változásokra reflektálva kiemelte, hogy a praktikus választ adni”. Mivel a jelen
globalizáció a társadalmi egyenlőtlensé- nem képes a közjót szolgálni, vissza
gek növekedéséhez és konfrontációhoz, a kell térni a keresztény emberi értékekre
pénzügyi válság pedig politikai instabi- alapozott Európához. Gábor Dzsingisz
lizációhoz vezetett. Idősödő társadalom- 5 területet jelölt meg, ahol sürgető felban élünk, kevesebb gyermek születik, adat a keresztény etikára alapozott váa családok felbomlanak, miközben az laszok megtalálása. A tőke gátlástalan
elkövetkező időszakban Afrika népes- hatalmának és a növekvő társadalmi
sége megkétszereződik, a digitalizáció szegregációnak a megfékezése, amely
pedig csökkenti a munkahelyek számát. társadalmi robbanással fenyeget és tápAz emberek válaszokat keresnek, irány- talaja a populizmusnak. „Kereszténydetűre van szükségük és kérdés, hogy a mi mokrata politikus számára teljességgel
keresztény értékeink mennyire képesek elfogadhatatlan az az állapot, amikor a
segíteni őket ebben. 1989-ben a történe- világ lakosságának 8%-a a földi javak
lemnek nem lett vége, mint azt Fukuya- 85%-a fölött rendelkezik” – szögezte
ma jósolta, új háborús konfliktusok és új le. A feladatok sorában harmadikként
fegyverek keletkeztek, egyre többet kell a migrációs kihívás „humán, de egyben
védelemre fordítani. A demokrácia vis�- racionális kezelését” vetette fel, amely a
szaszorulóban van, s világszerte egyre migráció és a menekültkérdés világos
több keresztény van kitéve üldöztetésnek. szétválasztásán kell, hogy alapuljon. „A
A keresztény válaszok a gyökerekre kell, valóban üldözötteknek helye van közöthogy támaszkodjanak: az emberi mél- tünk és mindig is helye lesz” – mondta,
tóságra, a szolidaritásra és szubszidiari- de az Európa felé vándorló megélhetést
tásra. Sok keresztény párt létezik közös keresőket saját hazájukban kell segíteni.
szótárral, a három alapérték tekintetében Aktuális feladat továbbá a klímaválnincs szükségünk tolmácsra. Feladatunk tozás megfékezése, mert feladatunk a
a keresztény civilek megerősítése, a ke- teremtett világ megőrzése. Végül gyors
resztény értékek átadása a fiataloknak, intervenciót sürgetett a kommunikáa jó gyakorlatok és az olyan követendő ciós környezetszennyezés, kiváltképp
példák felmutatása, mint Adenaueré, aki a hamis, ellenőrizhetetlen, félrevezető
egy erkölcsileg felsőbbrendű politikát információk megfékezésére. „A polgáképviselt.
rok megtévesztése a populizmus meleOlivier Poquillon domonkos szerze- gágya”, a szólásszabadsággal való vis�tes, az Európai Unió Püspöki Konferen- szaélés – hangsúlyozta Gábor Dzsingisz.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Ultraliberálisok és ultrakonzervatív
muszlimok összefogása a kereszténység ellen

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Főtisztelendő Paptestvéreim, Szeretett Krisztus-hívő Testvéreim!
Megjelent
Ferenc Szent CsaEngedjék meg, hogy
most,
pápa Laudato si´
lád vasárnapján kezdetű
és egyben
enciklikája 2017 utolsóellen
napján
megosszam
Testvéreimmel
mi környezetszennyezés
is védekezni
kell
a bennem élő aggodalmakat, ugyanakkor a lelkemet betöltő reménységet
és örömet is.
1. Ami aggodalommal tölt el, az
elsősorban Európa látványos elkereszténytelenedése, amit latin szóval
dekrisztianizálódásnak is mondhatunk. A Szentatyával való két órás
együttlétünk alkalmával világossá vált
előttünk, hogy ezt Szent Péter utódja
is látja. Ő maga mondta, hogy vannak
olyan európai pályázatok, amelyek
nyertesei közül eleve kizárják azokat
az országokat, amelyekben még nem
törvényesítették a „melegházasságot”
és nem hoztak létre a gender-ideológiát népszerűsítő intézményeket. A
gender-ideológia alapjaiban akarja
megsemmisíteni a hagyományos családi életet, meg akarván szüntetni a
nők és a férfiak közt lévő különbségeket, összetévesztve az egyenlőséget az
egyformasággal.
Az Európai Unió vezető politikusai
és a nyugat-európai országok vezetői
közt alig találunk hívő keresztényeket,
és igen kevés a normális családi életet
élők száma is. Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi „másságát”,
például azt, hogy ő se nem férfi, se
nem nő, azt valóságos hősként ünneplik, selejtes produkcióval is megnyerhet bizonyos versenyeket...
Az Unió illetékeseinek keresztényellenessége megnyilatkozott abban is,
hogy alkotmányának előszavában hivatkozott ugyan a görög-római örökség és a felvilágosodás jelentőségére,
de nem említette meg Európa keresztény gyökereit, pedig a görög-római
kultúra értékeit a keresztények – ezen
belül főleg papok és szerzetesek –
őrizték meg, és a felvilágosodás által
meghirdetett: szabadság, egyenlőség,

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Márfi Gyula veszprémi érsek év végi levele
testvériség is csak a keresztény államokban érvényesül. (Keressük meg a
szabadságot és az egyenlőséget az iszlám országokban, Indiában, Kínában
vagy Japánban...! Ezekben az országokban a legfőbb erény nem a szabad
akaratot feltételező szeretet, hanem az
engedelmesség.)
Döbbenetes volt számomra, hogy
a templomokkal zsúfolt Rómában
az egyik állami egyetemre meghívták XVI. Benedek pápát egy előadás
megtartására, majd visszamondták
a meghívást, mondván, hogy az ő intézményük nem egyházi, hanem világi
egyetem... Ez olyan tettnek minősíthető, mintha mi templomainkba, múzeumainkba senkit sem engednénk be,
aki nem tudja igazolni, hogy keresztelkedett és bérmálkozott. A különbség csak az, hogy minket azonnal kirekesztőnek minősítenének, miközben
önmagukat nem tartják kirekesztőnek.
(Erre mondjuk mi, hogy: kettős mércét
alkalmaznak.)
Ugyancsak döbbenetes a karácsonyfák, betlehemek és keresztek eltávolítása Nyugat-Európa közterületeiről. Azt
az angers-i regionális közgyűlés elnökétől hallottam Veszprémben, hogy én
az ő intézményeikbe püspöki mellkereszttel a nyakamban nem léphetnék
be... A tilalom természetesen az általuk
legfontosabbnak tartott szabadság jegyében született meg...
Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott 3 millió példányban egy naptárt, amelyben megtalálhatók az Unió
keletkezésének fontosabb dátumai és
a világ nagy vallásainak ünnepei is.
Hogy-hogysem: a keresztény ünnepeket kifelejtették. December 25-nél egy
üres lapot találunk, egy mondattal a
lap alján: „A jó barát megosztja foglalatosságaidat és osztozik örömödben.” Angliában a karácsonyt csak
„gyermekek napjának” hívják, Franciaországban
„karácsony-apóról”
énekelnek.

elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet
fennmaradásának alapját. Magyarország támogatja a gyermekvállalást.”
Hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik szívesen vállalják a gyermeknevelés – akár a több gyermek
nevelésének – felelősségét és feladatát.
Jutalmazza őket a jó Isten sok-sok örömmel és el nem múló boldogsággal.
Az is biztató, hogy a házasságkötéseknek és a születéseknek (ezzel együtt
a kereszteléseknek) száma is pár éve
lassú emelkedést mutat. Az ország
még most is öregszik, de az elöregedés
csökkenőben van.
Hazánk világi vezetői közt egyre többen vállalják nyíltan a hitüket, s akik nem
gyakorolják vallásukat, azok is jó kapcsolatokra törekszenek a vallási vezetőkkel és támogatják az egyházakat. Magam
is egyre nehezebben tudok eleget tenni a
meghívásoknak, amelyek világi objektumok, illetve felújított keresztek, keresztutak, szentkutak megáldására szólnak.
A szent helyek profanizálódása után elindult egy ellenkező folyamat: szakralizáljuk azt is, ami profán.
Eredményesen és szépen folyik a
legtöbb egyházmegyében, így nálunk
is a családpasztoráció, ezzel együtt a
Schönstatt Mozgalom családi ága is,
amelynek Óbudaváron van a központja, s eredményesen működik. Elbizakodottságra természetesen semmi ok,
annál inkább okunk van a bizalomra.
Ezt a bizalmat erősíti bennünk az Ige
megtestesülésének titka, amelyet örvendező lélekkel ültünk meg mi, akik
már korábban is „Krisztusba vetettük reményünket” (Ef 1,12). Ebben a
reményben kívánok áldásos új évet
Paptestvéreimnek, főegyházmegyénk
családjainak és minden Krisztushívő
Testvéremnek főpásztori áldással:
Veszprém, 2017. december 17-én
+ Gyula érsek
„Boldogok a tiszta szívűek, mert
meglátják az Istent.”

Ezek után talán nem járunk messze
az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a
migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatatlan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy
kétezer évvel ezelőtt az írástudók és a
farizeusok segítségül hívták az általuk
gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy véglegesen
felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Európát
Jézus híveitől. Azt természetesen nem
állítjuk, hogy ez a migráció támogatásának egyetlen célja, de hogy az alapcélok közt jelen van, abban biztosak
lehetünk. Ha pedig a migráció okait
kutatjuk, ezek közül nem felejthetjük
ki az európai kereszténység meg�gyengülését. És ebben mi is bűnösök
vagyunk. Mi hoztuk létre azt a vallási
és demográfiai vákuumot, amely szinte magától hívja az erősebb vallást és
az életképesebb társadalmat.
2. Ezek után mire alapozhatjuk a reményt, hogy hazánk mégis megszabadul az iszlamizálódástól, illetve az elkereszténytelenedéstől? Vannak apró
jelek, amelyekből párat felsorolok:
a) Van egy szép alkotmányunk, amelyet a hanyatló európai erők dühösen
támadnak, de ez csak azt mutatja,
hogy jövőbe mutató. Ebben olvassuk
az alábbiakat:
„Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Becsüljük országunk
különböző vallási hagyományait.”
„Valljuk, hogy a huszadik század
erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk
van a lelki és szellemi megújulásra.”
„Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei: a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei: a hűség, a hit és a szeretet.”
„Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes

Két személyes emlék

In memoriam Tőkéczki László (1951-2018)

1997 nyarának elején a Miskolci
Egyetemre mentem felvételizni. A
kollégiumban kértem szállást, de
osztálytalálkozók miatt már nem volt

Hazank_jan.indd 9

hely. A kollégium portása megkérdezte, hogy nem probléma-e, ha a tanári
vendégszobában alszom egy vizsgáztató professzorral – ott volt még hely
a kollégiumban. Mondtam, hogy engem nem zavar, ha a professzort sem
zavarja. Elballagtunk a folyosó végére, ahol a tanár úr nyitott ajtót, majd
jelezte, hogy őt nem zavarja egy váratlan vendég, sőt, örül, legalább lesz
kivel beszélgetnie. Így adta az élet, a

Gondviselés, hogy éjszakába nyúlóan
– azt hiszem, ő is, én is meglehetősen
fáradtak voltunk másnap – beszélgettünk a történelemről, Győrről, a győri
bazilikáról, a protestantizmusról és a
reformációról, a Habsburgokról.
Később – tán 9-10 évvel később –
többször is írtam neki, tanulmányaim jelentek meg nála a Valóságban.
Utoljára a Magyar Népfőiskolai
Collegium nyári konferenciáján tar-

tottunk együtt előadást. Velem jött
Budapestre autóval. Ismét jót beszélgettünk. Útközben megálltunk
Velencén egy jó palacsintára és egy
pohár sörre. Én ettem a palacsintát, ő
itta a sört. Különleges, szeretetreméltó ember volt.
Isten áldjon Tanár Úr!
Birkás Antal
a Protestáns Műhely elnöke, a
szeretett professzor tanítványa
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kapcsolattartás

Egyházellenes front alakult
Ha másból nem tudnánk, a Németh
László hódmezővásárhelyi plébános kijelentésére adott hisztérikus reakcióból
tudhatjuk, hogy választások lesznek
Magyarországon. Igaz, addig Hódmezővásárhelyen még át kell esni egy polgármester-választáson is.
Amióta kiderült, hogy az ellenzéki
pártok nem indítanak polgármester-jelöltet Hódmezővásárhelyen, hanem mindannyian egy függetlent támogatnak,
világosan látjuk, hogy próbajáték zajlik:
legyőzhető-e a Fidesz?
Persze a két választás más jellegű, az
országgyűlési választások során listás helyekért is folyik a küzdelem, ott tehát ez
az álfüggetlenkedés nem játszható meg.
Mégis némi önbizalmat adna a remegő
térdeknek, ha harsányan lehetne kiabálni: kikapott a Fidesz–KDNP Hódmezővásárhelyen. Éppen ott, ahol sok-sok év
óta nem terem babér a baloldal számára.
Adott tehát a választási hangulat, s előjött a menetrend szerinti vád: az egyház
politizál. Németh László ugyanis elkövette azt a „bűnt”, hogy kimondta: szerinte melyik jelöltet kellene támogatni. Ebből lett a nemulass. A reakciókból most
csak Niedermüller Péter hétfői budapesti
sajtótájékoztatójára térek ki.
A plébános azt ajánlotta a híveknek, ne
a „független” Márki-Zay Pétert, hanem
a volt alpolgármestert, a kormánypárti
Hegedűs Zoltánt támogassák a település
időközi polgármester-választásán.
A DK alelnökének mondanivalója

négy tételből állt. A plébános politikai
állásfoglalása a jóérzésű híveket is megbotránkoztatta. Az egyházak támogatása
a nem vallásos emberek adójából származik. A hitélet és a vallás fontos, de a hit
magánügy is. Az egyházaknak rengeteg
karitatív tennivalója lenne, amivel hozzájárulhatnának a társadalmi békéhez.
Négy mondat, négy hamis üzenet.
Az első ingyenes állítás, szónoki fogás.
Viszonylag kicsi a valószínűsége, hogy
egy papján megbotránkozó hódmezővásárhelyi polgár épp az ország legnépszerűtlenebb, de egy időben „rendszeresen
bérmálkozó” politikusának pártjához
menne panaszkodni. Persze ha provokátort küldtek, az más.
A második szintén bizonyíthatatlan
állítás. A vallásos emberek is fizetnek
adót az államnak. Az állam egyébként
nem hitbéli meggyőződés miatt támogatja az egyházakat, hanem mert a közjót
szolgálják. Az egyházi kezelésben lévő
öregotthonok lakói nem feltétlenül hívő
emberek. Az egyházi iskolába sem csak
vallásos gyerekek járnak. Tehát a DK állítása sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem állja meg a helyét.
Az egyes ember hite valóban magánügy, de a hitből fakadó erkölcs jelenléte
már bizony – ha tetszik, ha nem liberális
uraiméknak – nem az. Még senki nem
cáfolta, hogy minden ország támasza,
talpköve a tiszta erkölcs. Úgy tűnik azonban, hogy a böszmetábornak ezt hiába
emlegetjük.

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy sok son át az MSZP képviselője volt. Neki
olyat, amit mostanság az emberi jogok senki nem mondta, hogy maradjon a
közé próbálnak besorolni, mint a meg kaptafánál. Roszík Gábor (MDF), LaMegjelent Ferenc
nem született és a már öreg vagy beteg borczi Géza és Raj Tamás (SZDSZ),
ifj.
pápa Laudato si´
ember megölésének jogát (abortusz, Hegedűs Lóránt (MIÉP), Varga
kezdetű László
enciklikája
euthanázia) sehol nem találni azAembe(KDNP) ugyancsak
lelkészként
kapott
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
ri jogok deklarációjában, de a valláshoz mandátumot.
való jogot és annak hirdetését a nyilváAz egyház ne politizáljon? Egyedül
nosság előtt, azt igen.
a katolikus egyház tartja távol a poliA karitatív munka fontos része az tikai közszerepléstől papjait. De a köegyházi tevékenységnek. De nem egy- zügyekről ők is véleményt nyilvánítaházi privilégium. Az pedig elfogadha- nak, gondoljunk csak az Igazságosabb
tatlan, hogy Niedermüller úr mintegy és testvériesebb Magyarországot című
felkiáltson, hogy az egyház maradjon a püspökkari kiadványra.
kaptafánál. Jótékonykodjon, s azon túl
De gondolhatunk a Mazsihisz és
fogja be a száját.
EMIH (Egységes Magyarországi IzraNem igazán hiszem, hogy a fenti elita Hitközség) állásfoglalásaira. Vagy
érvek megfontolásra késztetnék az el- a Hit Gyülekezete televíziós műsoraira.
lenzéket. A racionális érvelés helyett
Nem, Niedermüller Péternek és a töbaz itt is tetten érhető kettős mérce ellen bi hasonszőrű politikusnak tudomásul
tiltakozom. Mint az elején említettem, kell vennie, hogy az országban vannak
minden választás előtt van egynéhány vallásos emberek, s azok nem feltétlenül
ilyen kirohanás. De csak akkor, ha a értenek egyet velük. A vallásosaknak
jobbközép támogatásáról van szó. Néz- pedig ugyanúgy joguk van kifejteni és
zünk néhány példát.
mások tudomására hozni a véleményüIványi Gábor lelkész két cikluson át ket, mint bárki más emberfiának.
országgyűlési képviselő volt az SZDSZ
Egy esetben hibáztatható a pap: ha
színeiben. Már a Hálózatban is futott. nem a maga nevében beszél, hanem
Mivel kedvenc pártja kirohadt alóla, a saját elgondolását egyháza vélemémost pártok nélkül demonstrálgat és nyének tünteti fel. Ez ugyanis a hívők
kritizálja a kormányt. Joga van hozzá, számára kötelező jelleget öltene, pedig
szerintünk.
nem az. Aki így tenne, az éppen a maA papi hivatás melletti politizálást a gukat toleránsnak hazudó balliberális
DK rajta nem kérte még számon. Do- véleményterroristákat utánozná.
náth László evangélikus lelkész, publicista, politikus ugyancsak két cikluA szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

A Hollik-Soproni-vita margójára
Hollik István országgyűlési képviselő (KDNP) november végi sajtótájékoztatóját zavarta meg Soproni Tamás (Momentum). A sajtótájékoztatón a kereszténydemokrata honatya felajánlotta, hogy kulturált körülmények között szívesen vitázik a Momentum öklével. Erre került sor decemberben a Mathias Corvinus
Collegium szervezésében.
A Hollik–Soproni- (KDNP–Momentum-)vita hosszabb, tárgyilagos összefoglalása a Mandiner internetes portálon olvasható, illetve megtekinthető az
erről szóló videó a PestiSrácok.hu-n. Ez
a cikk nem akar hosszú-részletes lenni,
vállaltan szubjektív, és még csak nem is
a vitáról szól. Hanem arról a bizonyos
stílusról, ami – Németh Szilárd és Molnár Zsolt, illetve Gulyás Gergely és Tóth
Bertalan csörtéi után – jó látleletet ad
a magyar közéletről, azon belül főleg a
fiatalok helyzetéről.
„A stílus maga az ember” – hangzik
el a vitában mindkét szereplő részéről.
Nézzük meg hát, milyen is ez a stílus!
Hollik István számos számadatot hoz:
például a 62 ezer bejegyzett civil szervezetből kb. 70 kap külföldi támogatást,
amiben egyébként kormánypártinak
tartott szervezetek is vannak – valamint
olyan köztiszteletnek örvendő szervezetek, mint a Magyar Ökumenikus Se-
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gélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat,
Magyar Vöröskereszt stb. (ők érdekes
módon nem emlegetnek „diktatúrát”,
sőt el tudnának képzelni nagyobb
külföldi támogatást pl. kórházi eszközbeszerzés céljából). És igen, ide
tartoznak a részben – vagy nagyrészt –
Soros György vagyonából fenntartott,
a „nyílt társadalom” ideológiáját képviselő szervezetek is (TASZ, Helsinki,
Amnesty International, Menedék stb.)
A közönség soraiból rögtön jön a bekiabálás: egy-kettő-három-négy. Mert
hogy ott ülnek a „sorosozás-számlálók” és hivatalos bekiabálók. S persze
a Momentum kamerája közelében csoportosulnak, így véleményük – ahogy
azt a szóban forgó „civil” szervezetek
esetében már megszoktuk – a valós
társadalmi beágyazottságuknál jóval
markánsabbnak tűnik fel. Kocsmai stílus – és régi bolsevik taktika.

Azt mondják, nekik csodás vízióik vannak az ország jövőjéről – ebből
ugyan csak a zsigeri Fidesz-KDNP
ellenesség, az LMBTQ-közösségek és
ideológia harcias védelme, a Soros-féle
„civil” szervezetek feltétlen támogatása
világlik ki élesen. (A bevándorlásról –
most már – inkább hallgatnak, de azért
nem fér kétség hozzá, hogy Brüsszelben hová szavaznának). Legalább nem
akarnak (igaz, nem is tudnának) függetlennek látszani. Ez lenne a 21. század?
A mindenkori kormánynak nyitottnak
kell lennie a minél szélesebb körű társadalmi párbeszédre. Ennek technikáit
kidolgozni önmagában sem egyszerű,
ráadásul óriási alázatot és szolgálatkészséget igényel. Az ellenzéknek pedig
konstruktív kritikákat kell megfogalmaznia, ami szintén óriási alázatot és
szolgálatkészséget igényel. Hogy közben az egyik a hatalom megtartására,
a másik annak megszerzésére törekszik,

és ennek érdekében állít előtérbe, illetve szorít háttérbe bizonyos eredményeket-kudarcokat, és egyszerűsít le összetett társadalmi folyamatokat? Ez a mai
politikában (sőt talán általában véve a
politikában) teljesen természetes. De a
Valóságot – a valódi problémákat – sokáig ignorálni következmények nélkül
nem lehet. Illetve nagyon is lehet, de
akkor ennek eredményei meglátszanak a
közvélemény-kutatásokban – ami persze
Soproni kolléga szerint megint csak arról
szól, hogy a kormány „pofátlan hazugságait” hallgatjuk újra meg újra. Ezen a
ponton jött ki egy kicsit a sodrából Hollik, az egységnyi vitára jutó demagóg állítások számát észlelve még így is meglepően nagy béketűrésről téve tanúságot.
A „sorosozások” mellett érdemes lenne
ezt is számolni, kedves Momentum… Sok
szerencsét a választásokhoz!
Hojdák Gergely
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Semjén Zsolt:

kapcsolattartás

Egy ezredév magyar emlékei Lengyelhonban
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Nagy fába vágta fejszéjét az Antall
József Tudásközpont Könyvműhelye,
amikor arra vállalkozott, hogy tematiMegjelent
Ferenc
kus sorozatot indít
a külhonban
fellelpápa Laudato si´
hető magyar emlékekről.
Két éve jelent
kezdetű enciklikája
meg
csehországi
kötet, most pedig
mi környezetszennyezés
ellen isavédekezni
kell
méltó folytatásként a Lengyelország
magyar vonatkozású emlékeiről szóló
munkát vehetjük kezünkbe.
Minden magára valamit adó nemzet
igyekszik ápolni szerte a világban honfitársai emlékét, felmutatni jelenlétüket,
keze munkájukat, egyszóval büszkélkedni velük. Teszik ezt néha még annak
árán is, hogy az ott megjelenített események igencsak megszépítettek, vagy köszönő viszonyban sem állnak a valósággal. Mi ennél szerencsésebb helyzetben
vagyunk. Nálunk a hiba inkább abban
rejlik, hogy keveset tudunk, keveset beszélünk róla.
A vállalkozás találkozik a kormány
nemzetpolitikai stratégiájával is. Még
2012-ben meghirdettük a Julianus programot, amiben felhívást intéztünk a világ magyarságához, a fellelhető magyar
emlékek összegyűjtésére.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
a Lengyelországban begyűjtött magyar
emlékek jegyzékét összevetettem a
könyvben találhatókkal, és hál’ Istennek
sok átfedést találtam. De a könyv több,
teljesebb. És ez az első, amit szeretnék
kiemelni.
Mert túl azon, hogy Kovács István
és Mitrovits Miklós munkája nyomán
földrajzi csoportosításban, vajdaságok
szerint haladhatunk az emlékek során,
bepillantást nyerünk egy bő évezred
magyar és lengyel történetébe. Szerkesztése a modern útikönyvek stílusát
követi, színes lapjaival, terjedelmes és
kiváló fényképanyaggal, de ami a legfontosabb: izgalmasan megírt történelmi epizódokkal.
Bárhol is jár az ember a világban,
mindig örül, ha magyar emlékekkel találkozik. Ha pedig ezt a könyvet elkezdi
olvasni, óhatatlanul az jut eszébe: nekem
ezt látnom kell.
Mikor Antall Péter felkért a könyv
bemutatására, hosszasan tűnődtem,
miről is kéne beszélni a kötet kapcsán.
Mondjuk a visegrádi négyek mai időben meghatározó szerepéről, amit a
rendszerváltozás után édesapja, Antall
József hozott tető alá. Vagy Magyarország II. világháborús szerepéről, a lengyel-magyar barátság jegyében, aminek
egyik kulcsszereplője nagyapja, idősebb
Antall József volt.
De hálás téma a háború utáni nem
hivatalos lengyel-magyar kapcsolatok
története is. 1956 megélése a két nép történelmében, amelynek dokumentumai
századunkban kerültek csak szélesebb
nyilvánosság elé. A Szolidaritással való
kapcsolatok a szükségállapot alatt, majd

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

Hazank_jan.indd 11

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

összefogás alakult ki, kezdve
attól, hogy visszautasítottuk
a németek átvonulási igényét. Méltán lehetünk büszkék erre az időszakra, mint a
nemzeti összefogás történelmi példájára. Egyszerű emberektől kezdve a közigazSemjén Zsolt és Antall Péter a könyvbemutatón gatás legfelsőbb szintjéig,
a kormánytól az ellenzékig
a rendszerváltozás idején a korai MDF egyként tette mindenki a dolgát.
és FIDESZ lengyel kapcsolatai, a szaTermészetesen sok minden kellett
mizdatirodalom.
ehhez. Olyan miniszterelnökök, mint
Vagy beszélhetnénk azokról a szemé- Teleki Pál és Kállay Miklós, olyan bellyekről, akik a két nép közötti barátság ügyminiszter, mint Keresztes-Fischer
letéteményesei voltak, így Engelmayer Ferenc, és olyan főtisztviselők, mint időÁkos, az Antall-kormány varsói nagy- sebb Antall József és O’sváth László. Ők
követe, akit a kiadó az előszóban a könyv és munkatársaik voltak azok, akik nemmentorának említ, vagy a könyv szerző- csak annyit tettek, amit munkakörük,
je, Kovács István, hazánk első krakkói hatáskörük előírt, hanem messze túlfőkonzulja, aki kikutatta és közzétette lépték azt. Az ő bátor helytállásuk nélaz 1848/49-es szabadságharcunkban kül nem lehetett volna kapcsolattartás
részt vevő lengyelek történelmét.
a Honi Hadsereggel vagy az emigráns
De gondolom az itt jelenlévők szá- kormánnyal. És egyáltalán, így lehetett
mára mindezek elég ismert tények. Így a magyar föld a lengyel menekültek máaztán úgy döntöttem, inkább magáról a sodik otthona.
könyvről beszélek, illetve abból is kiraVarsóban, nem messze a magyar
gadok néhány részt, ami számomra is nagykövetség épületétől állították fel
újdonság volt, illetve nagyon fontosnak idősebb Antall József és Henrik Slawik
tartom, hogy minél szélesebb körben is- szobrát. A két politikus asztal mellett ül
mertté váljon.
és beszélget. Mondhatnánk, kordivatNe feledjük, ezer év történelme vonul nak megfelelő zsánerszobor. De a beel előttünk kövek, várak, templomok, szélgetés mögött sok minden rejlik, hiszobrok, táblák, ékszerek képében. Egy szen emberek tízezreinek életéről szólt.
emlékműre írt két sor mögött fantaszA varsói felkelés idején a város körül
tikus történelem húzódik meg. Az Ár- állomásozó magyar csapatok és a lengyel
pád-ház és a Piast-ház kapcsolata, közös felkelők közötti kapcsolatokról, tárgyalászentjeink, közös uralkodóink, közös sokról és együttműködésről, a felkelőkharcaink. Egymás segítése szabadság- höz átállt magyar katonákról a szovjet
küzdelmeinkben.
megszállás idején írott tankönyvek méAhogy Kovács István bevezetőjében lyen hallgattak. Kovács István számos
írja: „A két nép közötti barátság egyik adattal látja el az olvasót. De mindennél
legbeszédesebb bizonyítéka, hogy Eu- beszédesebbek a város körüli, ápolt marópa legstabilabb határa a XI. század gyar sírok és megemlékező táblák.
és 1920 között fennálló lengyel-magyar
Csak a fővároshoz közeli Milanówek
határ volt, amely a történelem során leg- város eseményeiről szólnék. A lengyefeljebb csak húsz, huszonöt kilométeres lek részt vettek a magyar tábori misészakaszon változott meg.”
ken, a magyarok fegyverrel és lőszerrel
Ami újdonság, hogy a könyv részle- látták el őket, sőt még gépjárművezetői
tesen beszámol a XXI. század, abból is tanfolyamot is szervezetek. De labdaa legutóbbi évtized emlékeiről. Törté- rúgó-mérkőzés is volt magyarok és lennelemlátása pedig visszatekintő a XXI. gyelek között.
századból a XX. századra.
Aztán megismerhetjük a könyvből
2011-ben Varsóban emléktáblát állí- Varsó magyar utcáit is. Csak egy kis
tottak az 1920-as lengyel-bolsevik há- példa: „A Varga Béla plébános sétány
borúban aratott lengyel győzelemhez és a Henrik Slawik sétány keresztezőnyújtott magyar segítség emlékére. El- désében lelünk rá a Magyar barátok
gondolkoztató, hogy Lengyelországot terére. Nem messze innen található
az I. világháború győztes hatalmai kö- egy utca, amely idősebb Antall József
zül egy sem támogatta, csak a vesztes nevét viseli, valamint egy O’sváth
Magyarország.
László rondóra keresztelt körforgaÖrömmel fedeztem fel a könyvben lom. Ursynówban a Teleki Pál utcáról
O’sváth László varsói szobrát – mond- fordulhatunk be a Bogláriak utcájába
hatnám azt is ismerősként üdvözöltem és onnan vissza a Keresztes-Fischer
–, hiszen 2011-ben engem ért a megtisz- Ferenc körtéren át rátérünk a Baló
teltetés, hogy felavathattam.
Zoltán ezredes utcára. Ennek közepén
Akkor arról beszéltem, hogy 1939 pedig megpihenhetünk az 1956-os maőszén Magyarországon valami példás gyar forradalom körtéren.”

És ekkor egy kicsit pironkodhatunk. Mikor lesz Budapesten Keresztes-Fischer vagy Teleki Pál utca? A
szocialista-liberális városvezetés még a
szobrát is kiűzte a városból. Azt hiszem,
e téren még akad teendőnk.
Az 1956-os forradalom napjaiban és
utána több városban tartottak tüntetést,
közülük az olsztyni volt a legnagyobb.
A Vörös Hadsereg tér névtáblát lecserélték Magyar Felkelők terére. Ez persze
sokáig nem maradhatott, de a hatalom
nem merte visszaállítani a Vörös Hadsereg teret, így kompromisszumos megoldásként Bem tábornokról nevezték
el. 2006-ban az eseményekre emlékező
táblát helyeztek el a téren.
Szczecinben 1956. december 10-én a
szovjet konzulátus épületét foglalták el
a tüntetők. A poznaniak emléktábláján
városuk és Budapest sorsa elválaszthatatlanul összefonódott 1956-ban. Ugyanitt
egymás mellett emlékeznek Mansfeld
Péterre és a tizenhárom évesen Poznanban lelőtt Romek Strzalkowskira.
Torunban az egyetemisták tiltakozásáról emlékezik tábla, Bydgoszczban
Eryk Bazylczukra, a magyar forradalom résztvevőjére emlékeznek. De a sort
hosszasan folytathatnánk.
2006. március 24-én Lech Kaczynski
lengyel államfő és Sólyom László köztársasági elnök aláírták a győri nyilatkozatot, és felavatták a lengyel-magyar
emlékművet Győrött a Bem téren. E kezdeményezés folytatásaként 2007. március 23-tól ünnepeljük a lengyel-magyar
barátság napját. Két évre rá Jaroslawban
is hasonló emlékművet állítottak.
Úgy gondolom, a hely és az alkalom
méltó arra, hogy itt emlékezzek meg az
azóta elhunyt Ottófi Rudolfról, Győr kereszténydemokrata alpolgármesteréről,
aki a barátság napja előkészítésének fáradhatatlan szorgalmazója, motorja volt.
Kedves Barátaim!
Hosszasan sorolhatnám még az emlékeket, idézhetném a történeteket. De
inkább figyelmükbe ajánlom a könyvet,
örömüket fogják lelni benne.
Nekem nem marad más hátra, mint
köszönetet mondani mindazoknak, akik
a könyv létrehozásán munkálkodtak. És
megerősíteni mindnyájunkban a lengyel-magyar barátság eszményét. Ehhez
Petőfi sorait hívom segítségül:
Két nemzet van egyesülve bennünk,
S mily két nemzet! A lengyel, s a
magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint
E két nemzet, ha egy célt akar?
Semjén Zsolt beszéde a Magyar
emlékek Lengyelországban
könyvbemutatóján hangzott el a
Lengyel Kulturális Intézetben
2018. január 16-án
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KDNP-sek összefogása a rászorulókért országszerte

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy országszerte megmozgatta a Kereszténydemokrata Néppárt megyei szervezeteit és helyi alapszervezeteit az adventi ajándékgyűjtő akció, melynek célja az volt, hogy a nélkülözőknek szebbé tegye az ünnepet. Lapunk terjedelme és az akcióban részt vevő KDNP-szervezetek nagy száma miatt nem lehetséges mindenről részletes beszámolót vagy akár csak egy fotót közölni, de az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – mégis felvillantunk
néhány, a helyi kereszténydemokraták karácsony előtti aktivitásáról tanúskodó életképet.
Részletesebb beszámolók és még több fotó található a megújult kdnp.hu portálon.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

Baja
Újkígyós

Szombathely

Miskolc

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Miniszteri látogatás a határon szolgáló katonáknál
Simicskó István kereszténydemokrata honvédelmi miniszter Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének társaságában kereste fel
év végén az Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelékben szolgáló katonákat.
A kétnapos határlátogatás első napján a honvédelmi tárcavezető az MH 5. Bocskai István
Lövészdandár hódmezővásárhelyi laktanyájából
elindulva felkereste az Algyőn és Mélykúton,
valamint a kelebiai és bácsalmási határvédelmi
bázisokon elszállásolt katonákat. Az állománygyűlések alkalmával – ahol jelen voltak az adott
települések polgármesterei is –Simicskó István
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hangsúlyozta: Magyarország jelenleg a világ
egyik legbiztonságosabb országa, amit hazánk
lakossága a katonák áldozatos munkájának köszönhet.
Magyarország honvédelmi minisztere kiemelte, hogy határainak védelme a Magyar Honvédség legfontosabb feladata, amelyet honvédjeink
áldozatkészen és lelkiismeretesen látnak el.
Kitartó munkájukért köszönetet mondott, jelképesen átadta a Honvédelmi Minisztérium ajándékait a katonáknak. A különböző határvédelmi bázisokon szolgálók főként sporteszközöket
kaptak.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA
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