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Szent
István művét
folytatva
a magyarFontos
közösséget
az érdemibb
Családi
csődvédelem
– elfogadta
a törvénytépítik
az Országgyűlés
Semjén Zsolt átadta a Külhoni Magyarságért Díjakat
kapcsolattartás

Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és
nemzetépítésbe mindenki bekapcsolódik a maga helyén – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a
Külhoni Magyarságért Díjak átadásán
augusztus 20-án az Országházban.
A kormány mindent biztosít a magyar identitás megőrzéséhez, hogy
mindenki Szent István államának
tagja lehessen, függetlenül attól, hol
él a világban – fogalmazott Semjén
Zsolt. Úgy vélte, mindez azonban
csak keret, amely akkor telik meg
„magyar élettel”, ha olyan szervezetek és emberek vannak a külhonban,
mint a mostani díjazottak, akik élettel tudják megtölteni a létező struktúrákat.
A miniszterelnök-helyettes kifejtette: Szent István államalapító király, de még pontosabb jelző,
ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljáhogy FORRÁS:MTI
„országépítő”. Szent István
materiális értelemben is országot
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fitemplomokat,
várakat, de
Júniusépített:
30-án elfogadta
az Országjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik zetési
nehézségekkel
küzdő
az országot
a közigazgatás,
gyűlés építette
a családi
csődvédelemről
képviselői szavaztak, a szocialisták, magánszemélyek adóssága szabáaz államszervezés
szóló törvényt,
amely elsőszempontjából
lépcsőben is,
az LMP-sek és a függetlenek több- lyozott keretek között rendeződjön,
megteremtette
a
keresztény
magyar
szeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
államiságot, Néppárt
az egyházszervezetet.
reszténydemokrata
javasla- zatot a szintén független Fodor
Szent
István
szellemi 1kisugárzása
– Folytatás a 13. oldalon –
tát 142 igen szavazattal,
nem Gáboradta le.
a mai napig egyben tartja a magyar
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adja át Horváth Emma tanárnak a
nemzetet.
Akkor vagyunk hűségesek az Külhoni Magyarságért Díjat. Balra Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
örökségéhez, ha ebbe az ország- és felelős államtitkár
A környezetszennyezés
okozta károk
mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
nemzetépítésbe mindenki
bekapcsokell – mondta
Harrach
Péter,
a
Magyar
elnöke május
a kelódik a maga helyén: a kormányban, Kereszténydemokrata
így van ez a külhoniSzövetség
magyarság(MKDSZ)
tuk: a határokon
kívül a28-án
nemzetépíresztény
civil
szervezetek
immáron
tizenegyedik
alkalommal
megrendezetett
országos
fórumán
az
Országgyűlés
a parlamentben, az önkormányzat- szervezeteinek vonatkozásában. A tés a feladatuk. A történelem vihaFelsőházi
KDNP frakcióvezetője
a környezetvédelem
és nemzeta fenntartható
fejlődés
fontossága
mellett a
ban,termében.
a tanári A
katedrán,
az orvosi díjazottak
a Szent István-i
rai úgy
hozták,
hogy a magyarság
teremett
világ védelmét
hangsúlyozta.
rendelőben,
a földeken,
a családban. építés olyan őrhelyén vannak, ahol egy jelentős része a határokon
Semjén Zsolt szerint különösen különös felelősség és teher van raj- kívül él.

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

miniszterelnök-helyettes
AzA ügyvezető
alelnöki poszt újkijea Kelentette:
„Nem
azértNéppártban,
lettünk világreszténydemokrata
amenemzet, mert az akartunk lenni, halyet április 25-től Hargitai János tölt
nem mert ilyen volt a történelem. A
be. Az első időszakról kérdeztük.
Szent István-i küldetés ma is aktuális. A díjazottak
megértették
ezt, és
FORRÁS:
AA
Szent István művét folytatva építik a
A Kereszténydemokrata
Népmagyar
közösséget.”
párt
ügyvezető
alelnökévé
válaszA Külhoni Magyarságért Díj alatották. Mit
ez a poszt,
mire
pításáról
egytakar
2011-es
miniszterkapott rendelet
megbízást?
elnöki
döntött, amelynek
értelmében
a külhoni
magyar köAz Országos
Választmány
tisztzösségek
érdekében
a közéletben,váújító ülésén
a KDNP alelnökének
az
oktatásban,
a kultúrában,
a nemlasztottak.
Semjén
Zsolt elnök
úr az
zet
örökségének
megőrzésében,
az
Alapszabály
65.§.
2. pontja alapján
egyházi
életben,
a
tudományban,
a
megbízott az ügyvezetői feladatok
tömegtájékoztatásban,
a
gazdasági
ellátásával. Ennek teljesítése érdekéönszerveződésben
kiemelkedő
ben az Alapszabály
64.§.-ban tevéfoglalt
kenységet végző magyarországi és
hatáskörét rám ruházta az április 25külhoni személyeknek és szervezei Országos Elnökségi ülésen, így jött
teknek a miniszterelnök évente tíz
létreadományoz.
az ügyvezető alelnöki státusz.
díjat
– Folytatás
a 4.
oldalon
A díjakat minden
évben
Szent
Ist- –
ván király ünnepe, augusztus 20. alkalmával adják át. Idén díjat kapott
Bíró Mária és Bíró Árpád, a Ráti
Szent Mihály Gyermekotthon vezetői, Furu Árpád építészmérnök,
Horváth Emma, a Csáth Géza Művészetbaráti Kör alapítója és vezeJúnius 18-án mutatták be a Vatikántője, Lőcsei József, a Horvátországi
ban FerencDemokratikus
pápa LaudatoKözössége
si' – Áldott
Magyarok
légy!
kezdetű
enciklikáját.
isztriai alapszervezete elnöke, Korpás Éva énekes, Péter Ferenc, Szováta volt polgármestere, Maros Megye
Önkormányzatának elnöke, Szomi
Ilona tanár, Tófalvi Éva sportoló,
valamint a Nyugat-Kanadai Magyar
Néptánc Fesztivál és a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Semjén Zsolt fogadta az Európai
Néppárt kampányfőnökét

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
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke az Országlátva aházban
minketfogadta
körülvevő
világ szépségét, rendjét, törDara Murphy-t, az Európai Néppárt alelnökét, a
vényszerűségeit
kötelességünknek
tartjuk a kampány
ránk bízott
ér2019-es európai
parlamenti választási
kampányfőnökét.
tékek megőrzését
–
mondta
Harrach
Péter
rövid
A kereszténydemokrata pártelnök hangsúlyozta: a következő váköszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az az
ember
ennek
a vilasztás tétje, hogy
megőrizhessük
Európai
Unió
alapító atyáinak
lágnak örökségét,
a gazdája, anem
teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azokkeresztény alapértékeket, a családok biztonságát, a
tól, akiknemzetek
ezt megteszik.
szuverenitását.
A teremtett
világban
az anyagi ennek
valóságon
túl ott avan
az a híreket,
Semjén
Zsolt hozzátette,
érdekében
KDNP
Fidesszelamelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
ember isegyütt
a maga
szellemi
ésvesz
lelki az
gazdagságával.
„Azkampányában.
ember, rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
aktívan
részt
Európai Néppárt
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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FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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
2018. 08. 28. –6:12:37
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Kormány, párt, frakció

„Isten őrállókká rendelt bennünket…”

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

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.

A KDNP keresztényüldözésről, környezet- és klímavédelemről és a Múzeumok Éjszakájáról is beszélt nyár elején a parlamentben. Most ezekből a
felszólalásokból válogattunk.
FORRÁS: AA

VEJKEY IMRE: JELENLEG
A KERESZTÉNYSÉG A
LEGÜLDÖZÖTTEBB VALLÁS
A VILÁGON
Vejkey Imre a Kereszténydemokrata Néppárt nevében napirend előtt
a keresztényüldözésre hívta fel a figyelmet és Ezékiel prófétát idézve
azt mondta: Isten őrállókká rendelt
bennünket, s mi megfújtuk a kürtöt.
„Rávilágítottunk arra, hogy a szélsőséges iszlám irányzatok térnyerése a világon mindenütt veszélyt jelent a keresztényekre” – fogalmazott
a képviselő. Hozzátette: jelenleg a
kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, ugyanis a világ 108
országában 215 millió ember szenvedi el az üldözés valamilyen formáját. Vejkey Imre szerint a magukat
jogvédőnek álcázó szervezetek és a
balliberális média nem tartja fontosnak, hogy a keresztényüldözésről
beszámoljanak.
Soltész Miklós kereszténydemokrata államtitkár a kormány nevében

MIRE KONCENTRÁL
AZ AGRÁRTÁRCA A
KÖRNYEZETVÉDELEMBEN?

válaszolva arra hívta fel a figyelmet,
hogy az összetett probléma súlyosságát három éve lehet érezni, főként
a migráció révén. Szólt arról, hogy
Magyarország erejéhez mérten segítséget nyújtott az üldözötteknek
például Irakban, Szíriában és Libanonban. 2,5 milliárd forintból templomokat, kórházakat, lakóházakat
építettek újjá – ismertette a magyar
államnak a közel-keleti keresztények szempontjából nélkülözhetetlen segítségét.

Hazank_julius_augusztus_ok.indd 2

a munka is megkezdődött. Emellett halálra van ítélve, és ez vonatkozik
a tájvédelmet szabályozó első hazai az európai civilizációra is, éppúgy,
jogszabály megalkotását ígérte az mint az óegyiptomi vagy az antik
államtitkár.
görög-római civilizációkra.Megjelent
„NeFerenc
lepápa Laudato si´
Szászfalvi László az államtitkári gyen igaza, hiszen nekünkkezdetű
fontosak
enciklikája
választ elfogadta.
az európai értékeink,
a keresztény
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
értékeink, a keresztény civilizáciMIKÉNT JELENIK MEG
ónk!” – fogalmazott Simicskó IstA CSALÁDOK TÉMÁJA A
ván. „Carroll Quigley, a Harvard
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN? Egyetem egykori professzora, a
A
kereszténydemokrata
Földi civilizációk evolúciójának kutatóLászló azonnali kérdésében azt tu- ja hét fejlődési stádiumra bontja a
dakolta az emberi erőforrások mi- különböző civilizációk fejlődését.
niszterétől, hogy miként jelent meg Az első lépésben a keveredésről ír,
a családok tematikája a június végi majd a vajúdásról, ezt követően a
Múzeumok éjszakáján, amit „a köz- terjeszkedésről, amikor a népességgyűjteményi szakma legkreatívabb növekedéssel és egyfajta földrajzi
ötletbörzéjének” nevezett. Az anya- kiterjedéssel együtt járó folyamatot
gi boldogulás mellett a családi élet ír le, amely gyakran robbanásszerűrészét kell képeznie a kulturális él- en, tervezhetően történik. Emellett
mények közös átélésének, az együt- alakulnak ki különböző viszályok,
tes rácsodálkozás semmi máshoz konfliktusok, majd kialakul a teljes
nem hasonlító érzésének – fogalma- birodalmi lét – amelyre nézve úgy
zott a kereszténydemokrata honatya. fogalmaz Quigley, hogy »az aranyVálaszában
Rétvári
Bence kor valójában a túlérettség csillogá(KDNP), a tárca parlamenti állam- sa, s hamarosan követi a lecsúszás«
titkára megjegyezte: a részt vevő –, majd a hanyatlás, és végül pedig
400 intézmény félezer helyszínen az invázió, azaz a hódítás és a régi
várta az érdeklődőket, akik az utób- civilizáció eltűnése önfeladás útján.
bi években mintegy 400 ezren vet- Bár – teszi hozzá Quigley – végtelen
tek részt a múzeumok egy újabb ideig is fennállhat az adott civilizáarcát családbarát módon bemutató ció, de ehhez fel kell ismerni a civieseményen.
lizáció belső bajait, fel kell ismerni
A családok évében a családok a külső veszélyeket, és tenni is kell
vannak a Múzeumok éjszakája kö- ezzel szemben; ha erre képes az
zéppontjában – jelentette ki az ál- adott civilizáció, akkor megmarad,
lamtitkár, aki viszontválaszában ha nem, akkor eltűnik, és helyette
később arról beszélt: ez az esemény más veszi át az irányítást” – ismerarra is alkalmas, hogy olyanokat tette Simicskó István, megfogalvonzzon a múzeumokba, akik az év
más napjain nem látogatnak el oda.
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

Szászfalvi László

Soltész Miklós

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 –

Szászfalvi László (KDNP) interpellációjában aziránt érdeklődött,
hogy mire koncentrál az agrártárca
a környezetvédelem területén. Mint
mondta, a kormány jelentős eredményeket ért el e területen, ezek közé
sorolta az élőhelyvédelmi programot, a nemzeti parkok fejlesztését,
az éghajlatvédelmet, az energiahatékonysági programokat. Hozzátette:
a mostani uniós ciklusban 60 milliárdot költhet a tárca fejlesztésekre.
Jelentős lépés a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, fenntarthatóvá tétele is, s az élelmiszerbiztonság kérdésére jelentős figyelmet
fordítottak, fontos ennek fenntartása
is – mondta.
Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára válaszában közölte:
vissza kívánják adni „a környezetügy rangját”, méltóságát, s ennek
első lépése volt az önálló államtitkárság, illetve az, hogy önálló
helyettes államtitkárságok jönnek
létre a természet- és környezetvédelemre. Jelezte: megkezdték a 2020
utáni időszakra vonatkozó nemzeti
környezetvédelmi program kidolgozását. Közölte, a levegő minősége kiemelten kezelendő kérdés lesz,
ezért elindult az országos levegőterhelés-csökkentési program kimunkálása. A hiányzó zajtérképek pótlására a kormány forrást biztosított, ez

A NEMZET
MEGMARADÁSÁNAK
ZÁLOGA AZ ÜTŐKÉPES
HADERŐ IS
„A jövőkutatók úgy fogalmaznak,
hogy az elkövetkezendő harminc
évben többet fog változni az emberi világunk, mint az elmúlt háromszáz évben. Ferenc pápa egyenesen
úgy fogalmaz, hogy az emberi civilizáció korszakos változással járó
időszakba lépett. Hihetetlen gyors
változások vannak technikai, technológiai értelemben is, és nyilván
ezek a változások, ezeknek a sebessége is jelentős mértékben növeli meg a különböző társadalmak,
nemzetek, államok sebezhetőségét”
– fogalmazott közelmúltbeli napirend előtti felszólalásában Simicskó
István, a KDNP országgyűlési képviselője.
Mint
emlékeztetett,
Oswald
Spengler „A Nyugat alkonya” című
művében úgy fogalmaz, hogy egy
civilizáció a születése pillanatától
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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 –

Simicskó István
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rendezett társadalom alapérték,
mazva, hogy a biztonság
alakításáért
és minden korban mindenkinek köédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
telessége tenni azért,
hogy az adott
állam, az adott civilizáció meg tudja
védeni önmagát. „Egy nemzet megmaradásának garanciális elemei
között természetesen ott található
a demográfia, ott található az erős
gazdaság. Én azt szoktam mondani,
hogy legalább Megjelent
négy Ferenc
dologra minpápa Laudato si´
denképpen szükség
van: a gazdaság
kezdetű enciklikája
erősítésére,
iskolák építésére, tempmi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
lomépítésre és egy ütőképes haderőre, amely képes megvédeni az adott
országot, az adott nemzetet a külső
bajoktól! Örömteli, hogy a Zrínyi
2026-os haderőfejlesztési program
elindult, a kormánynak világos és
egyértelmű célja, hogy egy ütőképes Magyar Honvédsége legyen. A
Kereszténydemokrata Néppárt támogatja. Örömmel látjuk, hogy a
költségvetés is jelentősen növekszik,
és olyan valós védelmi képességekkel erősödik a Magyar Honvédség,
amellyel képes lesz a magyar családok biztonságát garantálni. Azt is
tudjuk azonban, hogy egy szervezet,
legyen az hadsereg vagy bármilyen
más intézmény, igazi erejét mindig
a szellemisége, a hite adja, ezért
fontos az, hogy ha a jövő biztonságáról beszélünk, törekedjünk arra,
hogy gyermekeinknek átadjuk a
hazaszeretet érzését! Legyen ott a
szívükben mindig, mindenkor, hogy
nyugodt szívvel tudjuk átadni a magyar zászlót, hogy ők is törekedjenek arra, hogy ezt a hazát, amely a
szülőföldünk, amely semmivel sem
pótolható érték, mindig védelmezzék, mindig óvják. Ezért kell nekik
adnunk szellemiséget, értékrendet,
hitet, erre törekedjünk – a KDNP
ezt messzemenőkig támogatja!” –
mondta a kereszténydemokrata képviselő.

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 –

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.

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 –

AZ ARAB VILÁGBAN
VAN NAPFÉNY ÉS SZÉL –
MÉGIS ATOMERŐMŰVET
ÉPÍTENEK
„A Fidesz–KDNP-pártszövetség kormánya az alapvető nemzeti érdekeket szem előtt tartva az energetikában mindig is döntő fontosságúnak
tartotta az állami szerepvállalás
erősítését, hiszen így biztosítható
a hazai villamosenergia-fogyasztók megfizethető és biztonságos

Aradszki András
áramellátásának jövőbeni garantálása” – fogalmazott parlamenti interpellációjában Aradszki
András, a KDNP frakcióvezető-helyettese, aki szükségesnek nevezte az erőmű-kapacitások bővítését, hiszen az elmúlt időszakban
éves szinten csaknem 30 százaléknyi import segítségével tudtuk biztosítani hazánk áramszükségletét.
„Magyarország ennek érdekében
támogatja a megújuló alapú villamosenergia termelését, hiszen az
jelentősen hozzájárul hazánk klímavédelmi céljainak teljesítéséhez,
az import csökkenéséhez és ezáltal
a biztonságos ellátás megteremtéséhez”.
A két új paksi blokk minden
magyar érdekét fogja szolgálni –
hangsúlyozta Aradszki András.
„Ugyanakkor a Paks II. ellenzői
szerint az atomenergia ideje lejárt,
és a jövő kizárólag a megújulóké.
Ezzel szemben a kormánynak az a
helyes álláspontja, hogy mindkét
energiaforrás alkalmas arra, hogy
el tudjuk érni a klímapolitikai célunkat, amely klímapolitikai célok
arra szolgálnak majd, hogy a glo-

bális éghajlatváltozás erősödését
megszüntessük, illetve csökkentsük, és ezáltal azokat az időjárási
jelenségeket is, amelyek gyakran
katasztrófát idéznek elő.” Mint a
kereszténydemokrata
képviselő
fogalmazott, mindenki látja, hogy
például a mezőgazdaságban jelentős károkkal kell számolni az
ilyen beruházások, megújuló- és
atomerőművi beruházások nélkül,
szaporodnak az erdőtüzek, egyes
országokban az éghajlatváltozás
miatt vízhiány léphet fel, és ennek
nyomán menekülthullámok alakulhatnak ki. Éppen ezért a fenntartható fejlődésünk érdekében
különösen elengedhetetlen, hogy
a nemzetközi összefogás eredményeként megszületett párizsi klímavédelmi egyezményben foglaltak teljesülni tudjanak, hiszen a
klímaváltozást is nagymértékben
befolyásolják az emberiség energiafogyasztási szokásai, illetve az
energiatermelés forrásai.
A kereszténydemokraták energiapolitikusa a paksi atomerőmű
fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztertől többek között
azt kérdezte: Mely villamosenergia-termelési módok fokozódó alkalmazásával lehet a párizsi klímavédelmi egyezményben foglalt
célokat elérni?
Mi a globális atomenergetika jövőképe? Hanyatlik vagy valójában
lendületben van ez az iparág?
Süli János (KDNP) tárca nélküli
miniszter válaszában kifejtette: a
szén-dioxid-kibocsátás mértéke az
elmúlt időszakban egyértelműen
növekedett, soha nem tapasztalható
mennyiségben. A klímaváltozással
kapcsolatos negatív hatások kiküszöbölését csak úgy tudjuk végrehajtani, hogyha ezeknek a gázoknak
a kibocsátását megakadályozzuk és
visszafogjuk. Egyértelmű, hogy az
ipari növekedés, a gépkocsi-közlekedés, az elektromos mobilitás is
mind azt fogja eredményezni, hogy
villamosenergia-termelés nélkül a
fenntartható fejlődés nem biztosítható. Ezért a világ számtalan országában a törekvések azt igazolják,
hogy másképp nem tudunk ennek
a célnak megfelelni, csak atomerőművel, illetve ha megújulóenergia-termeléssel próbáljuk ezeket a

célokat kielégíteni. „A megújulóenergia-termeléssel
kapcsolatban
kétféle gondunk van: az egyik az,
hogy nem áll mindig rendelkezésre, a másik pedig az, hogy Magyarországon nem tudjuk raktározni,
tárolni a villamosenergiát. Ezért
tulajdonképpen
Magyarországnak nincs más lehetősége, mint az
atomerőmű-bővítést folytatni, amiben 2009. március 30-án e Házban
95,4 százalékos támogatással, akkor még négypárti megegyezésben
született a döntés, hogy kezdjük
meg ezt a munkát” – emlékeztetett
a tárcavezető, aki kifejtette: pillanatnyilag 58 hasonló erőmű építése van folyamatban a világban, és
ebből egyértelműen 48, a paksihoz
hasonló atomerőműblokkok tervezéséről, megépítéséről szól. Az is
elgondolkoztató, hogy bár ezeknek
a blokkoknak egy része Európában
épül, egy részük azonban az arab
világban. „Tehát ott vitatkozni
nem lehetne, hogy van-e napsütéses órák száma, van-e szél, hanem
egyértelmű, hogy mind rendelkezésre áll, az Egyesült Arab Emírségek mégis négy darab blokkot
épít, az első blokk üzembe helyezése zajlik. Szaúd-Arábia is 16 darab
blokkra jelentette be az igényét, és
ezt fogja tendereztetni. Tehát ezek
is elgondolkodtatnak bennünket,
hogyan van az, hogy mi ezekről
mindig negatívan beszélünk, és
azokban az országokban, ahol pedig a napsütéses órák száma jóval
több, mint nálunk, akkor a tendencia ott is az atomerőmű mellett
szól. Köszönöm, hogy elmondhattam: egyértelmű, hogy a világ
számtalan részén azért építenek
atomerőművet, hogy a klímavédelmi célkitűzéseket ki tudjuk elégíteni és fenn tudjuk tartani” – zárta
válaszát Süli János.
Aradszki András viszontválaszában emlékezetett: a párizsi klíma-megállapodásban jelentős szerepet vállaló India és Kína részben
szintén az atomerőművek segítségével szolgálja a klímapolitikai célokat, vagyis – mint a politikus fogalmazott – „Magyarország jó úton
van afelé, hogy az energiatermelés
döntően dekarbonizált legyen”. A
politikus elfogadta a kereszténydemokrata miniszter válaszát.

Adósmentés és az ápolási díj is téma volt a KDNP sümegi frakcióülésén
A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselői ferences atyák meghívására közös lelkigyakorlaton vettek részt, majd frakcióülést
tartottak a Veszprém megyei Sümegen.
KDNP.HU

Ferences atyák meghívására érkeztek
június 21-én a KDNP-frakció tagjai
Sümegre, ahol közös lelkigyakorlaton
vettek részt. Ezt követően frakcióü-
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lésre került sor, ahol áttekintették az
előttük álló időszak törvényalkotási feladatait. Szó esett a költségvetés
kapcsán felmerült kérdésekről is.
Az adósságcsapdába került családokkal összefüggésben egyeztettek

a különböző adósmentő lehetőségekről, annak kibővítési lehetőségeiről.
Beszéltek a fogyasztóvédelem további korszerűsítéséről, kiszélesítéséről.
Hosszan elemezték a képviselőcsoport
tagjai a nyugdíjrendszer és a gyermek-

vállalás összekapcsolásának opcióit.
Szociális kérdések is szóba kerültek. A
hajléktalanság és a közterület rendjének
biztosításának kapcsolata is felmerült.
A tanácskozás témái közé az ápolási díj
emelésének lehetősége is bekerült.
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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.

Megalapozott a jövő évi költségvetés tervezete, amely folytatja az eddigi konzervatív gazdaságpolitikai gondolkodást – értékelt Hargitai János,
a KDNP-frakció vezérszónoka a költségvetés parlamenti vitájában. A büdzsét a biztonságos növekedés jellemzi – jelentette ki felszólalásában a KDNP
másik felszólalója, Földi László.
FORRÁS: AA
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Hargitai János (KDNP) a jövő évi
költségvetési törvényjavaslat általános vitájában kiemelte, hogy 4000
milliárd forintot fordítanak majd
fejlesztésekre 2019-ben, és szakpolitikai célokra is biztosítanak többletforrásokat.
A kereszténydemokrata képviselőcsoport vezérszónoka kifejtette:
oktatásra 15 milliárd forinttal, egészségügyre 101 milliárddal, közbiztonságra, honvédelmi kiadásokra 150
milliárddal juthat több. A költségvetési gondolkodás fókuszában áll a
családpolitika, amire 2000 milliárd
forintot különítenek el – jelezte.
„Ez helyes törekvés, ugyanakkor
sok kormányzati cikluson keresztül
kell mindezt tenni, hogy mérhető
eredménye legyen” – mondta Hargitai János, a kereszténydemokrata
képviselőcsoport támogatásáról biztosítva a költségvetést. Hozzátette: a
mostani költségvetésnél a növekedés
fenntartásában tudnak gondolkodni. Ezt ma már természetesnek tekintik, de keserves volt az út, amíg
idáig el tudtak jutni – hangsúlyozta a
KDNP-s politikus.
A jövő költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, szolgálja Magyarország biztonságának
megőrzését, növelését, erre adtak a
választók felhatalmazást – mondta.
Célként jelölte meg a már elért növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatásra
való törekvést. A költségvetés tervezete a biztonságra épít, ami min-

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

Hargitai János
dig az egyik legfontosabb érték a
polgárok számára – jelezte. Hargitai
János kitért arra, hogy a költségvetés
növeli az eddig is jelentős tartalékok
szintjét. Válságjelenségek érzékelhetők a világban, az Amerikai Egyesült Államok és a világ többi része

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 –

Földi László
között kereskedelmi háború indult
el, és erre reagálni kell – vélekedett.
A KDNP ügyvezető alelnöke szólt
arról is, hogy reményeik szerint
70 százalék alá esik jövőre az államadósság GDP-arányos mértéke.
Hozzátette, jelenleg 4,4 millió a fog-

A sportra költött pénz nyereséget jelent
Földi László (KDNP) felszólalásában azt mondta, hogy a 2019-es költségvetési javaslattal könnyű azonosulni. A büdzsét a biztonságos növekedés jellemzi – jelentette ki.
Az elmúlt nyolc év sikeres gazdaságpolitikája lehetővé teszi, hogy további adócsökkentésekkel segítsenek az embereken, a családtámogatások pedig elősegítik, hogy több gyermek szülessen a jövőben – emelte ki
a KDNP-s képviselő. Hangsúlyozta, hogy a kormány célul tűzte ki, hogy
mindenki dolgozhasson, aki akar.
A sportra áttérve arról beszélt, hogy azt szeretnék elérni, hogy Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté váljon. Véleménye szerint
minden egyes a sportra költött pénz nyereséget termel, mert a javuló
egészségű lakosság kevesebb egészségügyi ellátást vesz igénybe.

lalkoztatottak száma, időarányosan
teljesül az egymillió új munkahelyre vonatkozó elképzelés. Kiemelte,
hogy 63 hónapja nőnek a nettó reálbérek, ez a folyamat várhatóan idén
és jövőre is folytatódni fog.
Hargitai János szerint a szocialisták költségvetéseire az volt jellemző, hogy külföldről, hitelből
szereztek forrásokat, és ezeket
osztották szét a saját társadalmi
szemléletük szerint, majd előbbutóbb „kifogytak a más pénzéből”.
A KDNP költségvetési szemlélete
nem ilyen, hanem arról szól, hogy
„álljunk a saját lábunkra, fordítsunk jelentős forrásokat beruházásokra, támogassuk a családokat”.
Mint mondta, azért szavaznak az
emberek a kormánypártokra, mert
meghaladták a szocialistáktól örökölt helyzetet és Magyarország ma
már más ország.

Üldözött keresztények támogatása:
Donald Trump főtanácsadója gratulált a magyar kormánynak
Július végén az USA kormánya konferenciát szervezett Washingtonban a vallási közösségek védelme és a vallásszabadság világszintű biztosítása érdekében, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter és Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkára személyében a magyar kormány is képviseltette magát.
HAZÁNK

Ezt a tanácskozást minden évben
megrendezik, ugyanis a Trump-kormányzat egyik prioritása a vallásszabadság biztosítása világszerte.
A konferencián felszólaló Szijjártó Péter többek között beszámolt
arról, hogy a magyar kormány az
iraki Telszkuf településen 991 korábban elüldözött keresztény család
lerombolt házát építette újjá és 31
keresztény templom felújításában
vesznek részt Libanonban, valamint
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keresztény közösségek iskoláit, kórházait és templomait támogatják a
Közel-Keleten.
A Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős
helyettes államtitkára, Azbej Tristan a Facebook-oldalán adta hírül,
hogy Donald Trump főtanácsadója
(aki egyben az elnök veje – a szerk.),
Jared Kushner a rendezvényen gratulált a magyar kormánynak az üldözött keresztényekért tett erőfeszítéseihez, és részleteiben is ismerte a

magyar kormány iraki humanitárius
projektjeit.
Azbej Tristan facebookos bejegyzésében az összejövetel témájához kapcsolódva Szijjártó Péter
konferencián elhangzott beszédéből idézett : „elfogadhatatlan az a
nemzetközi nyilvánosságban fel-felsejlő vélekedés, amely szerint a keresztényellenesség a diszkrimináció
utolsó elfogadható formája lenne.
A keresztényeknek ugyanúgy jár a
vallásszabadság és a biztonságos

élethez való jog, mint bármely más
közösségnek a világon”.
A helyettes államtitkár megtisztelőnek nevezte a lehetőséget, hogy
a külügyminiszteri delegációhoz
csatlakozva részt vehetett a Washingtonban megrendezett, vallásszabadságról szóló nemzetközi
miniszteri konferencián és közreműködhetett a magyar kormány
üldözött keresztények megmentését
és megsegítését célzó projektjének
bemutatásában.
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Semjén Zsolt: A Jobbik számára a történet véget ért

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
A Bayer-show vendége
volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, aki elemezte az ellenzék magatartását, amit a választások alatt tanúsított. Elmondta, hogy Simicska Lajos és Vona Gábor is árulást követett el. Kitért arra is, hogy a választási kampányt nem az ellenzéki pártok
folytatták, hanem az ellenzéki média. Továbbá beszélt arról, milyen nagy szerepe van Magyarországnak Európa jövőjének befolyásolásában.
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 –

KDNP.HU – ECHO TV

A miniszterelnök-helyettes értékelte
Megjelent Ferenc amit tanúaz ellenzék magatartását,
pápa Laudato si´
sítottak a választás
alatt, illetve azt
kezdetű enciklikája
követően.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
A választás során két árulás történt:
az egyik Simicska Lajosé, aki egy
Orbán Viktorral szembeni személyes
bosszú miatt átállt az ellenoldalra, a
másik pedig Vona Gáboré. De ez a
kettő nyilván összefügg. Vona Gábor
elárulta a nemzeti radikalizmust, azt
mondta: „én adtam a Jobbik lelkét,
én vettem el”, és balliberális irányba próbálta átvinni a pártot – tette
hozzá. Ez a két árulás pedig lehetővé
tette a Simicska- és a Soros-világ szövetkezését az Orbán-kormány meg-

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 –

buktatására. Semjén Zsolt kiemelte,
a fő problémájuk az, hogy 2008-tól
kezdve kialakult a centrális politikai

Magyar
állampolgárságot kapott
a magyarországi bolgár
nemzetiség több tagja

erőtér, ahol a Fidesz–KDNP egy hatalmas, kétharmados erő középen.
A miniszterelnök-helyettes kitért
az ellenzéki média szerepére is. A
választást nem az ellenzéki pártok
vitték, hanem az ellenzéki média.
Simicska és Soros György összeálltak és kitalálták, hogy visszahozzák a
duális politikai berendezkedést. Ezért
a Jobbikot áthozták a radikális jobboldalról a balliberális oldalra, és ezt
kellett az ellenzéki médiának levezényelni. Semjén Zsolt úgy fogalmazott:
a Jobbik meghasonlott önmagával, és
aki így jár, az nem állhat föl. A Jobbik
ezt megtette, elárulta azokat a fundamentumokat, amiért létrehozták. Miután elvesztették az önazonosságukat,
a történet nagyjából véget ért.

A miniszterelnök-helyettes kitért
arra is, milyen fontos küldetése van
Magyarországnak, illetve Orbán
Viktor kormányának. Orbán Viktor
2010-ben kivezette az államcsődből
Magyarországot és egy rendezett, öntudatos, erősödő ország lettünk. A
Fidesz–KDNP-szövetség meghatározza Magyarország sorsát, Magyarország a V4-ekét és a V4-ek Európáét.
„Tényleg azt gondolom, hogy Európa utolsó sansza az, hogy a keresztény civilizáció és a nemzeti szuverenitás védelme alapján visszatér az
alapító atyák örökségéhez. A keresztény civilizáció az, amit Európának
nevezünk, ha ezt feladjuk, a kontinens lelkét adjuk fel” – zárta gondolatait Semjén Zsolt.

Együtt alkotjuk az egyetemes magyarságot!

A magyarországi bolgár nemzetiség 32 tagja tette
le ünnepélyes keretek között a magyar állampolgársági esküt a közelmúltban a Magyarországi
Bolgárok Egyesületének budapesti székházában.
KDNP.HU – MTI

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyarországi bolgár nemzetiséghez tartozó 32 személy magyar
állampolgársági eskütételi ünnepségén beszédében
kifejtette: „amennyire természetes az, hogy a külhoni
magyarság megkaphatja a magyar állampolgárságot,
ugyanolyan egyértelmű az is, hogy a Magyarországon
élő, állam- és nemzetalkotó nemzetiségek tagjai magyar
állampolgárok lehetnek”. Mint elmondta, ezért döntött
úgy, hogy segíti e gyakran évtizedek óta Magyarországon élő, vagy már itt született bolgárokat abban, hogy
minél előbb megkaphassák a magyar állampolgárságot,
miután Varga Szimeon, a bolgár nemzetiség szószólója
megkereste őt ez ügyben. A kérelmeket Áder János köztársasági elnök hagyta jóvá.
Muszev Dancsó, a Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke beszédében kitért arra, hogy a Magyarországi
Bolgárok Egyesülete már 1914 óta működik, tehát több
mint egy évszázada vezet a közösség intézményes életet
Magyarországon. „A mai esemény, a fogadalomtétel jelképe annak, hogyan találtunk új hazára, hogyan váltunk
annak szerves részévé és integrálódtunk úgy, hogy megőriztük saját nyelvünket és kultúránkat is” – emelte ki.
A most magyar állampolgárrá vált bolgárok között sokan már évtizedek, akár 40 év óta is Magyarországon
élnek, többen már itt születtek és családjuk sokadik generációjaként élnek az országban. Az utolsó népszámlálás adatai szerint a magyarországi bolgár nemzetiséghez
tartozók száma mintegy 6000. A bolgár önkormányzat
elnöke szerint közöttük az elmúlt 5-6 évben minimálisra
csökkent azok száma, akik nem rendelkeznek magyar
állampolgársággal.
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A nemzetiségeink és a határon túli magyarok is
„mi vagyunk”, együtt alkotva az egyetemes magyar nemzetet – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Nemzeti Levéltár Kik
vagyunk? Magyarországi nemzetiségek című kiállításának megnyitóján július 13-án Budapesten.
Semjén Zsolt kiemelte: a magyarországi nemzetiségek egyszerre jelenítik meg anyanemzetüket, az egyetemes magyarságot, ugyanakkor
azt a sajátos értéket is, amelyet magyarországi nemzetiségként egyedül ők képesek adni az
anyanemzetnek, a magyarságnak és az emberiségnek. Kitért arra: a magyarországi nemzetiségeket bemutató kiállításon „saját magunknak
mutatkozunk be”, hiszen talán nincs is olyan, a
mai Magyarországon élő magyar, aki ősei között
kutatva ne találna határon túli magyart és valamilyen nemzetiséget is. Hozzátette: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesként egyaránt
szolgálja a külhoni magyarságot és a magyarországi nemzetiségeket.
Szabó Csaba, a levéltár főigazgatója köszöntőjében ismertette: amikor a kiállítást tervezték, szerették volna végigkövetni, hogy ezer év alatt hányszor

találkozott a magyarság más nemzetekkel. Volt,
amikor hívtuk őket, volt, amikor hívatlanul jöttek,
volt, hogy barátaink lettek és volt, hogy asszimilálódtak – mondta. „Előfordult, hogy megsértettük a
nemzetiségeinket” és az is, hogy „ők nem értették
meg, amit a haza kínált nekik”, de „együtt éltünk
a bajban” és közösek voltak a sikereink is – tette
hozzá a főigazgató.
A kiállítás eredeti oklevelek, iratok, tárgyak segítségével ismerteti Magyarország nemzetiségeinek történetét. A tárlat választ keres arra, miként
viszonyultak az itt élők egymáshoz, mennyire volt
ellenséges, barátságos vagy éppen közömbös a viszonyuk, és milyen mértékben integrálódtak vagy
asszimilálódtak a nem magyar ajkúak.
A kiállításon megtekinthető rövidfilmeken bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek,
örmények, románok, romák, ruszinok, szerbek,
szlovákok, szlovének, ukránok, zsidók, valamint
mára eltűnt etnikumok képviselői jelennek meg,
a látogatók így megismerkedhetnek a nyelvükkel,
zenéjükkel is.
A nagyközönség a kiállítást egy évig láthatja az
országos levéltár Bécsi kapu téri épületében.
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Kormány, párt, frakció

Nacsa Lőrinc: Tudatos népességcserét akar Brüsszel
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Nacsa Lőrinc (KDNP) az Országgyűlés június 25-i ülésén napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: napjaink első számú európai kérdése a migráció.

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

KDNP.HU – MTI

A brüsszeli bevándorláspárti erők és
a migrációt elősegítő Soros-hálózat
továbbra is a bevándorlók behozatalán
dolgozik – mondta Nacsa Lőrinc. Federica Mogherini, az Európai Unió külés biztonságpolitikai főképviselője ki
is mondta: a bevándorlás életbe vágóan
fontos az EU számára – tette hozzá.
A kereszténydemokrata ország�gyűlési képviselő úgy értékelt: „a
Soros-hálózat és a vele szövetséges
brüsszeli politikusok pénzügyi és

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 –

ros-terv végrehajtása – hangsúlyozta. sok Minisztériumának parlamenti
A KDNP frakciószóvivője közölte: államtitkára válaszolt. A miniszterezek a bevándorláspárti erők teljes helyettes közölte: a magyar kormányerővel támadják Magyarországot. nak 2015 óta ugyanaz az álláspontja
Megjelent
Ferenc
Jelezte, hétfőn az Európai Parlament a bevándorlás kérdésében. A
magyar
pápa Laudato si´
belügyi, állampolgári jogi és igazság- kormánynak az ország szuverenitákezdetű enciklikája
ügyi bizottságában (LIBE) Magyarsának megvédése
a fontos,
továbbá
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
ország elleni támadásra készülnek, az, hogy a magyar emberek ügyeiről
el akarják fogadni a hazugságoktól Magyarországon döntsenek. A kahemzsegő „Soros-jelentést”.
binet elutasítja és veszélyesnek tartA KDNP-frakció napirend előt- ja a bevándorlást – mondta. Rétvári
ti felszólalására a kormány részéről Bence szerint az védi meg az európai
az ugyancsak kereszténydemokrata kontinenst, aki megvédi az unió külRétvári Bence, az Emberi Erőforrá- ső határait.
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.

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

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

politikai érdekekből tudatos népességcserét akarnak végrehajtani Európában”. Szemünk előtt zajlik a So-

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 –

Az ellenzéki pártoknak előszöra saját belső
ügyeiket kéne rendbe tenniük
Számomra az első videó unalmas és semmitmondó volt – ezt mondta Nacsa Lőrinc augusztus elején az ECHO TV Napi aktuális című műsorában
Vona Gábor első vlog-, azaz videónapló-bejegyzéséről. A KDNP-s országgyűlési képviselő hozzátette: Vona Gábor ezekkel a videókkal az ellenzéki
térfelet akarja „bemozogni”.
KDNP.HU – ECHO TV

Vona Gábor olyan szavakat használ, mint a „demokrácia érzékenyítése”, amit eddig csak a liberális
oldaltól hallottuk – emlékeztetett
a kereszténydemokrata politikus.

Vona pedig, még Jobbik-elnökként, korábban azt mondta: ők
nem demokraták. Szóval 5-6 év
alatt eljutottunk odáig, hogy a volt
pártelnök a magyar társadalmat a
demokráciára akarja érzékenyíteni
– mutatott rá a súlyos ellentmon-

dásra Nacsa Lőrinc.
Az esetleges ellenzéki összefogásokkal kapcsolatban a KDNP-s
politikus elmondta: az ellenzéki
pártoknak először a belső ügyeiket kéne rendbe tenniük, utána
kezdjenek hozzá az ellenzéki vízió

építéséhez. „Hiányolom azt, hogy
az ellenzék nem csatlakozott Orbán Viktor víziójához. A miniszterelnök terveiben számos olyan
pont van, amivel mindenki egyet
tud érteni” – hangsúlyozta Nacsa
Lőrinc.

Hollik István: A Fidesz-KDNP készen áll
a küzdelemre a liberális erőkkel

Schanda Tamás: Politikai testület
politikai döntése az uniós büdzsétervezet

A Fidesz-KDNP frakciószövetség készen áll a küzdelemre a liberális politikai erőkkel, annak érdekében, hogy a 2019-es európai parlamenti választáson a kereszténydemokrácia győzzön – jelentette ki a frakciószövetség
szóvivője július végi sajtótájékoztatón, Budapesten.

Egy vállaltan politikai testület – az Európai Bizottság – vállaltan politikai
döntése az uniós költségvetési tervezet – mondta Schanda Tamás európai
uniós fejlesztésekért felelős államtitkár az ECHO TV Napi aktuális című
műsorában. Jelezte, nem újdonság, ami most történik, hazánkat újfent a
fejlesztési pénzek megvonásával zsarolják. Szerinte egyértelmű az összefüggés, mindez azért van, mert Magyarország nem enged Brüsszel bevándorláspárti politikájának.

KDNP.HU – MTI

Hollik István Orbán Viktor kormányfő tusványosi beszédével kapcsolatban hangsúlyozta: a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy
a magyarok olyan Európában akarnak élni, amely megvédi határait, a
keresztény kultúrát, és nemet mond
a bevándorlásra. Mint elmondta,
egyetértenek a kormányfővel abban, hogy ma világosan kirajzo-

Hazank_julius_augusztus_ok.indd 6

lódnak Európában a szemben álló
felek. Az egyik oldalon az az európai liberális elit áll, amely feladta
a keresztény értékeket, igent mond
a bevándorlásra és a multikulturalizmusra, nem védi meg Európa
határait. A másik oldalon pedig
azok a kereszténydemokraták vannak, akik megvédik a keresztény
értékeken nyugvó életformát, és
nemet mondanak a bevándorlásra
– közölte a szóvivő. Hollik István
hozzátette, ebben a helyzetben fontos, a liberális erőkkel folytatandó politikai küzdelmek állnak a
Fidesz-KDNP előtt.
Mert minden európai ország elvitathatatlan joga a keresztény értékek védelme és a bevándorlás elutasítása – mondta. Arról is szólt, a
miniszterelnöki beszédre adott ellenzéki reagálások újra bizonyítják,
hogy a Magyarország és Európa
jövőjével kapcsolatos küzdelmekben az ellenzéki pártokra nem lehet
számítani.

KDNP.HU – ECHO TV

Az Európai Bizottság elképesztő
méretű csökkentésre tett javaslatot
az Európai Unió 2021-2027-es időszakára tervezett költségvetésben.
Abban az esetben, ha a tervezetet
a jelenlegi formájában fogadnák el,
negyvenhat százalékkal csökkenne
a Magyarországnak jutó támogatás

kohéziós alap tekintetében, a teljes
kohéziós politikát nézve pedig huszonnégy százalék lenne a mérséklés – fejtette ki Schanda Tamás.
Az európai uniós fejlesztésekért
felelős kereszténydemokrata államtitkár szerint nagyon kevés ország
számolhat ekkora mértékű csökkentessél, amely egyértelmű bizonyíték arra, hogy mindez politikai
döntés, egy vállaltan politikai testület, az Európai Bizottság részéről. A büdzsétervezettel bizonyos
országoknak láthatóan kedvezni,
másoknak hátrányt okozni szeretnének – tette hozzá. Schanda szerint a kohéziós pénzek csökkentése
összefüggésben áll a magyar kormány bevándorlás-ellenes politikájával. Jelezte, nem első alkalommal
fenyegetik meg Magyarországot az
Európai Bizottság környékéről a
fejlesztési források megvonásával.
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„A család és a házasság tekintélyét vissza kell adni”
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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.

Újabb támogatási formákkal segítené a bajba jutott családokat a KDNP, Harrach Péter (képünkön) szerint az ősszel végre egyszerűsíthetik a csődvédelem
szabályait. A kisebbik kormánypárt frakcióvezetőjével a Magyar Hírlap készített interjút.
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 –

MAGYAR HÍRLAP

– Jövőre már kétezermilliárd foMegjelent Ferenc
rint jut családtámogatásra.
Mi kell
pápa Laudato si´
még ahhoz, hogy
kezdetűvégre
enciklikája érzékelhetően
a gyermekvállalási
mi környezetszennyezés
ellen isbeinduljon
védekezni kell
hajlandóság?
– A demográfia első számú nemzeti
sorskérdés. Csak kiszámítható, folyamatosan biztosított támogatások hozhatnak
valódi eredményt ezen a téren. Immár
negyven éve többen halnak meg, mint
ahányan születnek, ma ez a különbség
nagyjából negyvenezer. Ezt valamelyest
mérsékli a Kárpát-medence többi részéből érkező magyar bevándorlók száma.
Ugyanakkor végre reménykeltő adatok
is napvilágot láttak.
– Melyek ezek?
– Az úgynevezett teljes termékenységi arányszám 1,2-ről 1,5-re nőtt, ám
a cél továbbra is a 2,1-es határ elérése.
Az irány tehát jó, ám a lelkesedésünket mérsékeli az a tény, hogy tavaly
húszezerrel csökkent a szülőképes
korban lévő nők száma. Vagyis az évtizedes negatív folyamatok következményei ma is megjelennek, még ha
közben erősödik is a gyermekvállalási
kedv. Örömteli, hogy 2010 óta másfélszeresére nőtt a házasságkötések száma, kevesebb a válás és az abortusz.
– Felsorolni is nehéz, hányféle
kedvezményt biztosítottak a gyermeket vállalók számára az elmúlt
években. Ugyanakkor ideológiai vitákról is szó van.
– Az anyagi lehetőségek biztosítása
fontos, de a közgondolkodás alakítása
legalább olyan fontos, a család és a
házasság tekintélyét vissza kell adni.
Ebben az egyházi és a civil szervezeteknek, illetve a médiának is komoly
szerepe van. Jó lenne, ha ismét kívánatos lenne minden fiatal számára a
családi élet. A parlamenti többség rögzítette az Alaptörvényben, hogy a házasság egy férfi és egy nő tartós kapcsolatát jelenti. Ez fontos lépés volt.
– Ráadásul ez szinte forradalomnak számít Európában, legutóbb
Novák Katalin államtitkár beszélt
az alkotmányos definícióról, kapott
is ezért hideget-meleget a „haladó”
sajtóban.
– Ezzel nem kell törődni. Közép-Európában erős a hagyományos értékek
tisztelete, sőt ezt a politika is képviseli. Akármekkora a nyomás Nyugatról,
ki kell tartanunk a természetes és a
normális élet követelménye mellett.
Megjegyzem, senkit nem akarunk
bántani, a szexuális orientáció magánügy. De ha vannak, akik ezt ideológiai fegyverként használják, amit
nem fogadhatjuk el.
– Visszatérve a családpolitikára,
melyek a KDNP aktuális javaslatai?

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 –
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– Az idén elsősorban a válsághelyzetbe került családokkal foglalkozunk. Komoly intézkedésekre van
szükség az adósságcsapdába kerültek
esetében. Kétségtelen, igen sok lépés
történt már az érdekükben például a
devizahiteleseket megsegítő, többlépcsős csomag révén, de most másokról
is szó lesz. Azoknak juttatnánk támogatást, akik nem tudnak, s nem azoknak, akik nem akarnak fizetni. A végrehajtások körüli visszaéléseket már
sikerült visszaszorítani, és bevezettük
a családi csődvédelem intézményét.
Úgy tűnik, utóbbi esetében az ősszel
végre sor kerül a régóta esedékes módosításokra is.
– Eddig hányan éltek ezzel a lehetőséggel?
– Nagyjából ezerháromszáz család,
ezt a számot mindenképpen növelni
szeretnénk. Kezdeményezünk továbbá egy könnyített törlesztési lehetőséget, szintén az őszre, ami az úgynevezett elsétálás jogát is tartalmazni
fogja. Botrány, hogy valakitől elveszik az otthonát, és utána még folytatnia kell a törlesztést. Hangsúlyozom,
nem elengedésről van szó, hanem a fizetőképesség visszaállításáról, illetve
a jogtalan túlterhelés felszámolásáról.
– A bankszövetségnél már tudnak
erről a javaslatról?
– Igen, bár nagy lelkesedést nem
váltott ki belőlük. De nekünk nem is
az a dolgunk, hogy lelkesítsünk.
– A bevándorlás terén egyre elterjedtebb a magyar álláspont, úgy
tűnik, kvóta sem lesz, migránsok
pedig, legalábbis hazánkba, évek
óta nem jönnek. Beszélhetünk még
válságról?
– Kétségtelen, Európa polgáraiban
tovább erősödött a magyar megoldás
elfogadása, sőt ez egyre inkább igaz a
politikusokra is. Ugyanakkor a bevándorláspártiak sem adták fel, és ha változó intenzitással és helyszínekkel, de
a migráció is folyamatos. Egyértelműen ki kell mondani: nem emberi jogi

kérdés a tömeges migráció. Az ellentét
tehát napjainkban is fennáll, a harcot
meg kell vívni.
– Az ellenzéki sajtó felkapta egy, a
közelmúltban tett nyilatkozatát, miszerint a „sorosozás” a politikai marketing része. Tényleg így gondolja?
– Tisztázzuk: Magyarországra, illetve Európára a legnagyobb veszélyt
ma a tömeges migráció jelenti. Ennek
előkészítői és végrehajtói is vannak,
ebben az akcióban pedig nyilvánvalóan Soros György játssza a főszerepet. Egész Európa számára ő egy
kártékony figura. Ezt az igazságot kell
nekünk közölnünk a magyar polgárokkal.
– És Ferenc pápa? Ő sem a magyar kormány álláspontján van a
menekültek kapcsán.
– A Szentatya megnyilatkozásait a
liberális médiumok egyoldalúan közlik. Például leírták, amikor jelezte,
nem akarja elítélni a homoszexuális
embereket, ám azt már nem tették
hozzá, hogy azt is mondta: elítéli a
meleglobbit. A migránsok esetében
is elhallgatják, hogy a befogadó országok törvényeinek és szokásainak
tiszteletben tartására szólította fel az
úton lévőket. Kétségtelen, az önvédelem felelősségét nem említi, inkább az
emberi szenvedés iránti érzékenységet hangsúlyozza. Szavait úgy is felfoghatjuk, hogy a valóban üldözöttek
iránt nekünk is van felelősségünk, ezzel a kormány is tisztában van. Tesz is
értük. Hazánkat és Európát meg kell
tehát védeni egy hódító kultúrától,
ám helyben segíteni kell, elsősorban
a közel-keleti üldözött keresztényeknek. Ki kell mondani, hogy Európára
veszélyt jelentenek az identitásukat
megtagadó európaiak, hiszen ők azok,
akik behívják a migránsokat, és szervezik a folyamatot. Ez a magatartás
összhangban van azokkal a politikai
akciókkal, amelyek a nemzetállamok
gyengítésére irányulnak.
– Az európai zsidó közösség is
megszenvedi a migrációt és a multikultit. Erősíti ez a kapcsolatát a
kereszténységgel?
– Feltétlenül. A konzervatív zsidóságban és a polgári oldalban közös a
hagyományok tisztelete, a szuverenitás védelme és a közösségek erősítése.
Soros pedig Izraelben és hazánkban
egyaránt nemkívánatos személy.
– Hogyan értékeli a mostani ellenzéki összevisszaságot?
– A kampányban világossá vált
pártjaik megosztottsága és gyengesége, éppen ezért volt kénytelen átvenni
szerepüket a kormányellenes média.
Meglehetősen aktívan dolgoztak, illetve dolgoznak. Közben a ma zajló parlamenti pimaszkodás csupán

egyfajta rutinszerű viselkedés, a felszólalók mögött nincs megalapozott
kritika, ami pedig minden normális
ellenzéki párttal szemben jogos igény.
– Ha ez sokáig így megy, nem kényelmesedik el túlzottan a kormányoldal?
– A demokrácia megköveteli a működő többpártiságot, ehhez korrekt és
tisztességes, valós igényeket felvető
ellenzék kell. Erről ma szó sincs. Inkább csak a szimpátiaszerzés reményében repülnek rá egyes ügyekre,
legutóbb az ápolási díjak kérdésére.
A kormány méltányos megoldásra készül, egy ideje folynak az egyeztetések, az ellenzék mégis meglehetősen
agresszívan kezdett kampányolni ebben a témában. Elhazudják az elkötelezettségünket is.
– Amúgy emelik majd az említett
díjakat?
– Az ősszel a parlamentben is napirendre kerül a kérdés, ahogy említettem, formálódnak a tervek. Méltányos, a lehetőségeket is figyelembe
vevő emelésre lehet számítani.
– Ugyancsak szívtelenséggel vádolja az ellenzék a kormányt hajléktalanügyben, konkrétan az életvitelszerű közterületen tartózkodás
alkotmányos tilalmának bevezetése
miatt. Mit szól ehhez?
– Meg kell különböztetni a közterület rendjének és tisztaságának védelmét a hajléktalanellátástól. Évek óta
húzódó problémáról van szó, meg kell
oldani. Tudjuk, hogy nem elegendő a
megszavazott tiltás. Nekünk, kereszténydemokratáknak feladatunk, hogy
a történet szereplőiben meglássuk az
embert. A már meglévő, egyébként
egészen jól működő ellátórendszert,
illetve a segítő szervezeteket kell még
jobban támogatni, velük szorosan
együttműködve. Differenciált megoldásokra van szükség. Nem felejthetjük el, hogy az OPNI bezárásával sok
mentális problémával küzdő ember
került utcára, szükség van az ő kezelésük intézményes megoldására.
– És a szabad vasárnap? Előveszik újra?
– A rendezett társadalomban érvényesülnie kell a szolidaritásnak.
A visszavont intézkedéssel nem a
vásárlókat akartuk piszkálni, hanem
azt akartuk, hogy a százezres munkavállalói tömeg, amelynek tagjai leginkább az üzletláncoknál dolgoznak,
kapjanak a családtagjaikkal közös
pihenőnapot. Kétségtelen, ehhez a vásárlóknak kicsit le kellett adniuk a kényelmükből. Bízom benne, a magyar
társadalomban előbb-utóbb megerősödik ez a fajta szolidaritás, s akkor
megfogalmazódik az igény egy ilyen
vagy hasonló szolidáris megoldásra.
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Erzsébet-táborban nyaraló kárpátaljai diákokat köszöntött Rétvári Bence
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
Kárpátaljai diákokat köszöntött az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára augusztus 10-én az Országházban; a magyarul tanuló
kétszáz, ukrán nemzetiségű gyerek korábban a zánkai Erzsébet-táborban nyaralt.

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

HAZÁNK – MTI

Rétvári Bence az ünnepségen azt
mondta, az Erzsébet-programot néhány
éve elindító jogszabály új szociális üdülési lehetőséget nyitott meg sok magyar
számára. Eddig több mint egymillióan
részesültek a program valamely előnyéből. Közülük a legtöbben diákok voltak
– csak idén nyáron mintegy 130 ezer
fiatal vesz részt napközis vagy ottalvós
Erzsébet-táborban –, de nagycsaládosok, fogyatékos gyermekeket nevelő intézményekben dolgozók és nyugdíjasok
is sok támogatást kaptak – tette hozzá
az államtitkár.
Rétvári Bence kiemelte: a magya-

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 szervezők tájékoztatása szerint
rok voltak. A táborban
bővülnek ismereteik mintegy 220 magyarul tanuló ukrán
a magyar nyelvről – gyerek és harminc kísérő pedagógus
mondta. A KDNP al- érkezett Magyarországra, hazautazása
Megjelent Ferenc
elnöke hangsúlyozta: a előtt a csoport egy napot Budapesten
pápa Laudato si´
éves
magyar kormány min- tölthetett el. A többségében 10-14
kezdetű enciklikája
fiatalok negyven
származdig a segítségére
lesz környezetszennyezés
A lelki-szellemi
ellen is településről
védekezni kell
azoknak, akik újra meg nak, a legtöbben Beregszászról, Kiszeretnék erősíteni a rályházáról, Kovászóról és Ungvárról.
magyarságukat, bárhol Mintegy ötven gyerek beszél folyékonyan magyarul.
is éljenek a világban.
A nyáron Erdélyből, a Felvidékről és
Reményét
fejezte
ki, hogy a jelenlévők a Délvidékről is érkeztek fiatalok a
megtapasztalták, jó a magyarországi Erzsébet-táborokba.
magyarok közösségébe tartozni, és arra Így az idén összesen csaknem 2500
buzdította őket, minél inkább sajátítsák határon túli gyerek vakációzhatott
el a magyar nyelvet.
a Balaton partján.
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

rok számára különösen megtisztelő és
örömteli, hogy olyan Kárpátalján élők
vesznek részt a programban, akik azt
feltételezik, hogy a felmenőik magya-

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 –

Soltész Miklós: A közösségteremtést
szolgálják a nyári gyerektáborok

Kereszténydemokrata jogsegélyszolgálat is
indult a nyári diákmunka segítésére

A kormány az elmúlt nyolc évben kiemelten fontosnak tartotta a nyári
táborok támogatását, legyenek azok Erzsébet-táborok, a határon túliak
számára megtartott táborok, vagy éppen az egyházak által szervezett karitatív célú nyári táborok, hiszen ezek mindegyike közösséget épít, közösségi élményeket nyújt a résztvevők számára – hangoztatta Soltész Miklós,
a Miniszterelnökség egyházi államtitkára Nardán, ahol részt vett a szombathelyi egyházmegyei karitász táborának megnyitóján.

Tekintettel a korábbi években tapasztalható nagy érdeklődésre, a diák munkavállalók segítésére idén is közös jogsegélyszolgálatot indított az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a KDNP Foglalkoztatáspolitikai Szakbizottsága.

Tavaly nyár végén a nardai tábor
épületeit súlyosan megrongálta
egy vihar, újjáépítését 15 millió
forinttal támogatta a kormányzat –
közölte. Soltész Miklós hozzáfűzte: a szombathelyi egyházmegye
táborait pedig összesen 27 millió
forinttal támogatták az elmúlt évben, amivel több ezer gyermek
nyaraltatásának költségeihez járultak hozzá. Az államtitkár szólt
arról is, hogy a térségben a kisnardai templom felújítását is segítették
nyolcmillió forinttal.
Tuczainé Régvári Marietta, a
Szombathelyi Karitász igazgatója
az ünnepélyes megnyitó után elmondta: 22 éve szerveznek minden
évben táborokat, tizenkét éve találtak otthonra a Szombathelyhez közeli, főként horvát nemzetiség által
lakott község plébániájának kertjében. Elmondása szerint évről évre

építették, csinosították a tábort,
tavaly 20-28 millió forintot költöttek rá különböző adományokból
és pályázati forrásokból, de augusztusban az utolsó turnus végén
egyetlen éjszaka alatt szinte földig
rombolta a vihar. A szél lebontotta
és megrongálta a sátrakat, székek,
asztalok, játékok törtek össze, sőt
a kiszolgáló épületekben is komoly
károk keletkeztek. Ezután jött a
kormányzati segítség, amit egy német egyházi karitatív szervezet 2
millió forintos támogatása egészített ki. A karitászigazgató elmondta: minden évben 1200 gyerek táborozhat Nardán a szombathelyi
egyházmegyei karitrász szervezésében, ahol a gyerekek egy hetes
turnusokban pihenhetnek, sportolhatnak, lovagolhatnak, íjászkodhatnak, de elviszik őket például a
celldömölki Vulkán-fürdőbe is.
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A nyári szünetben több ezer fiatal vállalt
rövidebb vagy hosszabb időre diákmunkát. Ugyanakkor különösen a 15-24 év
közötti fiatalok számos esetben kiszolgáltatott helyzetben teszik ezt, rájuk nézve hátrányos feltételekkel. Gyakran szerződést sem kötnek velük, de előfordul
a szóban megbeszélt feltétek utólagos,
egyoldalú módosítása, amely a munkavállalót hátrányosan érinti, különösen a
bérezés vonatkozásában. Bár 2016 óta
a törvényi háttér átláthatóbbá, egyszerűbbé vált, még mindig sok a kérdés a
diákmunkával kapcsolatban – az IKSZ
és a KDNP ezek megválaszolásában is
igyekezett a nyáron segítséget nyújtani.
Az IKSZ és a KDNP arra kérte nyár
eleji közleményében a munkaügyi felügyelőségeket, az érintett hatóságokat,
valamint az önkormányzatokat, hogy a
nyári időszakban fokozottan ellenőrizzék a fiatal munkavállalók foglalkoztatási körülményeit, mert ezzel elkerülhetőek a munkáltatói visszaélések.
Emellett a fiatalok megfelelő munkajogi

Versenyképesebbek lettek a magyar fesztiválok
A nemzetközi piacon versenyképesebbek lettek
a magyar fesztiválok a támogatásuk növelése
és áfájuk csökkentése eredményeként – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális
csatornán. Rétvári Bence azt mondta, hogy a
fesztiváloknak gazdaságélénkítő hatásuk van:
egy átlagos külföldi vendég 40-100 ezer forintot
költ naponta.
A kereszténydemokrata államtitkár a Kossuth
Rádió 180 perc című műsorában is beszélt arról,
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hogy a Magyarországra irányuló turizmus 1012 százaléka fesztiválturizmus, minden nyolcadik-tízedik külföldi fesztiválozni jön.
Rétvári Bence kiemelte: a fesztiválok óriási
tömegeket vonzanak. A Szigeten többségében
külföldiek vannak és a Balaton Sound látogatóinak csaknem fele is külföldi. A nagyobb fesztiválok mellett igen széles a kínálat, különböző
kulturális és gasztrofesztiválok vonzzák az
érdeklődőket, és már kisebb települések is rendeznek fesztiválokat – fejtette ki az államtitkár.

tájékoztatása, valamint a nyári munkavégzésének segítése különösen fontos
volt, ezért a bejelentéseket, kérdéseket
az iksz@kdnp.hu e-mail címre várták az
ifjú kereszténydemokraták és a KDNP
Foglalkoztatáspolitikai Szakbizotsága,
s igyekeztek segíteni.
„Érdemes olyan munkáltatónál vagy
diákmunka-szövetkezetnél
munkát
vállalni, akiről a jelentkezőnek megbízható, pozitív referenciája van. Ha a
foglalkoztató szervezet megbízható, akkor nagyobb esély van a dolgozó diák
érdekeinek figyelembevételére, ami
mindkét fél megelégedéséhez vezet. A
munkáltatóknak, szövetkezeteknek tájékoztatni kell a munkavállalókat jogaikról, és az alkalmazás körülményeiről.
Az IKSZ és a KDNP mindenkit arra
bátorít, hogy ezt az informálást maga is
kérje, mert ezzel előzhetőek meg leginkább a félreértések” – szerepelt a nyár
elején kiadott, Nacsa Lőrinc IKSZ-elnök és Kovács-Pifka Péter, a KDNP
Foglalkoztatáspolitikai Szakbizottsága
elnöke által jegyzett közleményben.

Nyári gyermekétkeztetésre 6,7
milliárdot fordított a kormány
Fülöp Attila közölte: a program, amelyre 6,7 milliárdot fordít a kormány, 134 ezer gyerek számára jelentett napi egyszer meleg ételt a
nyáron. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkár hozzátette, 2010-ben még csak 2,4 milliárd forintot költöttek ingyenes étkeztetésre. Az egy adagra igénybe vehető állami
támogatást nyolc év alatt 370 forintról 570 forintra emelték.
Emlékeztetett arra, hogy harmadik éve nemcsak a nyári, hanem mind a négy iskolai szünetben igényelhetik a
rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést.
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A külhoni magyarság megmaradásának
záloga az erős anyaország
A magyar nemzet egységéről, a külhoni magyarság megmaradásáról,
illetve a magyar kormány céljairól beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor második napján.

Az együttműködés a siker kulcsa
Nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson
A Minority SafePack polgári kezdeményezés, Magyarország Kárpát-medencei gazdaságfejlesztő programja és a felívelő pályán lévő
szerb-magyar kapcsolatok jelentette pozitívumok mellett romániai
igazságszolgáltatás helyzete és a kárpátaljai magyarság elleni támadások is kiemelt szerepet kaptak Tusványos hagyományos nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésén. Elhangzott, érdemes lenne az
erdélyi magyarok összefogását a politikai pártok szintjére is „kiterjeszteni”.
KDNP.HU – SZEKELYHON.RO

Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes és Duray Miklós, felvidéki magyar író
KDNP.HU – SZEKELYHON.RO

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által tavaly kiadott, Testvéred minden
magyar – Gondolatok a nemzeti ös�szetartozásról című könyvet mutatták be Tusványos második napján az
Orbán Balázs-sátorban. A kötetben
a magyar kultúra, politika és tudomány személyiségei szólalnak meg,
többek között a beszélgetésen is jelen lévő Duray Miklós író és Szakály
Sándor, a VERITAS Történetkutató
Intézet főigazgatója. A könyv kapcsán a nemzeti összetartozásról szóló
panelbeszélgetésen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is megosztotta
gondolatait az érdeklődőkkel.
A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke már felszólalása elején leszögezte: hisznek a magyar nemzet
egyetemességében, hisznek az örök
magyarságban. „Ez két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy a magyarság
egyetemes időben és térben egyaránt.
Hiszünk abban, hogy azt, amit az őseinktől örököltünk, az utódainknak tovább kell adni. Másrészt a nyelvünk, a
kultúránk és a történelmünk egy olyan
csoda, amit csak mi, magyarok adhatunk az egyetemes emberiségnek.
Ebből az következik, hogy a magyar
állam értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon. Ez akkor
tud megtörténni, ha nemcsak abban
hiszünk, hogy időben egyetemes a
magyarság, hanem ha abban is, hogy
térben is az” – hangsúlyozta.
A kereszténydemokrata politikus
hozzátette: ahhoz, hogy a magyarság
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minden nemzetrésze megmaradjon,
elsősorban egy erős anyaországra van
szükség politikai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt. „A külhoni
magyarság megmaradásához kellenek azok a támogatások is, amelyek
az identitást megőrzik. Ezért van az,
hogy az óvodáktól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemig fönn
kell tartanunk a határon túli magyarság iskolarendszerét. A magyar nyelv
és az oktatási rendszer az, ami az
identitást megőrzi, beleértve a gyergyói néptáncosokat és az udvarhelyi
cserkészeket” – mutatott rá a székelyföldi térség kulturális színességére a
miniszterelnök-helyettes.
A kormányfő helyettese történelmi
tettnek nevezte a magyar állampolgárság lehetőségének kiterjesztését minden magyar számára, bárhol is éljen
a világon. „Nem szoktam személyes
érintettségről beszélni, de most hadd
említsem meg, hogy édesanyám is
erdélyi, tehát pontosan tudom, mit
jelent az, amikor bozgoroznak (hazátlannak neveznek – a Szerk.) valakit. Ezért a most már jóval több mint
egymilliomodik magyar állampolgár
nemcsak egy szám, hanem családok élettörténete, egyfajta történelmi
igazságtétel is. Ma az állampolgárság
megadása tulajdonképpen az egyetlen reális válasz Trianon tragédiájára.
Küldetésünk, hogy azt az örökséget,
amit a történelmünk során kaptunk,
minél inkább megőrizve, kibontakoztatva és gazdagítva tudjuk továbbadni
a következő magyar generációknak az
idők végezetéig” – zárta értékelését
Semjén Zsolt.

Első megszólalóként Semjén Zsolt,
Magyarország miniszterelnök-helyettese megköszönte azt „a nemzetpolitika sikerességét visszaigazoló és
elismerő” támogatást, amelyet a kormánypártok a külhoni magyaroktól
kaptak az országgyűlési választásokon: az elszakadt nemzetrészekben élő
magyar állampolgárok 96,4 százaléka
szavazott a Fidesz–KDNP-re. Semjén
ugyanakkor kiemelte, ez a visszaigazolás megerősítése is annak, hogy
minden nemzetrész felelős nemcsak
önmagáért, hanem a többi nemzetrészért és az egyetemes magyarságért is.
A miniszterelnök-helyettes örömének adott hangot továbbá azért, hogy
„a Vajdaságban a megvalósulás útjára
lépett a magyarok kulturális autonómiája”, ez pedig megfogalmazása szerint
olyan történelmi kiegyezés volt Szerbiával, ami Bukarest számára is jelzésértékű lehet. Az egyes nemzetrészek
által elért hasonló sikerek hivatkozási
alapok a többi számára is – tette hozzá
–, a nehéz helyzetben lévő elszakított
országrészekkel – Kárpátaljával vagy
Erdéllyel – pedig éreztetni kell, hogy az
összmagyarság mellettük áll.
MAGYARELLENES
KAMPÁNY KÁRPÁTALJÁN
A legsúlyosabb problémákkal szembesülő kárpátaljai magyarok képviseletében Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke szólt a több száz
fős hallgatósághoz. Mint mondta, az
ukrajnai magyar kisebbség egy súlyos
geopolitikai konfliktus színterére került, és ez sajnos várhatóan még hos�szú ideig nem oldódik meg. Meglátása
szerint Ukrajnában a nemzet átalakítása zajlik, olyan környezetben, ahol az
alkotmányra fittyet hányó politikusok
rendkívüli mértékben szűkítik a kisebbségi jogokat.
Ennek „ráadásaként” – folytatta –
állandó magyarellenes kampányok
miatt is szenvedniük kell, majd emlékeztetett ennek kicsúcsosodására, a

február 27-én hajnalban Ungvár belvárosában a KMKSZ központi irodájánál elkövetett robbantásra. Borúlátó
jövőképet festve Brenzovics elmondta, az elhúzódó belpolitikai válság
megoldására a nemzetközi nyomás
ellenére sem számít belátható időn
belül, és biztos abban, hogy „a következő választások után sem fogunk
a demokrácia jegyében ünnepelni”. –
Ettől függetlenül kitartunk, megőrizve
magyarságunkat – tette hozzá.
TÖRTÉNELMI
LEHETŐSÉGEK ELŐTT
A kárpátaljaival meglehetős kontrasztban álló vajdasági magyar kisebbségi
helyzetről Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke
számolt be. Az elsőként itt, Szerbiában
elindult magyar gazdaságfejlesztési
program jelentette pozitívumokon túl
a szerb többséggel történő „együttépítkezés” előnyei is szóba kerültek. Mint
Pásztor fogalmazott, „ez egy olyan
nyugalmi időszak, amikor megpróbáljuk közösen begyógyítani a múlt
sebeit”. Rámutatott: Szerbiában sikerült a múlt év végén a parlamenttel
egy olyan törvénycsomagot elfogadtatni, amely rendezi az oktatás minden
egyes szegmensét.
Emellett néhány hete egy újabb
„csomag” – a kisebbségi kerettörvény, a nemzeti tanácsról szóló, az
önkormányzati, illetve az anyakönyvekről szóló törvény – került a szerb
parlament elé. A VMSZ-elnök a magyar gazdaságfejlesztési csomagra
visszatérve elmondta, 11 ezer sikeres
pályázatra számítanak, ez ugyanen�nyi család életkörülményeit javíthatja.
„Emberemlékezet ilyen lehetősége a
külhoni magyarságnak nem volt” – fogalmazott.
EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A
SIKER KULCSA
A romániai magyar politikusok
„blokkjában” a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ),
a Magyar Polgári Párt (MPP) és az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
képviselői is szót kaptak. Elsőként
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Tánczos Barna emlékeztetett arra,
hogy „a centenáriumot ünneplő Románia nekünk, erdélyi magyaroknak nem
sok okot ad az örömre”. Az RMDSZ-es
szenátor meggyőződése, hogy a romániai közéletben egy újabb magyarellenes „hadszíntér” alakult: az igazságszolgáltatás.
Mint mondta, „ez nem a tömegek harca, hanem a román „mesterlövészeké”,
akik egy-egy jól irányzott „lövéssel”
munkálkodnak, utalva „a B-betűsök
fekete napjára” – a Beke-Szőcs ítéletre,
a Bánffy-erdők államosítására, illetve
a Batthyáneum visszaszolgáltatásának
ügyére. Elmondta, parlamenti munkájuk során is állandó akadályokba ütköznek, „minden kis előrelépés elsül�lyed a visszaküldés mocsarában, vagy
alkotmánybíróságra kerül”, és szerinte

ebben Klaus Johannis román államelnöknek is nagy szerepe van. Kitörési
lehetőségként a magyar diplomácia
román kormányra gyakorolt nyomását
említette. „Az a jó, hogy erdélyi magyarokként összetartozunk, együtt erősek vagyunk, és ebben Magyarország
kormánya rengeteget segít” – emelte ki.
Bíró Zsolt MPP-elnök igyekezett a
pozitívumokat kiemelni, bár „a romániai
magyar közösség ellehetetlenítését célzó
ítéleteket” ő sem hagyhatta figyelmen
kívül. Nagyszerű eredmények értékelte
ugyanakkor a Minority SafePack kisebbségi polgári kezdeményezést, viszont figyelmeztetett, „a következő időszakban
észnél kell lenni, hogy ne csináljanak
ebből magyar ügyet, a kezdeményezést
ne szorítsák kárpát-medencei skatulyába”, hiszen ez összeurópai ügy. A kor-

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett
társadalom
Bármimányzati szerepvállalással kapcsolatban ne dönthetnénk saját sorsunkról?
alakításáért
kijelentette, fontos, hogy az erdélyi
ma- lyen paradoxonnak hangzik, a székely
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
lojagyarság képviselve legyen a bukaresti autonómia követelése a legerősebb
parlamentben, a magyar diplomáciának litásnyiltakozat a mi részünkről a román
ugyanis ez nyújt kapcsolódási pontot a állam irányába” – mondta, hozzátéve,
román kormánnyal. A romániai magyar- hogy ez semmilyen módon nem jelenteságnak az Európai Parlamentben is ott né az állami hatalom aláásását.
kell lennie – tette hozzá.
Végezetül mintegy a romániai magyar
Az erdélyi magyar politikai alakulatok politikai pártoknak tett partnerségi ajánFerenc
EMNP
az
összefogásának szükségességét emel- latként Szilágyi kijelentette, azMegjelent
pápa Laudato si´
és az
előtte ki felszólalásában Szilágyi Zsolt, az erdélyi magyar gazdasági tervkezdetű
enciklikája
tünk álló választások
vonatkozásában
–
EMNP elnöke. „A magyarországi
ön- környezetszennyezés
A lelki-szellemi
ellen is védekezni
kell
kormányzati választások és a Minority akárcsak a magyarországi választásokon,
SafePack is a közös munka sikere, a illetve a Minority SafePack esetében is
Kárpát-medence üzenni tudott Európa – a sikeres együttműködési elvet tartja
és a világ vezetőinek” – értékelt. Sze- irányadónak. „Mindenkinek van hely
rinte egyértelmű, hogy „sokkal erősebb a nap alatt, vannak, akik kis lépésekkel
és stabilabb lenne Románia Székely- akarnak haladni, vannak, akik nagyobföld autonómiájával, mint a saját magát bakkal, de az biztos, hogy egy helyben
gyengítő politikai elit vezetésével. Miért nem toporoghatunk” – zárta beszédét.

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

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 –

Harrach Péter: A kétharmados többség felelősség a választóink felé
Négypárti vitát tartottak a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kerekasztal-beszélgetésén. A baloldali pártok nem is mertek részt venni a diskurzuson, így ott a Fidesz és a KDNP frakcióvezetői mellett a Jobbik és az LMP képviselői jelentek csak meg. A vitát – még a balliberális média tudósításai
szerint is – a kormánypártok képviselői nyerték meg.
HAZÁNK

Nem korlátlan hatalmat jelent, hanem
óriási felelősség a kormánypártok által
az áprilisi választáson szerzett kétharmados többség – mondta Kocsis Máté,
a Fidesz frakcióvezetője. Szerinte az
ellenzéknek semmilyen Magyarországgal vagy a nemzettel kapcsolatos víziója
nincs. Kocsis Máté szerint a fenti felelősséggel kívánnak hozzáállni a közös
ügyekhez, az ország dolgaihoz.
Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője úgy
fogalmazott: a kétharmados többség felelősség azok felé, akik megválasztották
őket, és lehetőséget jelent a kormánypártoknak arra, hogy a világképüknek
megfelelő céljaikat megvalósítsák.
Keresztes László Lóránt, az LMP
társelnöke azt mondta: az ellenzék számára kudarc volt az áprilisi választás, de
az ő munkájukat mégis igazolták a választók, soha nem kaptak ennyi voksot.
Az fel sem merült, hogy ne vegyék fel a
mandátumot.
Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője
azt mondta: a szavazók által támasztott
minimális elvárás, hogy a képviselők
járjanak be a parlamentbe, így nem is
volt opció, hogy ne vegyék fel a mandátumot. Az, hogy harmadszor kapott a
Fidesz–KDNP kétharmadot, az kritika
is az ellenzék számára – jegyezte meg.
Hozzátette: nincsenek illúziói a parlamenti munkát illetően, s nosztalgiával
tekint a 2010-ben indult ciklusra, amikor érdemi viták zajlottak. Azt kérte, a
kormánypártok éljenek és ne visszaéljenek a kétharmaddal, hiszen egy erős és
felelős kormány azt is figyelembe veszi,
hogy a magyar társadalom és szavazók
közel fele nem ért egyet vele. Hozzátette: a választási eredményekből le kell
vonni a tanulságokat. A Jobbikot már
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külső határait meg kell
védeni, és ennek a kérdésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia.
Kocsis Máté megjegyezte: elég lett volna
a vonatkozó törvényt
megszavazni,
ezzel
szemben az LMP soha
nem támogatta a magyar kormányt a migrációval kapcsolatos
fellépéseknél.
Mirkóczki
Ádám
úgy látta: a Jobbik defenzívába szorult a váHarrach Péter, Kocsis Máté és Keresztes László Lóránt lasztásokon bevándorlásügyben, és bár sorra
sokan temették, mégis növelni tudták
nyerik a helyreigazítási
erejüket, s ő nem érez válsághangulatot pereket, de ez már senkit sem érdekel
a pártjában.
április 8-a után.
Harrach Péter úgy látta: fontos, mi
Kocsi Máté megjegyezte: mindig elő
zajlik a parlamentben, de még fonto- fog kerülni, hogy a jobbikos képviselők
sabb, hogy mi zajlik az országban, ez nem támogatták az alkotmánymódopedig a kormányzati munkától függ. sítást, szerinte „a szezon meg a fazon”
Szerinte a liberális demokrácia súlyos ez és a letelepedési kötvény ügye. Mint
hiányosságokkal bír, néhány emberi mondta, mondva csinált okokra való hijogot kiemel, elferdít, amiből aztán ab- vatkozással nem lehetett a Jobbikra szászurd jelenségek fakadnak, mint például mítani a fontos nemzeti ügyeknél, ami
a gender-elmélet. Emellett tönkreteszi a csalódás.
közösségeket. Kijelentette: a liberális
Keresztes László Lóránt úgy reagált:
demokrácia mára megbukott.
tényszerűen nem igaz, hogy ne álltak volKocsis Máté azt mondta: semmilyen na ki fontos kérdésekben, mint például a
Magyarországgal vagy nemzettel kap- nemzeti kisebbségek jogainak biztosítácsolatos víziója nincs az ellenzéknek, sa, a magyar kisebbség védelme. Amikor
lózungokat lehet hallani tőlük. Ilyen Kocsis Máté azt kérdezte: helyes-e a mafelhatalmazású kormány nincs még egy gyar miniszterelnök bevándorlás-ellenes
Európában – rögzítette, hozzátéve: a vá- politikája, elismerte az Orbán-kormány
lasztói akaratot a parlamenten belül kell pozitív szerepét abban, hogy vitát indított
érvényesíteni egy parlamenti demokrá- európai szinten. Megjegyezte: ez a disciában.
kurzus még nem jutott el arra a szintre,
Keresztes László Lóránt a migráci- ahol lennie kellene.
óról azt mondta: mindig határozottan
Harrach Péter az LMP- képviselő szakiállt ez ügyben amellett: az illegális vaira úgy reagált: most már világos számigrációt meg kell állítani, az unió mára, mit is jelent az ellenzék által han-

goztatott parlamenten kívüli politizálás:
amit az LMP-s képviselő nem mondott
el a parlamentben az Orbán-kormány
bevándorlás-politikáját méltatva, azt elmondta itt. Kitért arra is: ami az LMPben történik, az áldemokrácia, ami nem
is hatékony, a Jobbik nemzeti ügyekben
való megnyilatkozásai pedig azért erőtlenek, mert politikai és eszmei fordulatot
vett a párt, ami hitelteleníti az egykor
nemzeti radikálisnak nevezett alakulatot.
Kocsis Máté az időközi választások
eredményeiről szólva megjegyezte: ha
az ellenzéki pártok hülyének nézik és
becsapják az embereket, akkor olyan
eredmények fognak születni, mint legutóbb Józsefvárosban: a kormánypártok
kiütéses győzelmet aratnak továbbra is.
Hitelességi problémák vannak az ellenzéki pártok esetében – tette hozzá. Az
EP-választásokról Keresztes László
Lóránt azt mondta: ez egy kritikus választás lesz az unió számára, szerinte
valóban a közösséget érintő témákról
kell majd beszélni.
Kocsis Máté szerint azért bír nagy
jelentőséggel az EP-választás, mert az
előző Európai Parlamentet még a migrációval összefüggő problémák ismerete nélkül választották meg. A tavaszi
választás viszont lehetőséget ad arra,
hogy erről is véleményt mondjanak az
emberek – közölte. Azon pártok megerősödése várható, amelyek az illegális
bevándorlással szemben alakítják ki véleményüket, ahogy várható az Európai
Bizottság összetételének megváltozása
is, s az is világossá válik majd, hogy
Európa milyen irányba fordul. Szerinte
a polgárok egy biztonságos Európára
szavaznak majd.
Mirkóczki Ádám egyetértett azzal,
hogy a bevándorlás lesz a kampány fő
témája. Hozzátette: szerint még a tét az
unió jövője.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője (képünkön) is részt vett a kárpátaljai magyarság helyzetéről tartott
kerekasztal-beszélgetésen Tusványoson.
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 –

HAZÁNK

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
A kerekasztal-beszélgetés
fő témája
pápa Laudato si´
az ukrán oktatási
törvény
és a kárkezdetű
enciklikája
pátaljai
magyarság
helyzete volt.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
„Brenzovics László KMKSZ-elnökkel egyetértettünk abban, hogy
a magyar kormány következetes kiállása a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatási jogáért példaértékű
volt. Ukrajnának teljesítenie kell a
Velencei Bizottság ajánlásait, valamint a nemzetközi kötelezettségvállalásait. Amíg az ukrán kormány
nem biztosítja a szükséges jogi
garanciákat és nem folytat érdemi
konzultációt a nemzeti kisebbsé-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

– 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 –

gek képviselőivel, addig a magyar
kormány is kiáll eddigi álláspontja
mellett a NATO–Ukrajna-csúcs,
valamint az euroatlanti integráció
vonatkozásában” – fogalmazott
Juhász Hajnalka.

TUSVÁNYOS

III

Mátyás királyról, Erdély leghíresebb
szülöttjéről is beszélgettek Tusványoson
HAZÁNK

Volt időszak, amikor Magyarország világpolitikát formáló tényező lehetett. Ekkor ivódott szinte a
génjeinkbe a keresztény Európa
védelmének küldetése – hangzott
el a Mátyás Király Emlékévről
tartott kerekasztal-beszélgetésen
a Bálványosi Szabadegyetemen.
A beszélgetés résztvevője Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Csibi Krisztina, a
Magyarság Háza igazgatója, a kolozsvári Gergely Balázs, a Mátyás
Király Emlékév Tanácsadó Testület tagja és Gaal Gergely, a Testület elnöke (képünkön).
„A Mátyás-emlékév programjai
történelmi múltunk alapján inspi-

rációt adnak a jelennek is. Mátyás
király személye – akit a környező népek is magukénak vallanak
– példát mutat korunk európai és
magyar politikusai számára is”
– hangsúlyozta egy tusványosi
kerekasztal-beszélgetésben Gaal
Gergely, a Mátyás Király Emlékév
Tanácsadó Testületének elnöke.

„Mi vagyunk Európa jövője”
Európa vezetői alkalmatlanok, mert nem tudják megvédeni Európát – mondta Orbán Viktor hagyományos előadásában a Bálványosi Szabadegyetem és
Diáktábor zárónapján.
KDNP.HU – PESTISRÁCOK.HU

Mi vagyunk Európa jövője, a hatvannyolcasok után a kilencvenesek jönnek – jelentette ki Orbán
Viktor. Az európai elit csődjének
szimbóluma az Európai Bizottság,
ám a napjai meg vannak számlálva, háromszáz napban – fejtette ki
a miniszterelnök a jövő évi európai
parlamenti választás tétjét érzékeltetve.
Orbán Viktor a röviden csak
Tusványosnak nevezett, a Fidesz
szellemi holdudvara és az erdélyi
fiatalok körében is rendkívül népszerű, rekordlátogatottságot elérő
rendezvényen arról is beszélt, hogy
véget ért a száz év magyar magány
korszaka és Magyarország az egész
Kárpát-medence
újjáépítésére,
korszakváltásra törekszik, amihez
partnerséget kínál a szomszéd országoknak. A miniszterelnök azt is
megüzente: a harmadik kétharmad
új szellemi és kulturális teret teremt, ezért nagy változások jönnek
szeptembertől a kultúrpolitikában.
A kormányfő előtt beszédet mondó
Tőkés László pedig azt hangsúlyozta, hogy a mindenkori román vezetés az erdélyi magyarság elsorvasztására törekszik, aminek intő jele
a szászok korábbi szisztematikus
kipusztítása is.
A kárpát-medencei magyarságnak sikerült átugrania egy lélektani
küszöböt, köszönthettük az egymilliomodik visszahonosult állampolgárt, ha csak ennyit végeztünk volna, már érdemes lenne meglengetni
a kalapunkat – kezdte beszédét Or-
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Németh Zsolt (FIDESZ), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke,
Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere és Orbán Viktor miniszterelnök
bán Viktor rocksztároknak kijáró
tömeg előtt, a Tusványos fantázianevű fesztivál és szabadegyetem
nagyszínpadán. A miniszterelnök
úgy folytatta: a nemzetegyesítés folyamata nemzetépítésbe torkollik,
mi, magyarok képesek vagyunk
megérteni a rendkívül bonyolult
és összetett helyzetünket, képesek
vagyunk, ha kell, egy nemzetként
mozdulni. A székelyföldi magyarok
is kiálltak az anyaország mellett az
áprilisi választáson, amit meg kell
köszönni. Ám a kormány sportemberekből áll – fűzte tovább Orbán –,
nem érjük be döntetlennel, hiszen
eddig négyszer nyert és négy cikluson át volt ellenzékben a Fidesz a
rendszerváltás óta.
SZEPTEMBERTŐL
NAGY VÁLTOZÁS JÖN A
KULTÚRPOLITIKÁBAN
Napjaink legizgalmasabb vitája
éppen a kulturális téren robbant
ki, ami érthető és jól is van így.

Valóban egy új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség
a harmadik kétharmad után és mi
tagadás, szeptembertől nagy változások előtt állunk – jelentette ki
a kormányfő. Úgy érvelt: az alap
szilárd és tartós, nem elhamarkodott, ha a korszaképítést jelöljük
meg célként. Ezután Orbán Viktor
példákkal szemléltette a kormányzásuk sikereit, ma négy százalékon
áll a gazdasági növekedés, ma 11
ezer milliárd forinttal nagyobb
értéket állítunk elő minden egyes
évben, mint 2010 előtt. A 2008-as
válság miatt felvett hiteleket vis�szafizettük, az IMF-et hazaküldtük, az államadósságot csökkentettük. a foglalkoztatottak száma
55 százalékról 69 százalékra nőtt,
a bérek jobban állnak, a színházlátogatások száma hárommillióval
megemelkedett évente, a szélessávú
internet is sokkal több magyarhoz
jut el – ismertette a gazdasági stabilitás jeleit.

MAGYARORSZÁG LEGYEN
AZ ÖT LEGJOBB KÖZÖTT!
Mindezt látva talán nem nagyképűség, amit mondani fogok – fogalmazott a kormányfő, így folytatva: egy
nemzeti kormány nem vállalkozhat
kevesebbre, minthogy nagy célokat
tűz maga elé, amelyek értelmet adnak a következő évek munkájához
Ezeket a célokat megfogalmaztuk,
azt akarjuk, hogy Magyarország
az Európai Unió öt legélhetőbb,
legversenyképesebb országává váljon. Hogy állítsuk meg a népesedés
csökkenését, kössük össze az anyaországot a határon túli magyarokkal, építsük fel az új honvédséget.
VÉGET ÉRT A SZÁZ
ÉV MAGYAR MAGÁNY
KORSZAKA
Tervünk, hogy újjáépítsük az egész
Kárpát-medencét, hiszen véget ért
a 100 év magyar magány korszaka, újra erősek vagyunk, bátrak
vagyunk, van pénzünk és vannak
erőforrásaink. Van egy ajánlatunk a
szomszédaink számára: kössük ös�sze végre és az országainkat, kössük
össze városainkat gyorsvasúttal és
autópályákkal, kössük össze energiahálózatunkat és hangoljuk össze
a védelempolitikánkat, fektessünk
be egymás térségeibe – sorolta terveit Orbán Viktor, egyet kiemelve:
1000 magyar óvoda felújításához
kezdtünk hozzá a határokon túl.
A kölcsönös tisztelet alapján építsük újra a Kárpát-medencét és e
tisztelet kinyilvánítására remek alkalom a száz éves évforduló. Száz
éve lépett be Románia a modern
Európába, mi értjük, hogy nekik
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Tőkés László: A román centenárium jó alkalom a román-magyar viszony rendezésére

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

A miniszterelnöki beszéd előtt
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke,
a KDNP egyik európai parlamenti képviselője mondta el gondolatait. Szerinte Nagy-Románia
létrejöttének centenáriuma jó
alkalom lenne a román-magyar
viszony rendezésére.
„Az erdélyi magyarság ügye
közel száz évvel elcsatolása után
is rendezetlen, és többé-kevésbé
így van a többi elszakított nemzetrésszel is. A román centenáriumi jubilálás jobbára nacionalista, nacionálkommunista klisékre
épül, központi eleme a magyarságról alkotott hagyományos ellenségkép kultiválása” – ismertette markáns helyzetértékelését
Tőkés László.
Elmondta: nincs kétsége afelől,
hogy „a magyarság beolvasztására, kiszorítására és megsemmisítésére irányuló, poszttrianoni
tradicionális pánromán nemzetstratégia” változott formában továbbra is érvényben maradt. Azt
a Bukarest által gyakran hangoztatott tézist is a Ceauşescu-doktrína tovább élésének nevezte,
hogy „a kisebbségi kérdés Romániában példás megoldást nyert”.
Tőkés László sajnálatosnak
tartja, hogy az Európai Unió „a
beözönlő muszlimok emberi jogaira” koncentrál, és szinte ügyet
ezen van mit ünnepelni, de ők is
értsék meg, hogy nekünk nincs mit
ünnepelnünk! Szerintük Székelyföld nem is létezett, pedig akkor is
létezett, amikor a modern Románia
még nem, és akkor is létezni fog,
amikor Európa nagy része már behódol az iszlámnak.
Az ajánlatunk tehát az, hogy a
valóság tagadása helyett fogjuk fel
ezt a helyzetet erőforrásként, akarjunk erősödő Székelyföldet, akarjunk erősödő magyarságot, amely
gyarapodást jelent majd Románia
számára is, ahogyan Kós Károly
mondta – hangoztatta a kormányfő.
LEGYEN KÖZÉP-EURÓPA
A LEGBIZTONSÁGOSABB
TÉRSÉG!
Így folytatta: az is célunk, hogy
felépítsük Közép-Európát, Európa
nagy, erős, biztonságos térségét. Ez
egy sajátos kultúrájú térség, más,
mint Nyugat-Európa. Erre Orbán
Viktor öt tézist fogalmazott meg:
minden országnak joga van megvédeni a kultúráját és elutasítani
a multikulturalizmus kultúráját,
joga van megvédeni a hagyományos családmodellt, egy anyához
és egy apához minden gyereknek
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

és sorstársai újratemetésének
napján a Budapesti nyilatkozatban kötelezték el magukat a román-magyar viszony és az erdélyi magyarság helyzetének békés
rendezésére.
Megjelent Ferenc
Tőkés László idézte az Antall
pápa Laudato si´
József, Csoóri Sándor és Für
Lakezdetű
enciklikája
jos,
valamintellenMihnea
Berindei,
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
is védekezni kell
Ion Vianu és Dinu Zamfirescu
által aláírt dokumentum Erdélyre
vonatkozó részletét. Az aláírók
kijelentették: Erdélynek, amely
az egymást kiegészítő kultúrák
földje volt és maradt, a kulturális
és vallási pluralizmus modelljévé kell válnia. „Biztosítani kell
tották román állami kitüntetésé- mindegyik nemzet jogát az autől.
tonóm politikai képviselethez és
Tőkés László úgy vélte: a ro- a kulturális autonómiához. Ezek
mán centenárium mindezek elle- megvalósítása megköveteli – töbnére jó alkalom lenne az erdélyi bek között – a magyar nyelvű
magyarság ügyének megoldásá- oktatás megszervezését minden
ra, a románok és magyarok meg- fokon, beleértve a kolozsvári mabékélésére.
gyar egyetem visszaállítását is” –
„Ha a hatalomba visszatérő idézte Tőkés László.
kommunisták 1989 kegyelmi ideA politikus szerint amiként a
jében meghiúsították, itt volna magyar nemzeti politika számáaz idő, hogy újból megkísérel- ra Magyarország az első, a rojük ezt” – fogalmazott a keresz- mán nemzet ebbéli igényét is el
ténydemokrata európai parla- kell ismerni. „Nemzeteink szumenti képviselő. Úgy vélte, az verenitása nem képezheti kérdés
újabb megbékélési próbálkozás- tárgyát. Mint amiképpen erdélyi
hoz azoknak a román és magyar magyarságunk, illetve Székelyszemélyiségeknek a példájából föld autonómiához való joga is
kellene ihletet meríteni, akik elvitathatatlan” – jelentette ki
1989. június 16-án, Nagy Imre Tőkés László.
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

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

sem vet őshonos kisebbségeire,
és maga is egyfajta magyarellenes politikai kurzus vonalán halad.
Orbán Viktort idézve kijelentette: a lehetetlenre kell vállalkozni, hogy a magyarellenességgel szembeszállva, szívós
küzdelemmel és kellő politikai
bölcsességgel áttörést lehessen
elérni nemzet- és kisebbségpolitikai téren mind Európában,
mind a Kárpát-medencében,
mind pedig Erdélyben. „Ebben a
tekintetben éppen úgy számítanunk kell Magyarország védhatalmi szerepvállalására, miként
a kárpátaljai magyar testvéreink
tehetik ezt” – ismételte meg azt
a kijelentését, amelyért megfoszjoga van. Minden országnak joga
van a gazdasági önszabályozásra,
gyarapodásra és joga van megvédeni határait. Végezetül jogunk
van az egy nemzet egy szavazat
elvének fenntartásához az Európai
Unió döntéshozatalában! – Van élet
a globalizmuson túl, Közép-Európa
útja a szabad nemzetek szövetsége
– hangoztatta Orbán.
ÉRTENÜNK KELL, MI
TÖRTÉNIK KÖRÜLÖTTÜNK!
Ezek voltak a békésebb vizek, hajózzunk ki a Balatonról a nyílt
tengerre! – kezdett a világpolitika
bennünket is érintő fejleményeinek elemzésébe Orbán Viktor. – Az
amerikai elnök beváltotta ígéreteit,
kétoldalú megállapodásokon alapuló rendszert épít ki, erre új világpolitikát alapított. A kínai menetelés
folytatódik és az oroszok is beváltották az ígéretüket, közel vannak
ahhoz, hogy megoldják a gázszállítást Ukrajna kiiktatásával. Európa jobbra tolódása folytatódott, ez
nem csak egy közép-európai folyamat. Azért idézem ide ezeket az
összefüggéseket, mert egy tízmilliós ország számára létkérdés, hogy
értse, mi történik körülötte, hogy

tudjuk, ki mit akar körülöttünk a
politikában! – Az amerikaiak folytatni fogják a kísérletüket, hogy
megtartsák vezető szerepüket a világban Kínával szemben. Az idő az
utóbbinak kedvez, de Amerika meg
akarja változtatni a nemzetközi játékszabályokat. Hogy ez sikerül-e,
azt senki nem tudja, de ez a szándék a világpolitikát meghatározó
akarat. Amerika ezért megpróbálja
eltüntetni azt a kereskedelmi többletet, ami Európa oldalán még fennáll a kárukra és létre fog jönni egy
orosz-amerikai fegyverzetpolitikai
megállapodás.
AZ EU PRIMITÍV
OROSZPOLITIKÁT
FOLYTAT
Mit fognak csinálni az oroszok? Ők
úgy tekintenek magukra, mint egy
fenyegetett ország, ezért ütközőzónákat alakítanak ki maga körül. Az
egyik ilyen Ukrajna, amely megunta az 50-50 százalékos orosz-amerikai befolyást, de a kísérlete kudarcot vallott, Oroszország várhatóan
visszaszerzi a pozícióit, miközben
az EU primitív oroszpolitikát folytat. Miközben vannak magukat
fenyegetve érző országok, mint

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 –

Lengyelország vagy a Baltikum
országai, Magyarország és Szlovákia nem érez ilyen fenyegetettséget.
Előbbieknek ezért sokkal erősebb
védelmi garanciák kellenek, de a
többieket a primitív politika helyett
engedjék kereskedni Oroszországgal! – szólította fel a nemzetközi
politika alakítóit Orbán Viktor,
azzal folytatva, hogy kell beszélni
Törökországról, Izraelről és Egyiptomról is, amely országok stabilitása ma Európa legfőbb garanciája. Egy ilyen bonyolult és változó
nemzetközi helyzetben Európa nem
élhet tovább úgy, hogy nem tudja
biztosítani a saját védelmét, hanem
az amerikaiak pénzén és biztonsági
ernyője alatt él. Ez persze jó dolog,
de Európának létre kell hoznia a saját, önálló haderejét!
ÖVEKET KÉRJÜK
BECSATOLNI!
Öveket kérjük becsatolni, ez a legrázósabb útszakasz! – nyitott új
fejezetet sok ezer anyaországi és
erdélyi magyar előtt beszélve a miniszterelnök. – Európa valaha egy
nagy civilizáció volt, egy világformáló erőközpont. Ha szellemi távlatban nézünk egy civilizációt, ak-
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalomlátunk. Ez a
kor négy fő építőelemet
alakításáért
vallás, az alkotóművészet, a kutatás
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartásszelleme.
és az üzleti vállalkozás
Ehhez képest Európa a keresztény alapokat megtagadta, az alkotókat cenzúrázza, a kutatásban
lemaradt az USA és Kína mögött, a
vállalkozásokat pedig a bürokrácia
fojtogatja.
Megjelentalkalmatlanok,
Ferenc
Európa vezetői
pápa Laudato si´
mert nem tudják
megvédeni
Eurókezdetű
enciklikája
pát
– folytatta krimi környezetszennyezés
ellenais bevándorlástól
védekezni kell
tikáját Orbán, kijelentve, hogy az
európai elit csődjének szimbóluma
az Európai Bizottság. Ám a napjai
meg vannak számlálva, megszámoltam, háromszáz napban – mondta a
miniszterelnök, nagy tetszést váltva ki a közönség soraiban. Kijelentette: az Európai Bizottság az alapszerződés szerint a pártatlanságot
vállalt, mégis pártos a liberalizmus
mellett és egy új szocializmust épít.
Az európai elit a keresztény alapokon nyugvó, a munkát, a méltóságot és a férfi-női viszonyt megbecsülő keresztény Európa helyett
a nyílt társadalom Európáját építi,
amiben a felsorolt értékeknek nincs
becsülete, az emberek lecserélhetőek bevándorlókra, a határokat nem
tudják megvédeni és amelyben a
liberális demokrácia átfejlődött liberális NEM demokráciává. Azaz
csak liberalizmus van, demokrácia
már nincsen.
– A demokrácia hiányát avval
tudjuk alátámasztani, hogy Nyugat-Európában általánossá vált a
cenzúra, ha valaki nem hiszi, nézze
meg, hogyan törlik például a migránsokról szóló negatív híreket a
közösségi hálón és a médiában. A

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 –

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.

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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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 –

liberális koncepció oda fejlődött,
hogy a vélemények különbözőségét
fontosnak tartják, egészen addig,
amíg valaki nem fogalmaz meg egy
másik véleményt – festette fel a miniszterelnök, idézve a régi szovjet
viccet: bárhogy is rakom össze a
bicikligyár termékét, mindig gépfegyver lesz belőle.
SORSDÖNTŐ LESZ A JÖVŐ
ÉVI UNIÓS VÁLASZTÁS
A jövő évi európai választásnak
ezért döntő jelentősége van. Most
végre nem az egyes országok nemzeti kérdéseiről fog szólni ez a
választás, hanem egy nagy közös
kérdésről: a bevándorlásról. Minden erőnket a következő évben erre
a nagy és közös választásra összpontosítsuk! – szólította fel tábort
Orbán Viktor. – Az európai elit láthatóan ideges, hiszen Európa átalakítása, amit mi csak Soros-tervnek
nevezzük, elakadhat. Nekünk érdekünk is, hogy ezt a tervet megakasszuk, még ha egyelőre nem is
tudjuk, milyen nagy a jelentősége
ennek az ügynek. Eddig a keresztény tradíciókon alapuló közösségek és az abból kilépő baloldali közösségek versenye vezette Európát.
Ez a versenyfutás garantálta Európa fejlődését így dőltek el a fontos
hatalmi kérdések. De ha beáll az
a helyzet, hogy a nyugati országokban a tíz százalékot meghaladó
muszlim népesség összeáll a baloldallal, a keresztény alapokon szerveződő pártcsaládok örökre kiszorulnak a hatalomból. Nagyon közel
vagyunk ehhez az állapothoz, ezért
döntő jelentőségű ez a választás.

A LIBERÁLIS ELITET
IGENIS LE LEHET VÁLTANI
EGY KERESZTÉNY ELITRE!
Itt természetesen nem a hitelvek védelmezéséről van szó – magyarázta el
a kormányfő –, abban a politika nem
illetékes. A kereszténydemokrácia feladata, hogy megvédje a hitelvekből kinőtt létformákat, mint az emberi méltóság, a család, a nemzet és a hitbéli
közösségeink. Egy csapdát azonban
el kell kerülnünk! Itt himbálódzik az
orrunk előtt egy csali, miszerint a kereszténydemokrácia is lehet liberális.
Ha ezt a csalit bekapjuk, elveszítjük a
küzdelmet. A kereszténydemokrácia
ugyanis nem liberális, hanem – ha úgy
tetszik – illiberális. A liberális demokrácia bevándorláspárti, a multikulti
mellett áll, és a variálható családmodellek pártján áll. Ezeket a kereszténydemokrácia elutasítja. Tehát a miénk
egy illiberális gondolat – vezette le.
A HATVANNYOLCASOK
HELYETT A
KILENCVENESEK JÖNNEK!
Nagy pillanat előtt állunk, a hatvannyolcas elitnek, úgy ahogy van,
búcsút mondunk. Ki jön? – tette
fel a kérdést Orbán Viktor, rögtön
meg is válaszolva: Mi jövünk! A
kilencvenesek, az antikommunista,
a keresztény elkötelezettségű nemzedék! Harminc éve azt gondoltuk.
Európa a jövőnk, ma azt gondoljuk,
mi vagyunk Európa jövője, hajrá!
– zárta tusványosi beszédét Orbán
Viktor, ami után Németh Zsolt, a
beszélgetés házigazdája és az egész
fesztivál fővédnöke felolvasta a
hallgatóságtól előre összegyűjtött
kérdéseket.

IRÁNYÍTOTT VOLT A
TERRORIZMUSSAL VÁDOLT
ERDÉLYI FIATALOK
ELLENI ELJÁRÁS
A kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta, a Fidesz–KDNP a
határon túli magyarok körében kilencvenhat százalékot kapott áprilisban, ám vigyázni kell a hasonló
magasságokban, mert könnyen száz
fölé csúszhat az arány, az pedig
kellemtelen kérdéseket vethet fel –
mondta ironikusan.
A Szőcs-Beke-ügyben („székely
terrorper”) Orbán hangsúlyozta,
hogy általában nem helyes más
országok bírósági ítéleteinek kommentálása, de az említett ügyben
elég nyilvánvalónak tűnik, hogy
irányított az eljárás, erre pedig a
magyar kormánynak válaszokat
kell adnia. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a határon
túli, magyarok lakta területek fejlesztéséből az anyaország is profitál, ezért semmi okunk arra, hogy
azt ne tegyük meg. Magyarország
ugyanakkor abban érdekelt, hogy
Románia stabil, erős ország maradjon, mert bástya lehet a migráció, a muszlim térhódítás elleni
harcban.
Arra a kérdésre, hogy a Fidesz
távozhat-e az Európai Néppárt kötelékéből, azt mondta, hogy ő a
bennmaradás pártján van. A miniszterelnök Tusványoson is megerősítette, hogy Magyarország
továbbra is Szerbia EU-s tagsága
mellett áll ki. Orbán szerint mivel a
liberális demokrácia kora lejárt, be
kell lépnünk a kereszténydemokrácia korszakába.

Süli János: atomenergia nélkül nincs garanciája a biztonságos áramellátásnak
– Az áramellátás nemzetstratégai kérdés. Egyszerre jelenti a függetlenség
garanciáját és az ellátásbiztonságot.
Egy jól megtervezett rendszerben – már
pedig a magyar ilyen – minden energiahordozóra szükség van, de valamennyit
valódi értékén kell kezelni – mondta el
Süli János (a képen jobbról a második)
a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktáborban Tusványoson. A tárca
nélküli miniszter azt is hangsúlyozta,
hogy Paks II. azért is nélkülözhetetlen,
mert időjárástól független atomenergia
nélkül hazánkban nincs garanciája a
biztonságos áramellátásnak. Hozzátette:
a közelmúltban volt olyan időszak, amikor az importáram aránya elérte az 57
százalékot, ezt a kitettséget egy felelős
kormány hosszabb távon nem engedheti
meg magának.
Süli János szerint Paks II. az alacsonyabb áramár miatt is fontos beruházás. – Az új blokkok építése szakmai
és nem politikai kérdés, bár a választásokon elért kétharmados eredmény
annak tudatában született, hogy a kor-
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mány teljes mellszélességgel Paks II.
mellett állt. Ezt mutatta a Tolna megyei
3. számú választókerület egyéni eredménye is, ahol a választópolgárok majd
58 százaléka, 23 ezer 605 személy voksolt az ezen alapuló programomra. S
akkor még nem is számoltuk a Fidesz–
KDNP-listára leadott, hasonló nagyságrendű voksokat – folytatta.

A Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és
üzeme helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter azt is elmondta Tusványoson, hogy a beruházás kapcsán
nincs nemzetközi vita sem, bár egyesek ezt szeretik másként beállítani.
Hetekkel ezelőtt döntött ugyanis az
uniós bíróság: a tagállamoknak joguk-

ban áll atomerőművet létesíteni! Az
Európai Unió Bírósága helyben hagyta az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta, hogy az Egyesült Királyság támogatást nyújtson
a Hinkley Point C nevű atomerőmű
építéséhez. Ezzel a bíróság Ausztria
keresetét elutasította. Hasonló döntésre számítunk mi is – emelte ki.
A világban jelenleg közel 60 atomerőművi blokk épül. A biztonságos,
tiszta és olcsó atomenergia nélkülözhetetlen a versenyképesség növeléséhez, így látják ezt a régióban is.
Akik más típusú erőműveket preferálnak, azok súlyos, közvetlen és
közvetett technológiai következményekkel néznek szembe, gondoljunk
csak Németországra… – fogalmazott
Süli János a szabadegyetem turizmus
sátrában tartott beszélgetésen, ahol
részt vett Jenei András energiapolitikai tanácsadó, Basa György, a MOL
és Fazekas László az MVM képviseletében, valamint Lajtai Roland földgáz-piaci szakértő.
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Semjén Zsolt volt a Békés megyei kereszténydemokrata
családi nap díszvendége Gyulán
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.
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 KDNP Békés Megyei Választmánya döntése alapján július 14-én családi napot tartott a Kereszténydemokrata Néppárt Békés megyei csapata. A helyszín ezúttal
Gyula városa volt.
MUCSI ANDRÁS / HAZÁNK

miniszterelnök-he- mestere programnyitó előadásának
Megjelent Ferenc
az
lyettesi tisztséget is elején megköszönte a tagságnak
pápa Laudato si´
betöltő politikus vá- országgyűlési választás alkalmával
kezdetű enciklikája
elvégzett munkát,
illetve
zolta a Fidesz–KDNP
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell a megyei
szerepét a migráció családi nap szervezőinek a rendezelleni küzdelemben, vény lebonyolítását. Ezt követően a
és elégedetten állapí- pragmatikus politizálás gyakorlati
totta meg, hogy euró- megvalósulása mellett felhívta a fipai szinten is komoly gyelmet a politika igazi lényegére, a
magyar sikerek szü- közjó szolgálatára, amelyet az Egyletettek ezen a téren. ház társadalmi tanítására alapozva
Ebben a kereszténydemokratáknak is lehet megvalósítani. A központi ponagy szerepük van – hangsúlyozta. A litika mellett fontos szerepe van az
KDNP egy olyan néppárti szövetség- önkormányzatoknak, hiszen ott, az
ben tud kibontakozni igazán, mint a emberekhez legközelebb álló közFidesz–KDNP-szövetség, ugyanis igazgatási egységben hatékonyan
nincs arra kényszerítve, hogy felad- lehet válaszokat találni az emberek
ja értékeit a pragmatikus politizálás hétköznapi problémáira.
Az ebédet követően lehetőség volt
miatt, mint ahogy ezt a CDU teszi,
kormánypártként mégis meg tudja Gyula város megtekintésére is. A
nagysikerű rendezvény Schríffert
valósítani programját.
Szebellédi
Zoltán
megyei Béla megyei KDNP-szervező munKDNP-elnök, Újkígyós város polgár- kája révén valósulhatott meg.
FORRÁS:MTI

A családi napra a megyei kereszténydemokrata helyi szervezetek mellett
neves politikusok is ellátogattak,
akikkel tagjaink és aktivistáink is
találkozhattak. Jelen volt Kovács
József, Gyula és térsége Fidesz–
KDNP-s országgyűlési képviselője,
Herczeg Tamás, a megyeszékhely
térségének új Fidesz–KDNP-s képviselője, Takács Árpád kormánymegbízott, Marosvölgyi Emese, a
békéscsabai járási hivatal vezetője,
Mucsi András, a megyei közgyűlés
KDNP-s képviselője, Pálmai Tamás,
a KDNP országos elnökségi tagja,
több KDNP-s polgármester és alpolgármester, valamint települési képviselő
A helyszín a gyulai Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai volt, amelynek fenntartója

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

Szebellédi Zoltán és Semjén Zsolt
a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A
program házigazdája Gedeon Éva, a
KDNP gyulai szervezetének elnöke
volt. A nagyszerű és rendezett iskola
munkájáról Czirok Sándor igazgatótól kaphattak a résztvevők tájékoztatót. Az iskola szakképzéssel foglalkozik, és célja a keresztény értékek
közvetítése.
A családi nap díszvendége
Semjén Zsolt, a KDNP elnöke volt,
aki politikai értékelőt tartott. A

Ősök Napja Mindszenten
Mindszent várossá avatásának 25. évfordulójára, valamint az alapító hét halászcsaládra emlékeztek július első hétvégéjén a kereszténydemokrata vezetésű
Csongrád megyei városban. Az esemény magába foglalta több emlékmű felavatását, valamint a hagyományos mindszenti gasztronómia rejtelmeibe is beavatták
az érdeklődőket. A rendezvény díszvendége Farkas
Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese volt.

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 –

Gyarapodó kereszténydemokrata közösség
Komárom-Esztergomban
Komárom-Esztergom megyében is nagyon sok
KDNP-tag és szimpatizáns segítette a kormánypártokat és jelöltjeiket az országgyűlési
választási kampányban. Ennek meg is lett az
eredménye: a megyei képviselőjelöltek sohasem kaptak olyan nagymértékű támogatást,
mint idén. A megyében nagyon sok olyan
településen is segítettek önkéntesek, ahol a
pártszövetségnek nem voltak alapszervezetei.

De részben ez a helyzet is megváltozott április 8-a után. A választásokat követően 7 új
KDNP-szervezet jött létre Aka, Súr, Bakonyszombathely, Császár, Vértessomló, Bajót ás
Pilismarót településeken. Mindegyik szervezet
fiatal, családos tagból áll, Vértessomlón például a 11 fős tagságból tízen édesanyák – tudtuk
meg Hegedűs Mihálytól, a KDNP tatabányai
elnökétől, a párt megyei szervezőjétől.

Felszentelték a kisvárdai stadiont
HAZÁNK

Zsótér Károly kereszténydemokrata polgármester és
Erdősi Norbert projektmenedzser, a KDNP helyi elnöke (képünkön) átadta a Tiszán a város új úszóművét
is, melyhez négy kajak és négy kenu is „csatlakozik”,
ezeket a vízitúrázni vágyók vehetik igénybe.
A strandon a halászléfőző versenyen mutathatták
be főzőtudományukat a pecások. A Mindszenti
Horgászegyesület tagjai bográcsokban főzték a tradicionális mindszenti halászlevelet, illetve a derekegyházi palacsinták világába is belekóstolhattak az
eseményre kilátogatók.
A rendezvény egyben a Csongrád megyei kereszténydemokraták ünnepi seregszemléje is volt,
másfél „autóbusznyi” KDNP-tag érkezett Kalmár
Ferenc megyei elnök vezetésével Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Algyőről, Csongrádról, Szentesről és Szatymazról.
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Seszták Miklós, Révész Attila és Leleszi Tibor
„A Magyar Labdarúgó Szövetséget képviselő
Horváth László jóváhagyta a stadion működését,
egy apróság hiányzik még, de a végleges engedély
is hamarosan megérkezik, a Ferencváros ellen bajnokit játszhatunk” – mondta Révész Attila, a Kisvárda Mater Good sportigazgatója augusztus 9-én,
az új stadiont köszöntő sajtótájékoztatón.
Seszták Miklós, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, kormánybiztos ünnephez hasonlította a stadion nyitómérkőzését. „Az első mec�-

csnek különösen szeretnénk megadni
a módját” – fogalmazott a kormánybiztos. Többek között fúvószenekari
előadásra is sor került, és természetesen egyházi szentelést is tartottak
– három püspök részvételével.
„Nagyon jól tervezett, szépen
megalkotott stadionja lett városunknak” – vette át a szót Leleszi
Tibor, Kisvárda kereszténydemokrata polgármestere. „Köszönet jár a
kormánynak azért, hogy ez létrejöhetett. Megilleti a várost egy ilyen
stadion, hiszen megyeszékhely
nagyságú lakosság él a vonzáskörzetben, rengetegen tanulnak itt. A stadion motiváció is lehet a
fiataloknak, hiszen törekedhetnek arra, hogy itt
játsszanak tétmérkőzést” – tette hozzá.
A stadionavató NB I-es mérkőzést a listavezető Ferencváros ellen végül 2-0-ra veszítette el
a Kisvárda csapata – igaz, ehhez az is kellett,
hogy a játékvezető a hazaiaktól két embert kiállítson, és a Fradinak egy vitatható büntetőt is
megítéljen.
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A választók felhatalmazásával folytatja munkáját Süli János

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Orbán Viktor negyedik kormányában is Süli János felel a Paksi Atomerőmű két új blokkjának megvalósításáért. A 2017 májusában kinevezett tárca nélküli miniszter a 2018 áprilisában egyéni országgyűlési képviselői mandátumot is szerzett Tolna megyében, a paksi választókörzetben, azóta a KDNP-frakció tagjaként
végzi parlamenti munkáját. A minisztert és új parlamenti képviselőt feladatairól és az atomenergia szerepéről kérdeztük.
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 –

HAZÁNK
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
– Amikor néhány
éve aktív szepápa Laudato si´
replőként bekapcsolódott
a politikezdetű enciklikája
kai
számos feladat megtami környezetszennyezés
ellen életbe,
is védekezni kell
lálta: volt polgármester és tárca
nélküli miniszter, ez utóbbi mellé
most az egyéni országgyűlési képviselői teendők is felsorakoztak.
Hogyan változott ezzel az élete?
– Az atomerőmű-építés nemcsak a
biztonságos, kiszámítható és megfizethető áramellátás miatt fontos, hanem a térség jövője szempontjából
is. Én ezért a célért dolgoztam már
Paks polgármestereként, erre a feladatra vállalkoztam miniszterként.
Ennek a munkának a folytatásához
kértem és kaptam felhatalmazást a
választóktól. Országgyűlési képviselőként biztos hátteret jelent a térségben élők támogatása, 60 ezer ember képviselete komoly felelősség,
de ugyanakkor szívet melengető érzés is. Végigjártam a választókerület összes települését, és még a Pakstól legtávolabb esőn is tapasztaltam,
hogy a környék lakói számítanak az
atomerőmű új blokkjainak építésére
és annak térségre gyakorolt pozitív
hatására.
– Szakemberként miként érzi
magát a politikai csatározások terepén?
– Az európai uniós tagországok
arra törekszenek, hogy a villamos
energiát országhatáraikon belül termeljék meg. Jelenleg a paksi blokkok biztosítják hazánk áramigényének mintegy egyharmadát, de a
2030-as években üzemidejük lejár.
A két új blokk hosszútávon a kieső
paksi kapacitást hivatott pótolni. Az
új blokkokkal Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonsága
nő, hisz az áram forrása az országhatáron belülről lesz biztosítható.
Paks II. nélkül nincs hosszú távú,
biztonságos áramellátás. Ezek a
megalapozott érvek, az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalatai, a hazai
atomenergetikai szaktudás ad kellő
muníciót számomra.
– A kereszténydemokrata értékek egyik alappillére a teremtésvédelem, ami a környezet védelmét követeli meg. Ön hogyan
látja, miként viszonyul egymáshoz mindez és az ön által felügyelt
Paks II. beruházás?
– A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását célzó beruházás megfelel mind a hazai, mind az
Európai Unió szigorú elvárásainak.
Ezt igazolja az is, hogy a Baranya
Megyei Kormányhivatal a hazai és
nemzetközi lakossági konzultációs

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

– 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 –
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folyamat tapasztalatait és a beérkező véleményeket, észrevételeket is
figyelembe véve 2016 szeptemberében kiadta az elsőfokú környezetvédelmi engedélyt, amit részletes
indoklás mellett a Pest Megyei Kormányhivatal helybenhagyott, így a
Paks II. projekt környezetvédelmi
engedélye jogerős és végrehajtható. Fontos visszajelzés számunkra,
hogy az ENSZ Espoói Egyezménytitkársága követendő példának és jó
gyakorlatnak minősítette a Paks II.
beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárását, akárcsak a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség.
– Mennyire van szerepe a jövő
energiaellátásában a megújuló
energiaforrások mellett?
– Hazánk számára is létfontosságú a versenyképes, a klímavédelmi
és az ellátásbiztonsági céloknak is
megfelelő
villamosenergia-rendszer fenntartása. Az atomerőművek
szén-dioxid kibocsátása nélkül termelnek áramot, ráadásul a nukleáris
energiatermelés a leggazdaságosabb
energiatermelés jelenleg és a belátható jövőben is. Mivel a villamos
energia ipari léptékben nem tárolható, áramra viszont mindig szükség
van, ezért időjárásfüggő, ingadozó,
megújuló energiatermelőkkel nem
helyettesíthetőek az új paksi blokkok. Az atomenergia és a megújuló
források együttes alkalmazásával
biztosítható a környezet védelmét
és a klímapolitikai célkitűzéseket

garantáló energiamix.
Azt,
hogy a nukleáris és megújuló
források
egymással jól megférnek, a paksi
példa is igazolja: itt működik
hazánk
egyetlen atomerőműve és itt épül
meg az egyik
legnagyobb
naperőműve is.
– Mi a véleménye azokról
a támadásokról,
amelyek a paksi
beruházás kapcsán megfogalmazódnak az ellenzék részéről?
– Minden lehetőséget megragadunk, hogy érveinket elmondjuk.
Bízunk abban,
hogy azok, akik
szakmai alapokat nélkülöző, gyakran torz információkat hangoztatva
ellenzik a beruházást, előbb-utóbb
meghallják és megértik jelentős
szakmai háttérrel rendelkező álláspontunkat. Megjegyezném, hogy a
Nukleáris Energia Ügynökség és a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is szakmai támogatásáról biztosította a Paks II. projektet.
– Hogyan látja, a KDNP milyen
módon tudná a teremtésvédelem
egyes területein hangsúlyosabban
képviselni a kereszténydemokrata szemléletet?
– Magyarország Kormánya az
alapvető nemzeti érdekeket szem
előtt tartva az energetikában mindig is döntő fontosságúnak tartotta
az állami szerepvállalás erősítését,

hiszen csak így biztosítható a hazai
villamosenergia-fogyasztók megfizethető és biztonságos áramellátásának jövőbeli garantálása. A
családok mellett az ipar számára is
biztosítani tudjuk az olcsó villamos
energiát. A haza ipar versenyképességét nem az olcsó bérekkel kívánjuk biztosítani. Ha az energia ára
alacsony, új munkahelyeket tudunk
teremteni. A létrehozott új munkahelyek a fiatalok foglalkoztatását,
a családok biztos megélhetését garantálják. Ezen célokat szem előtt
tartva született döntés a két atomerőműblokk építéséről. A nukleáris
kapacitás fenntartására mindenképpen szükség van, hiszen azt is
tudjuk, hogy hazánkban a villamosenergia-fogyasztókat évek óta
csak jelentős, éves szinten mintegy
30 százaléknyi import segítségével tudjuk biztonságosan ellátni.
Nemzeti érdekünk, hogy hazánkban erőművek épüljenek hosszú
távon garantálva a hazai ellátásbiztonságot.
Fenntartható jövőnk biztosítása
érdekében elengedhetetlen, hogy
a nemzetközi összefogás eredményeként megszületett párizsi klímavédelmi egyezményben foglaltak teljesüljenek. A nukleáris alapú
energiatermelés szén-dioxid-kibocsátástól mentes, ezért az éghajlatváltozás elleni küzdelem fontos
alappillére. Az OECD Nemzetközi
Energiaügynöksége szerint a világ
akkor képes megállítani a Föld átlaghőmérsékletének növekedését, ha
globálisan az atomerőművek villamosenergia-termelése 2025-ig másfélszeresére, 2040-ig pedig 2,5-szeresére növekszik.
Az új paksi blokkok legalább hat
évtizedre garantálják a környezettudatos, a klímavédelmi célkitűzések
teljesítését szolgáló áramtermelést
hazánkban.

Névjegy
Süli János 1956-ban Békéscsabán született. A Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett diplomát, ezt követően az Erőmű Beruházási Vállalatnál helyezkedett el, majd több évtizedes, máig tartó
szakmai kapcsolata kezdődött a Paksi Atomerőművel: a Paksi Atomerőmű Vállalat üzembe helyező csoportvezetői posztjától 24 év elteltével az erőmű vezérigazgatói posztjáig jutott.
2014-től 17-ig Paks polgármestere, majd 2017-től a paksi atomerőmű
két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter lett. 2018 óta Paks és környéke országgyűlési képviselője is.
Szívügye a labdarúgás, a Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna megyei társadalmi elnökeként is tevékenykedik.
Nős, két felnőtt gyermeke van.
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Barankovics Alapítvány

Jövőnk a gyermek: ki-ki a maga helyén tegye a dolgát
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Egy termékeny párbeszéd a családokért

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 –

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Barankovics István Alapítvány társszervezésében június 20-án rendezték meg a „Jövőnk a gyermek” konferenciát, ahol 265 kutató és érdeklődő volt jelen. A konferencia szervezőinek célja az volt, hogy a kormány képviselői, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) vezetői, valamint az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely előadói bemutassák családépítő javaslataikat a szakma képviselői számára. Az Összefogás a Gyermek- és CsaládMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
barát Magyarországért Szakértői Műhelyben csaknem 300 szakember működik évek óta közre a társadalmi folyamatok elemzésében, tanulmányok
kezdetű enciklikája
készítésében, javaslatok kidolgozásában és workshopok szervezésében a népességfogyás megállításáért. AAlelki-szellemi
rendezvény
a párbeszéd egyik fórumaként
környezetszennyezés ellen is védekezni kell
a kereszténydemokrata családpolitika kiindulási pontjait, útkeresésének irányait és eddigi eredményeit volt hivatva reprezentálni.
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

BARANKOVICS.HU

„KI-KI A MAGA HELYÉN
TEGYE A MAGA DOLGÁT,
AZT, AMIT A GONDVISELÉS
RÁNK SZABOTT”
A házigazda egyetem rektora,
Borhy László akadémikus az ELTE
nevében köszöntötte a konferenciát. Megnyitó beszédében egy olyan
ország jövőképét vázolta, ahol „jó
örökösnek, de jó örökhagyónak is
lenni”, mert – mint mondta – „minden, ami a jövőben vár ránk annak
eredménye, amit a jelenben cselekedünk.” A társszervező Barankovics
István Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Mészáros József megnyitójának fő üzenete a kereszténydemokrata értékek mentén fogalmazódott
meg. Az elnök a családpolitika vonatkozásában hangsúlyozta a szubszidiaritás elvét, ami szavaival élve
aktuálisan azt jelenti „ki-ki a maga
helyén tegye a maga dolgát, azt,
amit a Gondviselés ránk szabott”.
A családoknak szükségük van a
támogató kormányzati politikára, de
a demográfiai krízis kezelése nem lehetséges a magyar emberek, az egész
társadalom összefogása nélkül, s e
tekintetben a közösségi hálónak kiemelt jelentősége lehet. Válaszként az
ellenzék gyakorta emlegetett vádjaira
a konferencia több előadója hangsúlyozta, hogy a kormányzati eszközöknek nincs kényszer jellege, az állam
nem beleszól a párok életébe, hanem
támogatást nyújt, azaz lehetőséget teremt, s az emberek szabad választásán
múlik, hogy élnek-e ezekkel.
Novák Katalin családpolitikáért
felelős államtitkár nyitó előadásában például úgy fogalmazott, hogy
a demográfiai krízis kezelése a
„legszemélyesebb közügy”, aminek
megoldása az állampolgárok kezében van, a feladat „a fiatalok előtt
álló akadályok lebontása”.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője beszédében a kereszténydemokrata perszonalitás elvét és a
belőle következő emberi méltóság
védelmét vonatkoztatta a családpolitikai kérdésekre, valamint kitért a
jogok és kötelességek egyensúlyának fontosságára is. A politika kötelességét abban jelölte meg, hogy
„lehetőséget teremtsen arra, hogy az
egyéni döntés megszülessen”.
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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

KIÉ LESZ A JÖVŐ?
A konferencia témája iránt a résztvevők nagy számában is tapasztalható
érdeklődése nem véletlen: a családok évében nincs olyan nap, hogy ne
találkoznánk újabb hírrel, vagy sokkoló adattal, amely ne utalna a demográfiai krízis enyhítésének sürgető szükségességére. A konferencián
elhangzottakból a következő gondolatmenet rekonstruálható. 37 éve
fogy a magyar népesség, azaz több
ember hal meg, mint ahány születik,
aminek következtében 1 millió fővel
lettünk kevesebben. Magyarország
többször szenvedett olyan volumenű
emberveszteséget, mint amilyen a 2.
világháború következtében történt.
Ezzel Európában a termékenységi
ráta tekintetében az utolsók közt
vagyunk. Ma a magyar települések
2/3-án csökken népesség. Konkrét
friss kutatási adat, hogy például a 35
és 45 év közötti 1,6 millió magyar
nő 41%-a gyermektelen.
A kutatások azt jelzik, hogy még
a kívánt gyermekek egy része sem
születik meg különböző okok miatt.
Makrogazdasági szempontból ez azt
jelenti, hogy a termelékenység növeléséhez szükséges humán erőforrások nem állnak a rendelkezésre,
ami hosszú távon a GDP csökkenését jelenti, az infláció növekedését
eredményezi, a nyugdíjak finanszí-

rozhatóságát veszélyezteti. Amen�nyiben nem történik látványos demográfiai fordulat az előttünk álló
perspektívák talán még ijesztőbbek,
hiszen pár év múlva kilépnek a szülőképes korból az 1953-56 közötti
Ratkó-korszaknak, ennek a sajátos
„magyar baby boomnak” az unokái,
ami a fent jelzettnél is nagyobb és
hirtelen népességcsökkenést von
majd maga után. 2060-ig 9,4 millió
főre csökkenhet a magyar népesség,
de van olyan számítás is, ami szerint
6,7 millióra zuhan – feltéve, hogy
nem történik fordulat a jelenlegi
trendekben.
KOPP MÁRIA NYOMDOKAIN
Kopp Mária, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese
a magyar életminőség és lelki egészség pszichoszociális tényezőinek
vizsgálata terén végzett korszakalkotó munkásságával írta be magát
a magyar tudománytörténetbe. Elsőként jelentette ki, hogy a magyar
fiatalok családpártiak, szeretnének
gyermeket, célul tehát azt kell kitűzni, hogy „szülessenek meg a kívánt
és tervezett gyermekek”. Kopp Mária örökségének képviseletére, kutatási eredményeinek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára,
a politika és a tudomány közti köz-
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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 –

vetítésre, szakpolitikai döntéselőkészítésre jött létre a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
(KINCS). Elnöke, Fűrész Tünde
előadásában jelezte, a Kopp Mária
által alapított népesedési kerekasztal javaslatai közül a kormány már
néhányat – gyed extra, napközbeni
ellátás, családi típusú adózás, családi életre nevelés – bevezetett. A
kérdéskör kapcsán a materiális és
mennyiségi szemléleten túlmutató
minőségi gyermekvállalás feltételeit és gyermeknevelés szempontjait
emelte ki.
Ezt a konferenciát épp az különböztette meg egy hagyományos
demográfiai eszmecserétől, hogy
szemléletmódja túlmutatott a statisztikai megközelítésen, a pusztán anyagi feltételek megteremtési
útjainak keresésén, s a feladatokat
az előadók komplex módon, a lelki
tényezők figyelembe vételével közelítették meg. Mint azt Benda
Józsefnek, az Összefogás a Gyermek és Családbarát Szakértői Műhely vezetőjének történeti kutatásai
is bizonyították, a pusztán gazdasági jellegű beavatkozások a múltban
sem voltak képesek önmagukban
megváltoztatni a népességfogyás
trendjeit. A családi jólét növelése
fontos, de nem elégséges feltétel.
Egy társadalmi megújulás forga-
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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

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
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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 –

Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke

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 –

tókönyve holisztikus szemléletet
követel, amelyben a szocializációs
hatásokat, a ma éppen nem családcentrikus közgondolkodás trendjeit,
és további lelki tényezőket is számításba kell venni.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy az általános bizalom és az élettel való elégedettség terén a felmérések szerint a magyar lakosság az utolsók közt van Európában – vélekedett
Szoboszlai Attila szervezetfejlesztő.
Novák Katalin is hangsúlyozta előadásában, hogy a családközpontú gondolkodásnak az élet minden területén
meg kell jelennie, Harrach Péter pedig a közgondolkodás átalakításának
feladatát emelte ki. Egy, a KDNP
parlamenti frakciója által megrendelt
reprezentatív kutatás szerint a házasságok és gyermekszületések elmaradásának második leggyakoribb oka a
párkapcsolatok stabilitásával kapcsolatos bizalmatlanság.
Lázár Fülep Tímea, aki a kutatási eredményeket ismertette, a gyermekvállalás és a személyes múlt ös�szefüggéseire koncentrálva aláhúzta,
hogy a boldog családban nevelkedettek körében nagyobb a gyermekvállalási hajlandóság. A családok lelki
megerősítésének
szükségességét
szinte minden szakma képviselője
fontosnak tartotta.
Zseni Annamária pszichiáter
az „életerő lekötöttségének” okait
kutatva arra a kérdésre keresett választ, hogy miért mutatnak patológiás tüneteket a ma élő generációk.
Véleménye szerint a negatív nemzeti
énkép a kollektív tudattalanban őrzött nemzeti traumákból ered, amelyek feldolgozása lehetővé tenné a
pozitív fejlődést. A lelki tényezők
alakításában, a családbarát szemlélet
erősítésében kulcsszerepe lehet az
iskolának, még inkább a pedagógusképzésnek, ahol a pedagógusokon
keresztül lehet hatni a szülők és a
társadalom szemléletmódjára.
Kolosai Nedda előadásában rámutatott, hogy az ELTE 9 év alatt közel
20 ezer pedagógust képzett, akik további több ezer család értékrendsze-
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rérét képesek formálni azáltal, hogy
felkészítést kaptak a családi éltre
nevelés terén. Fontos továbbá a társadalmi szereplők együttműködése
a civilektől az egyházakon keresztül a tudományos szféra szereplőivel
bezárólag. A konferencián az ELTE
Bölcsészettudományi
Karának
(BTK) dékánja, Sonkoly Gábor bejelentette, hogy egykori professzoruk, Granasztói György, a történeti
demográfia kutatójának nyomdokain
haladva interdiszciplináris kutatóintézetet hoznak létre a témában.
Az Óbudai Egyetem azzal mozdult
el a családbarát intézménnyé válás
irányába, hogy a hallgatóknak választható tárgyként felkínál a családi életre nevelés témájában kurzust,
valamint párkapcsolati tréningeket
is tart az érdeklődőknek.
MERRE TOVÁBB?
A családtámogatási rendszerünk
már most is az unió élvonalában
van. 2013-ban a GDP 3.6%-át kötötte Magyarország e célra. A magyar
családpolitika sikerét jelzi, hogy ma
már Magyarországon 100 családnak 150 gyermeke születik, amivel
élen járunk Európában, de ez a demográfiai fordulat eléréséhez még
korántsem elegendő. Novák Katalin
a konferencián bejelentette, hogy a
kormány ősztől nemzeti konzultációt indít annak pontosítására, hogy a
különböző konkrét élethelyzetekben
lévő családok számára a kormányzat
differenciált lehetőségeket tudjon
biztosítani. A részletekről szólva
elmondta, várják majd a visszajelzéseket például a főállású anyaság
kérdésében, a munka és család
egyensúlyának megteremtésében, a
családbarát közigazgatás, közgondolkodás kialakításában, valamint
a felelős gyerekvállalásra és családi
életre nevelés témájában is.
A családokért való párbeszéd és
összefogás tétje nem kevesebb, mint
az, hogy kié lesz a jövő. Ezért a jövővel kapcsolatos kutatásoknak és
gondolatkísérleteknek kiemelt jelentősége van napjainkban.

Az amerikai kultúrából számos
olyan dolgot átvettünk, aminek
sosem volt még nyomokban sem
hagyománya Magyarországon, legtöbbjüket ma is általában az üzleti
érdek motiválja és élteti. Az apák
napja nem ilyen. Bár amerikai eredetű, de a hagyományt megalapozó
történet is mélyebb tartalmat takar. Az USA-ban 1910. június 19én volt az első apák napja William
Jackson Smart emlékére, aki egyedülálló szülőként nevelte fel kilenc
gyermekét, miután anyjuk szülés
közben meghalt. Nálunk 1994 óta
indult mozgalom az apák napjának
népszerűsítésére, elsősorban az
óvodák jártak a hagyomány meghonosításának élén. Az apák napját
június harmadik vasárnapján ünnepeljük. A családok éve jó alkalom
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk szerepükre, és a családpolitika is átgondolja milyen szakpolitikai eszközökkel tudná segíteni a
minőségi apává válást.
MINŐSÉGI APÁNAK LENNI
Hogyan igyekeznek az apák jelen
lenni a gyermek életében? A klas�szikus családfenntartói szerep az
apáé. Míg az anya az otthoni hátteret biztosítja, addig az apa teremti
meg a család fenntartásához szükséges feltételeket. Ez a felfogás
az úgynevezett „apátlan társadalmak” kialakulásához vezetett, ahol
az apa munkahelyi elfoglaltságai
miatt szürke eminenciásként vett
részt a gyermekek nevelésében,
esténként alig pár percet töltött a
gyermekekkel. Jó esetben csak hétvégi apukaként élhettek vele, amikor legfeljebb arra nyílt alkalma,
hogy eljátssza a szuperman szerepét. Napjainkra azonban kialakulóban van egy új típusú apaság,
egy új szerepfelfogás: a munkahely
centrikus szemlélet oldódásával
nagyobb hangsúly került a munka-család egyensúlyára a férfiak
esetében is. A korábbiakhoz képest több időt töltenek mind házimunkával, mind a gyermekeikkel.
Megszületett és terjedőben van
a belső igény, hogy legyen a naptárukban úgynevezett védett idő,
amit a családjukra fordítanak. Míg
korábban az apák a család körüli
teendők tekintetében beugrósnak
számítottak arra az esetre, ha az
anya már végképp nem tudja megoldani a családi ügyintézést, most
egyre többen vannak, akik részt
vállalnak a reggeli készülődésben,
a gyerekek délutáni hazaszállításában, azaz a hétköznapokban
is szerepet vállalnak gyermekeik
életében. Kutatási eredmények
igazolják, hogy akik kezdettől ott

álltak a várandós nő mellett, jelen
vannak a szülésnél, nagyobb esél�lyel válnak ilyen apává.
Örvendetes a gyermekekre
szánt idő és figyelem növekedése.
Mindkét szülő meghatározó egy
gyerek életében, mindkét szülőjét
szeretni akarja, már ha kap lehetőséget rá. Az apa-gyerek kapcsolat
ugyanolyan fontos, mint az anyák
gyermekhez való viszonyának
minősége. Manapság (részben a
gender vita mellékágaként) ugyan
vitatják, jelent-e egyáltalán, s ha
igen, mekkora fejlődésbeli deficitet
jelenthet a gyermek szocializációjának folyamatában az apa hiánya.
Józan ésszel ez nehezen felfogható, mert a gyermek minkét szülőtől
mást tanulhat. Az apa szocializációs szerepére irányuló – lényegesen kisebb számú kutatások, mint
amelyek az anya gyermek viszonyt
vizsgálják – azonban be tudtak már
azonosítani néhány fontos „apahatást”. Csak a legutóbbi időszakban
bizonyították, hogy a várandósság
ideje alatt nemcsak az anya, de az
apa hormonháztartása is módosul,
mi több, az agyszerkezete is átalakul. Az apai identitással és szereptudattal rendelkezők esetében például kimutatták, hogy az USA-ban
egyre több lány választja az apja
foglalkozását, azoknak a kisgyermekeknek, akik intenzívebb kapcsolatban állnak az apjukkal gyorsabban növekszik a szókincsük,
sikeresebbek az iskolai társas kapcsolataikban, kevesebb viselkedészavarral küzdenek, magasabb az
érzelmi intelligenciájuk, kisebb
esetükben a kamaszkori depres�szió esélye. Azok a gyermekek,
akikkel az apjuk érdemben foglalkozott, előnyt élveznek az élet számos területén.
CSENDES
APAFORRADALOM
A változásokat Léder László „csendes apaforradalomnak” nevezi és a
folyamat gyökereit a Skandináv országokban látja, ahol először döbbentek rá arra, hogy valami nincs
rendben az apák társadalmi és családi szerepeivel. Szerencsére ma
már nálunk is jelennek meg szakkönyvek, amelyek segítik a minőségi szerepre vágyó férfiakat. Az
apákat támogató kezdeményezések
egyike a pszichológus által létrehozott APA Akadémia, amelynek
rendezvényei, a honlapján található tájékoztató anyagok segítik
azokat, akiknek igényük van rá,
hogy visszataláljanak egy olyan
apaszerephez, amely egyenértékű
pillére az anya-apa-gyermek családszerkezetnek!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A közelmúltban Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője egy, az atv.hu-nak adott interjújában (lásd keretes írásunkat) úgy nyilatkozott, méltányos lenne, ha az
időközben Nyerges Zsolt érdekeltségébe kerülő Magyar Nemzetet alapításának 80. évfordulóján, augusztus 25-én indítanák újra. A politikus szerint a Fidesz
holdudvarába 2015 után most újra visszakerülő lap előtt ott áll a lehetőség, hogy visszatérjen ahhoz a polgári jobboldali szellemiséghez, ami az alapító főszerkesztő
Pethő Sándor eredeti intenciója volt 1938 augusztusában. Harrach Péter emlékeztetett arra is, hogy a Horthy-korszakban induló Magyar Nemzet kapcsolódott
az akkor éppen formálódóban lévő magyarországi kereszténydemokráciához. A KDNP „érzelmi kötődését” a Magyar Nemzet sorsának alakulásához nem utolsó
sorban az határozza meg, hogy ennek a lapnak volt a főszerkesztője 1943-44-ben Barankovics István, aki a KDNP elődpártjának tekintett Demokrata Néppárt
Megjelent Ferenc
főtitkára lett 1945-ben.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

BARANKOVICS.HU

Cikkünkben annak járunk utána,
mit jelentett a Magyar Nemzet alapításának korában a lap által választott polgári konzervatív irány,
miként kísérelte meg Pethő Sándor
örökségét megőrizni a történelem
viharaiban, és hogyan kapcsolódott
ez a politikai alapállás a korabeli
kereszténydemokráciához?
Az 1938. augusztus 25-én induló
lap 80 éve összeforrt a magyar történelem viharaival. A XX. században kétszer hallgattatták el: előbb a
nácik 1944-ben, majd a kommunisták az 1956-os forradalom leverése
után közel egy évre. Bátor hangnemét mi sem bizonyítja jobban, hogy
a második világháborús cenzúra
miatt – különösen Pethő Sándor vezércikkeiben – egyre gyakrabban és
egyre több fehér üres ablakkal volt
kénytelen megjelenni a napilap.
Az eredetileg pártoktól független,
ellenzéki lapként indult Magyar
Nemzetet 1945-ben a kisgazdapárt
szerezte meg és tette szócsövévé,
majd annak felszámolása után a
Balogh István által alapított
Független Magyar Demokrata Párt
lapja lett. A Rákosi-korszakban
eredeti szellemiségének háttérbe
szorítása után tovább működhetett, bár a keményvonalas kommunisták mindvégig – s ezt utólag
tekinthetjük erénynek – „polgári
csökevénynek” tartották. 1954-ben

Nagy Imre miniszterelnöksége idején a Hazafias Népfront lapja lett.
Rákosi és Nagy Imre vitáiban az
utóbbi mellett foglalt állást. 1956ban bátran tudósított a Petőfi-kör
vitáiról, majd a pártosodás időszakában a kisgazdák kísérelték
meg visszaszerezni a koalíciós
időszakban egyszer már birtokolt
fórumukat. A Kádár-rendszerben
is értelmiségi lapnak számító Magyar Nemzet a 70-es évektől újra a
Hazafias Népfronthoz kapcsolódott,
hogy aztán a rendszerváltás idején
az egyik legnépszerűbb médiumként vegyen részt abban a szellemi
erjedési folyamatban, amely 87-89ben a magyar újságírást jellemezte.
„A MAGYAR NEMZET
KÜZD, HOGY
MAGYARORSZÁG MAGYAR
ORSZÁG MARADJON”
A történész-publicista Pethő Sándornak nem az 1938-as volt az
első lapalapítása. 1920-ban Milotay Istvánnal közösen indították el
a Magyarságot, amit azért kellett
elhagynia, mert a laptulajdonos
Hubay Kálmánt, a nyilaskeresztes mozgalom egyik vezetőjét tette
meg főszerkesztővé, s következtében az újság a szélsőjobboldal fórumává vált. Pethő Sándornak politikai meggyőződése miatt – melynek
talán a legfőbb pontja az ország
alkotmányos berendezkedésének
és szuverenitásának megőrzése volt

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 –

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– ez az irányváltás elfogadhatatszág eszméjét
képviselő,
lojális
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
lannak volt. A Pethőt a keresztény ellenzéki szerepre vállalkozó napikurzus egyik legtehetségesebb új- lapként indult meg. Az első szlogságírójának tartó Schöpflin Aladár enek egyike is ezt a törekvést feírta róla 1940-ben a Nyugatban, jezte ki: „A Magyar Nemzet küzd,
hogy „sem vérmérséklete, sem mű- hogy Magyarország magyar ország
veltsége nem engedte, hogy együtt maradjon”. Pethő Sándor az első
ússzon az akkori szélső jelszavak számban „A magyar társadalomárjával, – az ő koncepciója maga- hoz” címzett főszerkesztői vezérsabb volt, szelleme válogatósabb, cikkében a készülő „új társadalmi
semhogy meg tudta volna fertőzni forradalom” hírnökeként a vezető
az akkor szabadjára bocsátott de- értelmiség tisztánlátásának fonmagógia”. Politikai ízlését emel- tosságára hívta fel figyelmet, mert
lett világosan mutatják történetírói mint írta: „Nem lehet tűrni azt,
munkája eredményeként megjelent hogy néhány politikai siheder, nékönyvei. 1925-ben a „Világostól hány fejletlen értelmű uszító összeTrianonig” c. könyvében – egyéb- tévessze a kocsma gőzét a magyar
ként hasonlóan Szekfű Gyula Há- géniusz ihletének szent forrásával.”
rom nemzedékéhez – határozot- A szociális kérdés megoldásának
tan elítélte a Szabadelvű Párt és a fontosságát „a nemzet fogalmának
Tiszák nemzeti tragédiához vezető a szegényekre való kiterjesztését”
politikáját. A Gömbös kormány hangsúlyozva azonban aláhúzta azt
idején az elsők között ismerte fel is, hogy a laptól távol áll a forraa totalitárius tendenciákat elfedő dalmi uszítás gondolata. „Amikor
új hangvételű politikai kommuni- elutasítjuk a Dózsa György-forrakáció mögött az alkotmányosságra dalmat, amely a vörös kakast házi
leselkedő veszélyeket. Ugyanakkor baromfi gyanánt akarja behurcolni
látva, hogy mind többen hódolnak a magyar falvakba, éppúgy elvetbe a fasiszta koreszmének, sürgető jük a micisapkás herosztráteszek
szükségét érezte egy olyan fórum őrjöngését is, amely a forradalom
megteremtésének, amely hatni ké- pszichotikus izzását akarja állanpes keresztény középosztály jobb- dósítani a maradék hazában.” Heközép konzervatív rétegeire és raj- lyette programjukat a következőktuk keresztül a nácizmus karjaiba ben összegezte: „Legyen reform a
zuhanni készülő tömegekre.
jogállamban, rend a szabadságban,
A Magyar Nemzet a náci és kom- jogfolytonosság az alkotmányban,
munista befolyástól mentes, alkot- emberség a fegyelemben, méltóság
mányos alapokon álló Magyaror- a nemzeti öntudatban s egység a

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 –

Harrach Péter: a Magyar Nemzet története és szellemisége indokolja az újraindítást
A Magyar Nemzet alapításának 80. évfordulóján, augusztus 25-én tartaná méltányosnak és igazságosnak a lap újraindítását Harrach Péter. A KDNP
frakcióvezetője szerint a lap szellemisége kormányközeli lesz.
KDNP.HU

A Magyar Nemzetet az áprilisi
választások után zárta be a tulajdonos, Simicska Lajos, miután
nem olyan eredmény született,
amilyet szeretett volna, miközben
sok pénzt költött a lapra. Április
8. után mindössze két napot ért
meg az újság, amelyet akkor nem
adott el senkinek Simicska, azóta
viszont ez is Nyerges Zsolt érdekeltségébe került. Nyerges a Hír
TV megszerzésekor is világossá
tette, hogy a médiában nem kíván
szerepet vállalni, így a tévéadó
visszatérhetett a korábbi érték-
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rendjéhez. Hasonló sorsra juthat
most a Magyar Nemzet is, amely
2015 előtt a kormányoldal régi, fontos sajtója volt – olvashatjuk Csuhaj
Ildikó cikkében az atv.hu-n.
Harrach Péter az atv.hu kérdésére elmondta, hogy az újság története és szellemisége indokolja az
újraindítást, augusztus 25-e pedig
szimbolikus nap lenne erre, és a
korábban ott dolgozókkal lenne ez
méltányos. A lap korábbi jelentős
szerzői és szerkesztői között megemlítette Szekfű Gyulát és Márai Sándort, valamint személyes
kötődéséről beszélt Barankovics
István révén, aki a Magyar Nem-

zet felelős szerkesztője volt, valamint a KDNP elődpártja, a
Demokrata Néppárt főtitkára is.
A KDNP frakcióvezetője vis�szautasította, hogy a kormánykritikussága volt a gond a Magyar
Nemzettel, de megemlítette, hogy
a konzervatív, illetve kereszténydemokrata szellemiség már nem
úgy érvényesült, mint korábban,
elég csak a választási kampány
időszakára gondolni.
Harrach arra számít, hogy ha
újraindul az újság, a két oldalra
leegyszerűsödött világban ismét
ahhoz áll majd közel, aki a Magyar
Nemzet szellemiségét képviseli.

A politikus emlékeztetett,
hogy a lapot korábban csak kétszer sikerült hosszabb időre elhallgattatni: 1944 márciusában a
náci németeknek, valamint 1956
novemberében a szovjeteknek.
A harmadik alkalom az április
választások utáni időszak, amiért egyértelműen a lap volt tulajdonosát tette felelőssé. Arról,
hogy dolgozhatnak-e a lapnál a
volt munkatársai, Harrach csak
annyit válaszolt: „véleményem
szerint azok kezébe kellene adni
a Magyar Nemzetet, akik érzik
és követik Pethő Sándor szellemiségét”.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
társadalmi erővonalak
viszonyáalakításáért
ban.”
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
Az „állami és kapcsolattartás
nemzeti függetlenségért való helytállás kegyetlen kötelességének” teljesítését a gyorsan
értelmiségi orgánummá váló Magyar Nemzetnek talán a leginkább
egyértelműen kifejező rovata a népi
író Szabó Zoltán által szerkesztett,
Ferenc
svájci mintából Megjelent
vett „Szellemi
honpápa Laudato si´
védelem” reprezentálta.
kezdetű enciklikája Az 193940-ben
megjelenő
rovat inspirálója
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
a szomszédos Ausztria Hitler által
történt bekebelezése volt. Életre
hívói úgy vélték, az értelmiségi
rétegben „az idegen alapozású nacionalizmus” helyett „a magyar
hagyományok és magyar emlékek
talajára” kell építkezni, meg kell
védeni a nácizmussal szemben
nemzeti tulajdonságainkat, segíteni kell a „magyarabb magyarság”
kiművelését. Ennek érdekében a
magyar kultúra történelem és politika nagyjaitól válogatott a szerkesztő nem minden áthallás nélküli
szemelvényeket, hogy kulturális és
történelmi témákon keresztül megmutassa, a különböző korokban
mit jelentett a függetlenséget tápláló haladó magyar szellem. Nem
véletlen tehát, hogy mind a hazai
szélsőjobboldal, mind a németek
követelték a lap betiltását, aminek
következtében az alapító főszerkesztő Pethő Sándor 1940 júliusában lemondani kényszerült, majd
nemsokára egy tragikus kimenetelű
autóbalesetben meghalt.
A lap szellemi irányának alakulására Pethő Sándor mellett történész
pályatársa, Szekfű Gyula nézetei
voltak komoly befolyással. Korábban mindketten megfordultak
a konzervatív szellemi elit olyan
szervezeteinek vezetőségében, mint
az 1931-ben alapított Prohászka
Ottokár Társaság, vagy az 1935ben létrejött Deák Ferenc Társaság,
amelyet Pethő hozott létre az alkotmányvédő tábor ifjúsága számára.
Mindkét szervezet rendszeres látogatója volt az ezekben az években jogi
tanulmányait folytató Barankovics
István is. A formálódó katolikus reformnemzedékre – amelynek tagja
volt a későbbi kereszténydemokrata politikus – hatott Prohászka

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 –

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.

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 –

Ottokár szociális szemlélete, Giesswein Sándor demokratikus szellemisége, Szekfű Gyula történelemszemlélete, Pethő Sándor nézetei,
Sík Sándor gondolatai. Az irányzat
gondolkodása a katolikus társadalomszervező elvekből eredő szociális érzékenységet elsősorban a
francia neokatolikus gondolkodók
hatására ötvözte modern européer
– a fasizmussal a demokratikus értékek talajáról szembehelyezkedő –
látókörrel. A reformnemzedék tagjai a keresztény társadalomelmélet
szemszögéből diagnosztizálták a
parlamentáris demokrácia problémáit, bírálták a korabeli magyar
társadalompolitika hiányosságait és
megfogalmazták a kívánatos szociális berendezkedés, a méltányos
politika alapelveit.
Barankovics István újságírói
pályafutása a katolikus politika
kereszténydemokrácia irányában
történő megújulásának fórumaiként szolgáló keresztény-konzervatív értelmiségi lapoknál indult. A
Deák Ferenc Társaság elnöke, Dessewfy Gyula 1937-ben indította el
a szervezet Ország Útja nevet viselő
államtudományi és nemzetpolitikai
folyóiratát, s ebbe társszerkesztőnek
Barankovicsot kérte fel. Már ennek
a lapnak az irányultságában is megjelent a szellemi honvédelem gondolata, a nyugat és kelet közötti harmadik út programja. Barankovics írásai
a történeti magyar állameszme korszerű, az európai eszmeáramlatok
befogadásával történő lehetőségeit
járták körül. Szembeszállt a hitlerizmus magyarországi szálláscsinálóinak politikájával, elutasította
antiszemitizmust. A kor ismert, ifjú
katolikus szellemiségű folyóirata,
a Korunk Szava már a kezdetekkor
számos értelmiségit vonzott szerkesztőségébe. Szerzőik sorában ott
volt a kereszténydemokrata iránnyal
szimpatizáló Szekfű Gyula és Barankovics István is. 1939 augusztusában Dessewfy Gyula átvette a Kisgazdapárt lapjának, a Kis Újságnak
a szerkesztését, ahol Barankovics a
külpolitikai rovat vezetője lett.
Barankovics István 1943. május
20. és 1944. március 22. között,
a betiltásáig volt a Magyar Nem-

zet főszerkesztője. Útja a laphoz
két történész mentora, Szekfű és
Pethő révén vezetett. Szekfű művei
politikai gondolkodását formálták,
Pethőt közéleti és újságírói tanítómesterének tekintette. Tisztelete
jeléül ő rendezte sajtó alá 1937-ben
a Magyarságban 1935-37. között
megjelent cikkeit, amely a Deák
Ferenc Társaság gondozásában látott napvilágot.
Az 1943-as évben, amikor Pethő
lemondása, majd halála és Hegedűs
Gyula távozása után Barankovics
lett a főszerkesztő, a Magyar Nemzet
már napi 60 ezer példányban jelent
meg. A lap ekkor főként Szekfű Gyula szellemi befolyása alatt állt, Barankovics pedig, aki az ő bizalmasának
számított, érdemben nem változtatott
az újság korábbi irányvonalán. Mi
több, kötelességének érezte az alapító
főszerkesztő által megkezdett irány
lelkiismeretes folytatását. Nemcsak
politikai gondolkodásának számos
fundamentális elemében, de politikai
publicisztikájának stílusában is Pethő Sándor tanítványa volt. Eltérően
a 30-as évek zsurnaliszta stílusától
szellemi igényesség, széles látókör
jellemezte, szilárd filozófiai, történelmi és teológiai műveltségre építette
írásait. Példaképe a reformkori újságírás legnemesebb hagyományait képviselő Kemény Zsigmond, Csengery
Antal voltak. „Finom tollú író, erős
németellenes beállítottsággal. Szellemileg friss lökést adott a lapnak”
– írta a mecénás Chorin Ferenc róla
Eckhardt Tibornak.
A
fentiekről
tanúskodik
Barankovics István Pethő Sándor
halálának 3. évfordulóján a Magyar
Nemzetben napvilágot látott írása
is, amelyben a „jól vigyázók”, „a
közeledő éjt megkiáltók” közé sorolja a Magyar Nemzet alapítóját. A
„nemzeti géniusz evangélistájának”
nevezi, aki akkor volt a legtermékenyebb, amikor „a magyar ösztön
zavarai már politikai és társadalmi
tájékozódásunkban is nyilvánvalóakká lettek”, ezért „egy bárkát épített a Magyar Nemzetből, hogy az
özönvíz elvonulásáig ide mentse be
a magyar értékeket.”
Főszerkesztőként jegyzett első
vezércikke a Magyar Nemzet 1943.

május 23-i számában jelent meg „A
magunk útján” címmel. Ebben kijelenti, a lap továbbra is független
bármely párttól, osztálytól, vagy
rétegtől, „de legfőképpen a hatalomnak nem vagyunk szolgái” –
írja Barankovics István, majd így
folytatja: „egyetlen igát vettünk
nyakunkba, a nemzet szolgálatát.”
A lap címzettjeit az értelmiségben,
a társadalmi elit azon csoportjaiban
jelöli meg, „akik fel tudnak emelkedni abba a fénylő vonalba, ahol
a halhatatlan magyar halottakkal a
nemzeti lét folytatásában egy élő
nemzedék legjobbjai találkoznak.”
A beköszöntőben Barankovics annak a meggyőződésének adott ismételten hangot, hogy Pethő Sándor
igazságait a halála óta bekövetkező
események igazolták, s „a múló
idő, mint hű szolga hordja a téglákat épülő piedesztáljához”. Lapja
továbbra is a Szent István-i állameszme talaján áll, ami a „magyarság
legkollektívebb alkotása”. Magyarország egy keresztény eszméken
felépült állam, amely „magyarság
politikai hagyománykincsének és
a keresztény eszmevilágnak termékeny találkozásából született”. Ez
az alkotás azonban csak akkor őrizhető meg, ha továbbra is érvényre
jut benne a természetjog, a kereszténység tanítása a hatalom céljáról,
az ember jogairól, az élet tisztelete, az emberi méltóság elismerése,
mert csakis így van „Isten pecsétje
ráütve”.
1944. március 22-én a német
megszállást követően (a többi ellenzéki lappal együtt) a Magyar Nemzetet betiltották, szerkesztőségét a
Gestapo feldúlta, az utolsó főszerkesztőt üldözte. Barankovics István
a háború végéig bujdosott. A nyilas
uralmat és a főváros ostromát Budán élte át, papi ruhába öltözve és
egyházi iratokkal ellátva rejtőzött
a helyi ferenceseknél. Barankovics
szerkesztői pályája - kiegészülve
immár politikusi tevékenységével
– a koalíciós korszakban folytatódott. A Demokrata Néppárt első
embereként annak immár a kommunisták miatt történő megszűnéséig szerkesztője volt a párt lapjának, a Hazánknak.

Hoffmann Rózsa: Köszönjük, nagykövet úr!
Eric Fournier, a Francia Köztársaság volt budapesti nagykövete a
klasszikus diplomácia mára sajnálatosan megritkult pozitív példáját
szolgáltatta a közelmúltban, amikor
jelentésében határozottan cáfolta
azokat a hazug állításokat Magyarországról és miniszterelnökünkről,
amelyekkel zsúfolásig megteltek az
utóbbi idők nemzetközi vonatkozású hírei.
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A volt nagykövet nem arról küldött jelentést, amit a nyugat-európai
ellenséges sajtó és politikai divat
elvárt volna tőle, hanem józanul,
becsületes módon kiállt az igazság
mellett: rámutatván, hogy az itthon
is ismert hamis vádak a nemzetközi
és itthoni ellenséges sajtó irigység
szülte túlkapásai, hogy sem idegengyűlölet, sem antiszemitizmus nem
jellemzi a magyarországi közéletet.

Vajon mire alapozta Fournier úr ezt a
határozott véleményét? Természetesen nem sajtóértesülésekre. Hanem
négyévnyi magyarországi életének
személyes tapasztalataira. Amikor
is bárhol megfordult, ott normális
élettel, barátságos emberekkel, bizakodó családokkal, őszinte szavakkal
és érzelmekkel, tisztelettel és szeretettel, azaz a keresztény értékrend
megnyilvánulásaival találkozott.

Köszönjük az igazság érdekében
tett szolgálatát, Fournier úr!
Távozását őszintén sajnáljuk!
Hoffmann Rózsa
az Interparlamentáris Unió
Magyar–Francia Baráti Tagozat
korábbi elnöke,
a Francia Köztársaság
Becsületrendje lovagi fokozat
tulajdonosa
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke képviselte a magyar kormányt Pál József Csaba, az
új – székely származású – temesvári
püspök szentelésén augusztus 6-án
(Urunk színeváltozásának ünnepén).
Semjén Zsolt a Szent György-székesegyházban elmondott köszöntő beszédében kiemelte: a nyelvi sokszínűség,
a kulturális különbözőség csak akkor
jelenthet akadályt, ha nincs bennünk
szeretet. A kereszténység mindig nemzetben gondolkodott, minden nemzet
Isten gondolata az emberiségről. A kereszténység nem megfojtotta a nemzeti
létet, hanem a megnemesítésével segítette annak kibontakozását.
A kereszténység mindig elutasította
a két szélsőséget: a nemzetietlenséget
és a sovinizmust. Keresztény politikusként a célunk csak az lehet, hogy
minden nép a saját nyelvén, és minden
felekezet a saját szokásai szerint dicsérhesse az Istent! – hangsúlyozta Semjén
Zsolt.
A 64 éves, székelyföldi származású
Pál József Csabát május 16-án nevezte
ki Ferenc pápa a temesvári egyházme-

kapcsolattartás

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

gye püspökévé. Az új püspök jelmondata: „Tartsd meg őket a te nevedben!”,
ezt Jézus főpapi imájából választotta.
Címerében pedig a székely eredetre
utaló nap és hold, a Szentháromság jelképe, valamint a bánsági egyházmegye
hétnyelvűségére utaló jelkép szerepel.
A püspöki beiktatáson részt vett
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért
és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára, a KDNP
alelnöke is.

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 –

Semjén Zsolt Betlehembe látogatott
Semjén Zsolt 2018. július 19-én magánlátogatáson járt Betlehemben. Magyarország miniszterelnök-helyettesét a Születés Templomában
fogadta Ziad al-Bandak, a palesztin elnök keresztény ügyekért felelős főtanácsadója, és közösen megtekintették a templomban zajló felújítási munkálatokat, amelyhez Magyarország
2011-ben és 2018-ban is pénzadománnyal járult
hozzá.
A palesztin partner bemutatta a munkálatok helyzetét, illetve köszönetet mondott
hazánk töretlen támogatásáért. A Születés
Templomának támogatásával Magyarország
nem csak Palesztinának és a helyi keresztény
közösségnek nyújtott támogatást, de hozzájá-

rul a kereszténység egyik legfontosabb szent
helyének megőrzéséhez is.
Semjén Zsolt aláhúzta, Magyarország 2011-ben
első külföldi államként járult hozzá a templom
rekonstrukciójához. Hazánk kiemelten kezeli a
közel-keleti keresztény egyházak és közösségek
támogatását, erre a támogatásunkra a jövőben is
számíthatnak. A megbeszélést követően a miniszterelnök-helyettes Nasszar Khamisz, Magyarország betlehemi tiszteletbeli konzulja kíséretében
megtekintette a Betlehemben tervezett magyar
zarándokház lehetséges helyszíneit.
Semjén Zsolt az Orbán Viktor miniszterelnök
vezette kormányzati delegáció tagjaként utazott
Izraelbe.

1500 nevelőszülőnél élő gyerek nézte hajókról a vízi és légi parádét
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezésében több mint
1500 rászoruló, nevelőszülőknél
élő gyermek, valamint kísérőjük
nézhette meg közelről a vízi és légi
parádét augusztus 20-án.
Fülöp Attila, az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára (képünkön
jobbra) megköszönte a nevelőszülők
nemzetépítő munkáját. Hangsúlyoz-
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ta, hogy a nevelőszülők példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalásra.
A nevelőszülők nemcsak „pas�szív szemlélői egy társadalmi problémának”, hanem segítenek annak
megoldásában azzal, hogy amíg
egy gyermeket különböző okok
miatt nem helyezhetnek vissza vér
szerinti családjához, addig megfelelő környezetet biztosítsanak neki
– mondta.

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

sődvédelem – 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.
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