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kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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A 2018-as  
a munkából élők 
költségvetése

215 millió Krisztus-
hívőt üldöznek 
világszerte

Semjén Zsolt: 
Szent László

100 ezer gyermek 
üdülhet idén 
Erzsébet-táborban

Simicskó István a honvédelem nap-
ját a hazaszeretet napjának nevezte. 
Kifejtette: a hazaszeretet megnyil-
vánulásának fontos momentuma 
volt, amikor 1849-ben a május 
4-én kezdődött ostrom után május 
21-én sikerült visszaszerezni Buda 
várát. Elődeink életüket áldozva 
küzdöttek Magyarország függet-
lenségének és szabadságának visz-
szaszerzéséért – tette hozzá a ke-
reszténydemokrata tárcavezető. „A 
haza bennünk él!” – idézte a mi-
niszter a budai Vár visszafoglalása 
évfordulós plakátjának szövegét, 
megjegyezve: kérdés, hogy ez elég 
lesz-e a jövőben is, s a jövőbeni ge-
nerációk is élhetnek-e magyarként. 
Simicskó István fontos kérdésnek 
nevezte, hogy egyformán érzékel-
jük, értékeljük-e korunk kihívásait 
és veszélyeit. Ebben az együttgon-
dolkodásban ugyanis – mint mond-
ta – „sokszor viharos csatározáso-
kat, gyűlöletkeltést is látunk”. Egy 
célt kell követni, s ez „a nemzet 
megmaradása” – szögezte le.

Simicskó István hangsúlyozta: 
pártállástól függetlenül minden 

magyar állampolgárra szükség van 
ahhoz, hogy védelmezzük az euró-
pai kontinenst, Magyarországot, s 
„legyen örök a haza”.

A miniszter kiemelte: most, a tö-
meges bevándorlás időszakában, 
látva a vallási, etnikai értelemben 
is átalakuló Európát, kérdés, hogy 

a 21. század végén meglesz-e még 
„a haza, a nemzet mint érték”. Mit 
fog jelenteni a nemzeti közösség, 
milyen nyelven fognak beszélni, 
akkor is megemlékeznek-e Buda 
várának visszafoglalásáról vagy 
Petőfi Sándorról, Zrínyi Miklós-
ról? – sorolta a jövő kérdéseit, 
hozzátéve: „meg kell maradnunk 
magyarnak, meg kell tartanunk 
hazánkat”.

A Honvédelmi Minisztérium 
ünnepségén több kitüntetést és el-
ismerést is kiosztottak az elmúlt 
időszakban a honvédelem ügyéért 
nyújtott kiemelt teljesítményért. A 
kitüntettek között volt Horvátor-
szág budapesti nagykövete is, aki 
– mint Simicskó István elmondta 
– sokat tett azért, hogy az elmúlt 
időszakban, a migrációs válság-
helyzetben ne romoljon, hanem 
tovább erősödjön a magyar-horvát 
kapcsolat.

A magyar katonáknak 1849. 
május 21-én, a tavaszi hadjárat 
végén három hétig tartó ostrom 

után sikerült visszaszerezniük a 
budai Várat. Ennek emléket állítva 
1992 óta a honvédelem napja má-
jus 21-e.

Simicskó István: Meg kell maradnunk magyarnak, 
meg kell tartanunk a hazánkat!

A hitelességet a cselekedetek mutatják
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A Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) frakcióvezetője szerint 
„a politikai erők egy része” hata-
loméhségében hízeleg a választók-
nak. A választóknak való hízelgés 
a 13. havi nyugdíj visszaadásának 
ígérete – Harrach Péter így értékel-
te Botka Lászlónak a szocialisták 
miniszterelnök-jelöltjének minapi 
ígéretét, miszerint kormányra kerü-
lésük esetén „visszaadják” a nyug-
díjasoknak a 13. havi nyugdíjakat.

Kitért arra is, hogy a szocialisták 
kormányzásuk idején úgy módo-

sították a vonatkozó szabályozást, 
hogy az induló nyugdíj 8 százalék-
kal alacsonyabb volt, mint előtte. 
A nyugdíjasokat hátrányosan érin-
tő intézkedések között emlékezte-
tett arra is, hogy a balliberális ka-
binetek alatt háromszorosára nőtt a 
gáz ára, külföldiek kezébe kerültek 
a patikák, multik pedig nyerész-
kedtek az idősek gyógyszerein.

Harrach Péter reagált a szoci-
alisták rezsicsökkentésről szóló 
nyilatkozatára is, miszerint Euró-
pában az utóbbi két évben felére 

csökkent a gáz ára, de a kormány 
mégis ugyanazzal a drága tarifával 
adja a magyar embereknek. Mint 
az MSZP fogalmazott, „ez pofát-
lan nyerészkedés”. A kormánypárti 
politikus a megfogalmazást a köz-
életben eluralkodó sajátos stílus-
nak tartotta, amelynek tartalma 
ugyanakkor hazugság. Idézte az 
Eurostat jelentését, amely szerint 
az unión belül a magyar gázárak 
az alacsonyabbak között vannak, s 
kitért a május 15-i HVG-ben meg-
jelentekre is, miszerint a gáz ára a 

negyedik, az áram ára a második 
legalacsonyabb az unióban. Ennek 
fényében „enyhén nem hiteles” a 
szocialisták nyilatkozata Harrach 
Péter szerint.

A KDNP alelnöke kiemelte: a 
hitelességet a cselekedetek mutat-
ják, s a 2018-as költségvetésben 
az élelmiszerek áfájának csökken-
tése, a háromszázalékos nyugdí-
jemelés, a gazdasági növekedés fé-
nyében nyugdíjprémium kifizetése 
szerepel. Szerinte ezek a megfelelő 
üzenetek a nyugdíjasoknak.

A 21. század legnagyobb kihívása a haza, Magyarország védelmezése, a nemzet megmaradása – emelte ki honvédelmi miniszterünk Budapesten, a tárca honvéde-
lem napja alkalmából tartott központi ünnepségén.

Harrach Péter a nyugdíjasoknak tett MSZP-s ígéretről
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
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Rétvári Bence: Folytatódik az egészségügyi béremelés

Rétvári Bence elmondta: az elmúlt 
öt évben átlagosan 84 ezer forinttal 
nőtt az ápolók bére. Tavaly az egész-
ségügyi dolgozók átlagos béremelése 
26,5 százalék volt, idén november-
ben további 12 százalék lesz, míg 
2018-2019-ben további 8-8 százalék 
lesz az ütemezett béremelés mértéke. 
Az államtitkár jelezte: ez már érezhe-
tő növekedés, amire szükség is van.

Szólt arról is, hogy az idei költség-
vetésben körülbelül 70 milliárd fo-
rintot terveztek az egészségügyi bér-
emelésre, és jövőre is ekkora összeget 
szánnak erre. Jelezte: az első béreme-
lés fedezete a chipsadó bevétele volt, 
most pedig a gazdaság többletteljesít-
ménye teszi lehetővé az emelést.

Rétvári Bence hangsúlyozta: az 
egészségügyi dolgozók fizetése-
melése jó esély arra, hogy itthon 
tudják tartani az orvosokat, az 
ápolókat, ezért folytatni fogják a 
megkezdett béremelést. Hozzá-
tette: az orvosoknál 2012-2013-
ban, az első béremelés és a rezi-
densösztöndíj bevezetése után, az 
ápolóknál pedig az utóbbi években 
volt látható, hogy csökkent a kül-
földi munkavállaláshoz engedélyt 
kérők száma.

Az államtitkár beszélt arról is, 
hogy a szociális ágazatban dolgozó, 
de egészségügyi végzettségű mun-
katársak a jövő évtől az egészségügyi 
bértábla alá tartoznak majd, így a bé-
rük is magasabb lesz. Az intézkedés 
háromezer embert érint.

HAZÁNK – MTI

A kormány a gazdaság többletteljesítményéből igyekszik minél nagyobb részt az egészségügyben dolgozók bérfejlesztésére fordítani, hogy a lemaradásukat be 
tudják hozni – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke az M1 aktuális csatorna egyik reggeli 
műsorában.

Latorcai János: Tisztelet a tűzoltóknak, 
katasztrófavédelmi szakembereknek!

Május 4-e, Szent Flórián napja tűzoltóink és katasztrófavédelmi szerveink ünnepnapja. Ennek 
alkalmából Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke mondott köszönetet 
a parlamentben azoknak, akik testi épségük, de akár életük kockáztatásával is igyekeznek meg-
óvni honfitársaink vagyonát, egészségét, életét.

„A biztonsághoz és a biztonságos életfeltételek-
hez való jog olyan alapvető emberi jog, amelyet 
Magyarország Alaptörvénye is alapelvként ha-
tároz meg. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 
tisztában kell lennünk a környezetünkben talál-
ható veszélyforrásokkal, el kell sajátítanunk a 
veszélyhelyzetekben követendő magatartási sza-
bályokat, hogy képesek legyünk a katasztrófák 
megelőzésére és felszámolására. Ezt a rendkívül 
sokrétű feladatot tűzoltóink élethivatásként, testi 
épségük és életük kockáztatásával látják el. 

Polgáraink életének, biztonságának szolgála-
ta azonban nem a jogszabályi előírások követ-
keztében vált egykor és válik ma is hivatássá, 
hanem mindazon erények alapján, amelyek 
szerint tűzoltóink hazánkban közel másfél év-
százada szolgálják biztonságunkat. Ezek az 
erények – az önfeláldozás, a bátor, fegyelmezett 
kötelességteljesítés, illetve embertársaink meg-
segítése – Szent Flórián középkori kultuszában 
testesültek meg, és több mint másfél évezred 
távlatában sem veszítettek jelentőségükből” – 
fogalmazott Latorcai János.

A KDNP Országos Választmánya elnöki 
tisztét is betöltő politikus külön elismerését 
fejezte ki azoknak, akik – szabadidejük felál-
dozásával – a ma működő több mint 600 egye-
sület keretében, munkájuk és családjuk mellett 
arra is időt szakítanak, hogy önkéntes tűzoltó-
ként szolgálják környezetük biztonságát. „Mint 
minden tűzoltóé, úgy az ő szerepük is több a 
puszta tűzoltásnál: közösségeikben nemcsak 
éltetői, hanem közvetítői is az előbbiekben em-

lített jelentős, társadalomformáló erényeknek” 
– fogalmazott.

„A mai napon fontos, hogy megemlékezzünk 
az 1922 márciusában elhunyt Széchenyi Ödön 
életéről és munkásságáról is. Széchenyi Ödön-
nek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar 
tűzvédelem megszervezésében. Az ő munká-
jának köszönhető, hogy 1870-ben megalakult 
a modern és szakszerű alapokra helyezett első 
fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltóság. Szé-
chenyi Ödön – aki Széchenyi István kisebbik 
fiaként 1839-ben látta meg a napvilágot – grófi 
származása ellenére lépett be a korszak vi-
lághírű londoni tűzoltóságának állományába, 
hogy tapasztalatokat szerezzen egy hasonlóan 
professzionális, hazai szervezet felállításához. 
Elhivatottságával, bátorságával és jellemével 
rövid időn belül kivívta parancsnokai, a legény-
ség és az angol felsőbb körök elismerését is. Ezt 
követően tapasztalatait nemcsak itthon kama-
toztathatta. A török szultán az immár világ-
szerte elismert tűzoltóvá vált Széchenyi Ödönt 
bízta meg Isztambul hivatásos tűzoltóságának 
felállításával és kiképzésével. Munkája ered-
ményeképpen rendkívül sok kitüntetésben ré-
szesült és a mai napig ››tűzpasaként‹‹ emlegetik 
Törökországban” – mondta az Országgyűlés 
kereszténydemokrata alelnöke. „A mai napon 
Magyarország Országgyűlése tiszteletét és kö-
szönetét fejezi ki minden magyar tűzoltó, min-
den hazai katasztrófavédelmi és mentőalakulat 
tagja előtt azért, hogy elhivatottan, szolgálatra 
készen védelmezik életünket, biztonságunkat 
az év minden napján! Isten éltesse valamennyi-
üket!” – zárta beszédét Latorcai János.

HAZÁNK 

Elengedhetetlen  
a honvédség folyamatos 

fejlesztése
A honvédségnek választ kell találnia a jövő kihívásaira, hiszen 
így garantálható a magyar emberek biztonsága – mondta Si-
micskó István honvédelmi miniszter, a KDNP alelnöke a közel-
múltban veszprémi a Pannon Egyetemen. A honvédelmi mi-
niszter „Biztonság – a honvédelem és a haderő szerepe, avagy 
mit tudsz tenni a hazádért?” című előadásában beszélt a hon-
védség jövőjéről.

A kereszténydemokrata tárcavezető közölte: a hagyományos 
katonai kihívások mellett a „virtuális térben zajló háborúk ko-
rában” elengedhetetlen a honvédség folyamatos fejlesztése. Ezt 
szolgálja, hogy a Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderő-
fejlesztési program részeként megfogalmazódtak a legfontosabb 
fejlesztési irányok, megalkották a honvédelmi életpályamodellt, 
megújult az önkéntes tartalékos rendszer, létrejött a honvédelmi 
ösztöndíjprogram – mondta. Simicskó István kiemelte, a husza-
dik század „borzalmait” követően a remélt békeidőszak helyett 
további fegyveres konfliktusok, terrortámadások korát éljük. A 
második világháború óta 300 fegyveres konfliktus zajlott le, 30 
millió ember vesztette életét – tette hozzá.
Közölte: nagy kihívást jelent, hogy a legmodernebb technológiai 
eszközöket használják a terroristák is, ráadásul elmosódik a határ 
a háború és a béke között és sokszor az ellenfél beazonosítása is 
nehézséget jelent. Számtalanszor „kívülről finanszírozott, irányí-
tott politikai erők avatkoznak be” – fogalmazott.
A honvédelmi miniszter „Biztonság – a honvédelem és a had-
erő szerepe, avagy mit tudsz tenni a hazádért?” című előadásá-
ban beszélt arról is, hogy három pilléren nyugszik a honvédelmi 
törvény: ezek a honvédség, a NATO, valamint az állampolgári 
elkötelezettség.
Kitért arra, hogy jelenleg 13 külföldi országban teljesítenek szol-
gálatot a magyar katonák, Irakban 150 magyar katona van jelen, 
a tervek között szerepel a létszámuk 200-ra emelése.
Hangsúlyozta: az életpályamodell részeként egyebek mellett 
emelték a katonák illetményét, valamint a katonák lakhatási tá-
mogatásban is részesülnek.
„Szükség van a fiatalokra, akik egészséges nemzettudattal szol-
gálják a honvédséget” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

HAZÁNK – MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

A 2018-as büdzsé a munkából élők költségvetése
Hargitai János, a KDNP vezérszónoka, a párt ügyvezető alelnöke úgy értékelte, hogy a 2018-as a munkából élők költségvetése. Utalva a teljes foglalkoztatást célzó 
intézkedésekre kiemelte: a jelenlegi arányok további javítását szolgálják a büdzsében rögzített számok. Kitért arra, hogy a minimálbér 8 százalékkal, a szakmun-
kás minimálbér további 12 százalékkal nő jövőre.

Jövőre havi 35 ezer forintos adó-
megtakarítással számolhat egy két-
gyermekes család. Folytatódik az 
otthonteremtési program, a csok 
és az áfacsökkentés, az alapvető 
élelmiszerek egyre nagyobb köre 
kerül az 5 százalékos kulcsba – 
hozott példákat a családokat se-
gítő intézkedésekre Hargitai Já-
nos. Megjegyezte, az inf lációnak 
megfelelően 3 százalékos nyugdí-
jemeléssel kalkulálnak, s nagy va-
lószínűséggel nyugdíjprémiumot is 
fognak fizetni.

Oktatásra 81 milliárddal, egész-
ségügyre 102 milliárddal fordítanak 
többet, nyugdíjakra, családtámoga-
tásra 287 milliárddal különítettek 
el többet, gazdaságfejlesztésre pe-
dig 205 milliárddal több jut. Rend-
védelemre a megerősített biztonság 
érdekében a plusz forrás 80 mil-
liárd az ideihez képest – sorolta a 
kereszténydemokraták vezérszóno-
ka. Összegzése szerint a költségve-
tés megalapozott számokból áll, és 
konzervatív tervezésre épült.

Hargitai János értékelte a 2010 előt-
ti időszakot is, és rámutatott: volt egy 
örökség, amit a szocialisták hagytak 
ránk, s amelytől nem lehetett eltekin-
teni. 2010-ig azt szokták meg, hogy 
a költségvetés kiszámíthatatlan és fe-
gyelmezetlen, a főszámok szinte sose 
teljesültek.

Nem volt igazi társadalomfilozófia, 
technokrataként rögtönöztek, s azt is 
sikertelenül. 2010-ig az utolsó pillana-
tig mindenre és az ellenkezőjére hitelt 
vettek fel, amivel felgyorsult az ország 
eladósodása. Amióta belépett Ma-
gyarország az unióba, folyamatosan 
túlzott deficiteljárás alatt állt, majd az 

államcsőd kopogtatott az ajtón – idéz-
te fel a KDNP-s politikus, hozzátéve: 
innen kellett „felhúzni” az országot, 
amely 2010-ig a gazdasági szuvereni-
tásával sem rendelkezett.

A KDNP-s politikus rámutatott: 
2010 után az elsődleges törekvés a 
gazdasági függetlenség visszanyerése 
volt. Kiszámítható költségvetési poli-
tikát kellett folytatni. Szerinte azóta 
minden költségvetés teljesült vagy 
túlteljesült. Kiemelte: szakítottak az-
zal, hogy mindenre a hitel a megoldás, 
az Orbán-kormány működésre egyet-
len fillér hitelt nem vett fel. Tartották 
a hiánycélt, az eladósodást megfékez-
ték, az ország kikerült a túlzottdefi-
cit-eljárás hatálya alól, megteremtet-
ték a munkaalapú gazdaságot, és 700 
ezerrel többen dolgoznak, mint a szo-
cialista kormány idején.

A KDNP ügyvezető alelnöke je-
lezte: álláspontjuk szerint az uniós 
forrásokat gazdaságfejlesztése kell 
fordítani, ezek 60 százalékát erre is 
szánják a mostani ciklusban. 2018-
ban egyébként minden forrásra sze-
retnének leszerződni a potenciális 
nyertesekkel – tette hozzá.

KDNP.HU – MTI

Aradszki András: a politikusoknak az a dolguk, hogy segítsék a családokat
Kelengyecsomaggal támogatja a kor-
mány jövő évtől a hátrányos helyzetű 
régióban élő családokat – jelentet-
te be Novák Katalin államtitkár, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének (NOE) babaköszöntő ünnep-
ségén a közelmúltban Budapesten. 
Aradszki András energiaügyért fele-
lős kereszténydemokrata államtitkár 
szerint a politikusoknak az a dolguk, 

segítsék és boldogabbá tegyék a csa-
ládok életét.

Aradszki András, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
energiaügyért felelős államtitkára 
a Ha gyermek születik a világra, 
család is születik című rendezvé-
nyen rámutatott: a család előbb 
volt mint az állam, vagy bármely 
más közösség, ezért a családok 

különleges bánásmódot érdemel-
nek. A család, amely évezredek 
óta apából, anyából és gyerekekből 
áll, a „Jóisten adománya és a Jóis-
ten kegyelméből tudják gondozni a 
szülők a gyerekeket és a gyerekek 
idősödő szüleiket” – fűzte hozzá a 
KDNP Pest megyei elnöke.

A kereszténydemokrata állam-
titkár elmondta: a politikusok-

nak az a dolguk, hogy beemeljék 
a családot a közgondolkodásba és 
a közbeszédbe, valamint segítsék 
és boldogabbá tegyék a családok 
életét. Hozzátette: az elmúlt hét 
év kormányzásának is a „gyümöl-
cse”, hogy nő a házasságkötések és 
a születések száma, ezzel párhuza-
mosan pedig kevesebb a válás és 
az abortusz.

IKSZ: Az isztambuli egyezmény elvetné a biológiai nemeket és a hagyományos családmodellt
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szerint rendkívül kockázatos lenne az isztambuli egyezmény Magyarország általi ratifikálása. Az egyezmény 
látszólag a nőkkel szembeni erőszak ellen lép fel, de célja valójában a hagyományos családmodell lebontása.

MESTERSÉGES 
GENDERKATEGÓRIÁK A 
TERMÉSZETESE NEMEK 

HELYETT
Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke hang-
súlyozta: nagyon fontos nemzeti és 
nemzetközi szinten is fellépni az erő-
szakkal szemben, irányuljon az bárki 
ellen, de az isztambuli egyezmény 
elvetné a biológiai nemek fogalmát 
és helyettük a társadalmi nemeket 
vezetné be a jogba. Többé senki sem 
lenne egyszerűen férfi vagy nő, ha-
nem a végtelen számú, mestersége-
sen kreált genderkategória egyikébe 
tartozna. Felülírná ez a magyar Alap-
törvényt is, amely szerint a házasság 
egy férfi és egy nő kapcsolatából áll 

– mutatott rá a fiatal keresztényde-
mokrata politikus.

Nacsa Lőrinc kitért arra, hogy az 
isztambuli egyezmény a nemi alapú 
és kapcsolati erőszak női áldozataira 
koncentrálva figyelmen kívül hagyja 
a férfi áldozatokat, a fiúgyermekeket 
is, az egyezmény alapján más megíté-
lés alá esnek a bántalmazott férfiak és 
nők. Az IKSZ elnöke példaként hoz-
ta, hogy ha egy férfi bántalmaz egy 
lánygyermeket, az „nőkkel szembeni 
nemi alapú erőszak” az egyezmény-
ben meghatározottak alapján, amely-
lyel kapcsolatban a részes államnak 
kötelessége fellépni. Ha viszont egy 
nő teszi ezt egy fiúgyermekkel, az 
„csupán” kapcsolati erőszak, s nem 

ír elő kötelező lépéseket az egyez-
mény. Hozzátette: amint egy ország 
ratifikálja az isztambuli egyezményt, 
a gender mint a társadalmi nem defi-
níciója kötelező érvényűvé válik. Ez 
korlátozhatja a szülők jogát, hogy 
visszautasítsanak olyan iskolai órá-
kat és tanterveket, melyben a gend-
erről, a szexuális orientációkról vagy 
a transzneműségről – ezen belül akár 
nemátalakító műtétekről – tanítják 
gyermekeket. 

GENDER AZ ISKOLÁKBAN
Nacsa Lőrinc szerint az egyezmény 
a legnagyobb vallások házasság- és 
emberfogalmát megbélyegzi, mint 
amelyek sztereotípiákon alapuló, az 

iskolai tananyagban kötelezően cáfo-
landó dolgok, és az egyezmény alap-
ján az egyházi iskolák sem vonhatják 
ki magukat a kötelező tananyagok 
oktatása alól.

Az IKSZ arra kéri a kormányt, ne 
terjessze be aláírásra az egyezményt, 
mert „értékeinkkel ellentétes, ideológi-
ai veszélyeket hordoz magában, relati-
vizálná a család értékét és fogalmát”.

Összességében tehát az IKSZ sze-
rint rendkívül kockázatos lenne az 
isztambuli egyezmény Magyaror-
szág általi ratifikálása. Az egyez-
mény látszólag a nőkkel szembeni 
erőszak ellen lép fel, de célja való-
jában a hagyományos családmodell 
lebontása.

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Szili Katalin: A Kalmár-jelentés kulcs az autonómiához

Az esten Szili Katalin megjegyezte: 
sokan furcsállják, hogy éppen egy 
baloldali érzelmű politikus foglalko-
zik a miniszterelnök megbízásából 
az autonómiaügyekkel. Mint mond-
ta, a nemzet ügyének egy összekötő 
kapocsnak kell lennie. Már sokan 
megfogalmazták, de igaz: szükség 
van egy olyan nemzeti minimumra, 
amiben egyetértés van. „Ez minden 
országban így van. Ha valaki elmegy 
külföldre, akkor a saját hazáját és 
népét védi, nem pedig kiszolgáltatja, 
és nagyon sajnálom, hogy volt olyan 
időszak Magyarországon, amikor a 
nemzeti ügyeket fölülírták a pártpoli-
tikai ügyek” – fogalmazott a minisz-
terelnöki megbízott. A 2004-es, ket-
tős állampolgárságról szóló elbukott 
népszavazás kapcsán az első trauma 
az volt számára, hogy egy olyan kér-
désben, ami a határon túliak állam-
polgárságát és választójogát jelenti, 
kettétört a nemzet gerince, és 2010-ig 
kellett várni arra, hogy a parlament 
el tudja fogadni a kettős állampolgár-
ságról szóló törvényt, majd a válasz-
tójogról is sikerült dönteni. „Ma már 
szerencsére a néhány nemzetköziség-
ben, internacionalizmusban megra-
gadt politikust kivéve három dologban 
egyetértés van a közéletben, ez pedig 
az állampolgárság, a választójog és az 
autonómia” – közölte Szili Katalin. 
Szerinte ez a három kérdés nem lehet 
pártpolitikai csatárok színtere.

A Kalmár-jelentésre áttérve azt 
mondta: a Kalmár Ferenc – a KDNP 
Csongrád megyei elnöke, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium szom-
szédságpolitika fejlesztéséért felelős 
miniszteri biztosa – olyan munkát tett 
az asztalra, amely kulcs az autonómi-
ához. Szili leszögezte: nem cél az au-
tonómia, hanem eszköz a magyarság 
megmaradásához, ahhoz, hogy szülő-
földjükön tudjanak boldogulni minda-
zon nemzettársaink, akik határainkon 
túl élnek. A Kalmár-jelentés szerinte 
pont azokat a kérdéseket fogalmazza 
meg, hogy egy-egy államnak milyen 
lépéseket kell tennie, miként kell vi-
selkednie egy kisebbséggel, hogy az 
az adott országon belül is megőrizze 
identitását. Bírálta az európai közös-
ség politikai rendszerét is. Emlékezte-
tett, hogy az EU lakosságának 85%-a 
tartozik a többségi társadalomhoz, 
10%-uk valamely kisebbség tagja, 
míg a fennmaradó 5% migráns. Szi-
li szerint az európai adminisztráci-
ón az látszik, hogy ez utóbbi 5%-kal 
foglalkozik, biankó meghívásokat ad 
részükre, miközben a 10%-ot képező 
nemzeti kisebbségekkel nem törődik, 
hanem az Európa Tanács parlamenti 

közgyűlésének a hatáskörébe utalta a 
kérdést.

Kalmár Ferenc a kötetbemutatón 
először arra emlékeztetette a jelenlé-
vőket, hogy Szili Katalin már a Gyur-
csány-féle nemzetietlen politikával is 
szembement. Amikor a volt minisz-
terelnök nem hívta össze a magyar ál-
landó értekezletet, akkor a parlament 
elnökeként létrehozta az azóta is sike-
resen működő Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselők Fórumát (KMKF), 
majd amikor a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról szavaztak, egyedüli MSZP-s 
politikusként ült ott a parlamenti ülés-
teremben, miközben egykori párttár-
sai nem vettek részt a voksolásban.

Az immár Kalmár-jelentésnek ne-
vezett, s végül 71 igen, 11 nem, illetve 
11 tartózkodással támogatott, A nem-
zeti kisebbségek helyzete és jogai Eu-
rópában című dokumentum kapcsán 
Kalmár Ferenc kiemelte: a kisebb-
ségekkel foglalkozó Európa tanácsi 
albizottság elsősorban a szexuális 
kisebbségekkel törődik, a nemzeti ki-
sebbségekkel nem. Pedig ha megnéz-
zük a történelmet, elmondható, hogy 

kontinensünkön a fegyveres konflik-
tusok is mindig etnikai összetűzések-
ből alakultak ki, és ezért sem értette, 
miért nem foglalkoztak a nemzeti ki-
sebbségekkel.

A jelentéssel kapcsolatban azt is ki-
emelte, hogy ha az ember kiáll a 400 
fős ET Közgyűlés elé, akkor a napi-
rendre kerülő előterjesztésnek nem-
csak jónak kell lennie, de a politiká-
nak is nagy szerepe van abban, hogy 
a tagok megszavazzák-e azt. Szili 
Katalin azon kérdésére, hogy mi is a 
jelentősége a jelentésnek, elmondta: 
Martonyi János akkori külügyminisz-
ter Szájer József európai parlamenti 
képviselőnek úgy fogalmazott, hogy 
Kalmár kinyitott egy kaput Strasbour-
gban, aminek a küszöbét Brüsszelben 
kell átlépni.

Szili Katalin megjegyezte, hogy 
uniós csatlakozásunk előtt vizsgálták 
hazánkat is, hogy saját kisebbségeivel 
miként is bánik, milyen gyakorlatok 
vannak, betartunk-e keretegyezmé-
nyeket, ám amint tagjai lettünk a 
közösségnek, azóta Brüsszel nem 
foglalkozik ezzel a kérdéssel – a töb-

bi újonnan belépett 
tagállam esetén 
sem. Erre Kalmár 
megjegyezte, hogy 
meglátása szerint 
Romániában je-
lenleg rosszabb a 
nemzeti kisebbsé-
gek helyzete, mint 
húsz évvel ezelőtt, 
de más országok-
ban is akadnak 
problémák. Példá-
ul hiába előírás az 
anyanyelvi oktatás 
biztosítása, például 
a Felvidéken tavaly 
magyar iskolákat 

akartak bezárni. Kalmár szerint nem-
zetpolitikai szempontból is három 
részre lehet osztani Európát. Nyuga-
ton működnek az autonómiák, példa-
értékű struktúrák alakultak ki, ame-
lyeknek mindegyike az EU átlag felett 
teljesít gazdasági szempontból. A volt 
szocialista országokban lehet beszélni 
az autonómiáról, de szinte semmi sem 
történik, míg egyes területeken már 
szóba hozni sem érdemes a kérdést, 
mert előkerülnek a fegyverek.

Kalmár Ferenc a jelentés legelőre-
mutatóbb részének azt tartja, hogy 
autonómiákat ajánl, s nemcsak az 
identitás megőrzése miatt, hanem az 
asszimiláció mérséklése érdekében. 
Szili Katalin szerint az is probléma, 
hogy bár sokszor használjuk az au-
tonómia kifejezést, valójában sokan 
nem tudják, mit is jelent. Kijelentette: 
amikor valahol személyi autonómiát 
követelnek, az a legalapvetőbb mini-
mum. Kitért arra is, hogy ezt a kér-
dést nem lehet uniformizálni, hiszen 
a székelyföldi, vajdasági vagy éppen 
felvidékiek helyzete más, s mindig a 
helyi adottságokból, realitásokból kell 
kiindulni. Azt mondta, a magyarság 
ebben a kérdésben semmi többet nem 
kíván, mint azt, ami európai keretek 
között másnak is jár. Kalmár mun-
káját jó lehetőségnek is nevezte, ami 
kulcs lehet a nemzeti kisebbségek 
megmaradásához.

Szili Katalin szerint a mai magyar 
politikában nem ott vannak a falak és 
törésvonalak, ahol sokan gondolják. 
Kétfajta gondolkodásmód van jelen: 
a poszt-neoliberális és a nemzeti. Sze-
rinte egy vérbeli baloldali politikai erő 
nem lehet sem keresztény-, sem nem-
zetellenes. Szólt arról is, hogy újfajta 
nemzettudatra van szükség Magyar-
országon, ami meghaladja a jelenlegi 
megosztottságot. Úgy fogalmazott: a 
21. század elején meg kell mutatnunk, 
hogy igenis büszkék vagyunk nem-
zetünkre, és nem akarunk feloldódni 
ebben a globális világban.

Az autonómia nem cél, hanem eszköz a nemzeti kisebbségek megmaradásához – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Szegeden, a KDNP-székház-
ban az Európa Tanács által az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében elfogadott Kalmár-jelentés kötetbemutatóján.

KDNP.HU – SZEGEDMA

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és Kalmár Ferenc miniszteri biztos a könyvbemutatón
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Krisztusi alapokon építkezni

Erdő Péter bíboros, Esztergom-bu-
dapesti érsek homíliája után Seszták 
Miklós arról beszélt, hogy építeni 
csak biztos alapokra érdemes. A ma-
gyar nemzet több mint ezer éve dön-
tött arról, hogy az igazi alap Krisztus 
és az ő evangéliuma – tette hozzá.

„Amikor meggyengül az alap, 
megáll a fejlődés” – mondta a ke-
reszténydemokrata tárcavezető, 
megjegyezve: amikor néhány éve 
azt tapasztalták, hogy az ország, a 
nemzet újjáépítésre szorul, akkor 
az alapokat kezdték újraépíteni. A 
fejlődés ugyanis csak akkor lehet 
hosszú távú, valóságos eredményt 
hozó, ha biztos alapokra épül – han-
goztatta.

A miniszter beszéde végén azt kí-
vánta, hogy a görögkatolikusok deb-
receni építkezése figyelmeztessen 
„kormányt, egyházat, nemzetet”: a 
haladás útja nem más, mint a biztos 
alapok megtalálása, ami pedig nem 
lehet más, mint megtalálni magát 
Krisztust.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita 
köszönetet mondott a magyar kor-
mánynak, amely összesen 2,3 milli-
árd forinttal támogatta a metropólia 
Debrecenbe települését, és a város-
nak, amiért épületeket biztosított az 
elhelyezésükhöz.

Az ország egyik legjelentősebb 
vallási és spirituális központja

Papp László, Debrecen polgármes-
tere (Fidesz–KDNP) köszöntőjében 
az ország egyik legjelentősebb vallási 
és spirituális központjának nevezte a 
várost, ahol három felekezet püspök-
sége székel: a Tiszántúli Református 
Egyházkerület, a Debrecen-nyíregy-
házi Római Katolikus Püspökség és 
a Görögkatolikus Érsekség.

E három egyházon kívül van temp-
lomuk a városban az ortodoxoknak, 
az evangélikusoknak, a baptisták-
nak, és Debrecenben él az ország 
egyik legnagyobb zsidó közössége, 
s valamennyiüket a kölcsönös tiszte-

leten alapuló együttműködés, párbe-
széd jellemzi – tette hozzá.

Kósa Lajos, a város volt polgár-
mestere, a Fidesz országgyűlési frak-
ciójának vezetője azt mondta: azzal, 
hogy a különböző felekezetek a leg-
teljesebb egyetértésben működnek 
együtt Debrecenben, „példát adnak 
maguknak, Magyarországnak, de ta-
lán a világnak is”.

A politikus utalt a kereszténység 
speciális helyzetére, amely a világ-
ban „a legnagyobb erejű, számú, 
mégis a leginkább támadott, fenye-
getett közösség”. Jézus követése azt 
jelenti, hogy védjük meg a keresztény 
közösséget – fűzte hozzá.

Kósa Lajos bejelentette: a birtoká-
ban van az az oklevél, amellyel II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem 1704-ben 
engedélyezte egy görögkatolikus 
család letelepedését Debrecenben. 
A jelenleg letétben lévő oklevelet 
felajánlotta Kocsis Fülöp érsek-met-
ropolitának azzal, hogy a dokumen-
tumot a metropólia debreceni szék-
házában őrizzék tovább.

Az ünnepségen felolvasták Leo-
nardi Sandri bíboros, a keleti egy-
házak kongregációja prefektusának 
köszöntő levelét, amelyben emlé-
keztetett: a Magyarországi Sajátjogú 
Metropolita Egyházat (Görögkatoli-
kus Metropólia) 2015-ben alapította 
Ferenc pápa, központjául Debrecent, 
főszékesegyházának pedig az Attila 
téri templomot jelölte meg.

A Görögkatolikus Metropólia deb-
receni székházának megáldásán ott 
volt mások mellett Szvjatoszlav Sev-
csuk ukrán görögkatolikus nagyérsek; 
Djura Dzudzar görögkatolikus püspök 
(Szerbia és Montenegró); Veres András 
győri püspök, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke; valamint La-
torcai János, az Országgyűlés alelnöke, 
a KDNP Országos Választmányának 
elnöke; Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára, a KDNP alelnöke és Lator-
cai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős helyettes államtitkár.

Átadták és megáldották a Görögkatolikus Metropólia és a Hajdúdorogi Főegyházmegye székházát április végén Debrecenben. A görögkatolikusok debreceni 
építkezése figyelmeztessen „kormányt, egyházat, nemzetet”: a haladás útja nem más, mint a biztos alapok megtalálása, ami pedig nem lehet más, mint megtalálni 
magát Krisztust – mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a KDNP alelnöke. Az eseményen részt vett a Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a 
KDNP választmányi elnöke és Rétvári Bence, a KDNP alelnöke, az EMMI parlamenti államtitkára is.

KDNP.HU – MTI

Görögkatolikus székházavató Debrecenben

Seszták Miklós: Szent László életműve elhivatottságát bizonyítja
Szent László király életműve az elhivatott, 
elkötelezett ember életműve. A hazáért és a 
nemzetért végzett szolgálatának alapja őszin-
te hite volt – jelentette ki a nemzeti fejlesztési 
miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat által rendezett megyenapi ün-
nepségen május 19-én Kisvárdán. 

Seszták Miklós beszédében hangsúlyozta: 
a lovagkirály 18 esztendeig tartó uralkodása 
Magyarország mint önálló keresztény ország 
megerősítését célozta. Uralkodói munkájával 
megszilárdította a belső békét, megerősítette 
a határokat, a jogrendet és a keresztény vallás 
helyzetét. A miniszter szólt arról is, hogy a 
megyei közgyűlés 2005-ben nyilvánította má-
jus 20-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nap-
jává arra emlékezve, hogy Szent László király 
részvételével 1092-ben ezen a napon tartották 
meg a magyar egyházi és politikai törvény-
hozás szempontjából jelentős eseménynek 
számító szabolcsi zsinatot és törvényhozó or-
szággyűlést Szabolcs községben.

Szent László hitt abban, hogy jól cselek-
szik, helyesen dönt mint király és mint em-

ber – fogalmazott Seszták Miklós. A Keresz-
ténydemokrata Néppárt alelnöke hozzátette: 
Szent Lászlót az uralkodása mellett bátorsága 
és merészsége határozta meg, ezek a tulaj-
donságok pedig azóta is fontosak a magyarok 
számára.

„Ezt a népet bátor és erős nemzetnek is-
meri a világ, mert hiszünk az értékeinkben, 
hűek maradunk elődeinkhez és tovább épít-
jük örökségünket” – hangsúlyozta a keresz-
ténydemokrata tárcavezető hozzátéve, hogy a 
megye folyamatosan fejlődik, látható a veze-
tők és az ott élő emberek tenni akarása, erős 
az összetartozás érzése is, ezért „hiszem és 
vallom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
egy igazi sikertörténet lesz” – mondta Sesz-
ták Miklós.

Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés keresz-
ténydemokrata elnöke beszédében azt mond-
ta, Szent László uralkodása sorsdöntő volt a 
magyarok történelmében: kiváló uralkodói 
képességével, vitézségével és életszentségével 
kivezette a magyarságot a belső veszedelmek 
örvényéből, megmentette a külső ellenségek 

halált és pusztulást hozó támadásaitól.
A megyenapi ünnepség végén kitüntetése-

ket adtak át, majd a résztvevők koszorúkat 
helyeztek el Szent László lovasszobránál. Az 
emlékév alkalmából a lovagkirályt ábrázoló 
freskókból nyílt fotókiállítás a kisvárdai mű-
velődési házban.

Az 1092-es szabolcsi zsinaton meghozott 
határozatok képezik Szent László király első 
törvénykönyvét. A főpapok és előkelők rész-
vételével, a nép tanúsága mellett a szabolcsi 
földvárban ülésező zsinat főleg egyházi kér-
déseket tárgyalt, de számos más intézkedést 
is hozott. Egyebek között rendezte a tizedek 
kérdését, korlátozta a papok házasságkötését, 
szabályozta a tizedszedést, meghatározta a 
parancsolt ünnepek dátumát és megünneplé-
sének módját, előírta a szentmisén való rész-
vételt, határozott a lerombolt vagy elpusztult 
templomok újjáépítéséről, büntetést rótt ki a 
pogányokra, rendezte a zsidók és böszörmé-
nyek viszonyait, büntette a házasságtörést, a 
nemi erőszakot, az erkölcstelen nőket és ren-
delkezett a királyi bíráskodásról.

Az ünnepségen számos egyházi vezető részt vett
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

KDNP Protestáns Műhely

215 millió üldözött keresztyén él jelenleg a világon

KERESZTYÉNEK ÁLLANDÓ 
TÁMADÁSOK KÖZÖTT

Keresztyén hitük miatt jelenleg a vi-
lágon mintegy 215 millió férfi és nő, 
fiatal és idős szenved el valamilyen 
mértékű üldözést. 2016-ban keresz-
tyén hitük miatt 90 ezer embert öltek 
meg szerte a világon – tudhatjuk meg 
a Gordon-Conwell Teológiai Szemi-
nárium Globális Keresztyénség Köz-
pontjának statisztikáiból. Adataik 
szerint 2017 elején mintegy 2 milli-
árd 479 millió keresztyén él a Földön. 
A muszlimok globális mutatója 1 
milliárd 784 millió, a hinduké 1 mil-
liárd 31 millió. A római katolikusok 
száma globálisan 1 milliárd 317 mil-
lió, a protestánsoké 626 millió. 2000-
2010 között a legtöbb keresztyén 
mártír a következő országokban halt 
meg hitéért: legtöbben Kongóban, 
közel 800 ezer, az ott dúló polgárhá-
borúban, 1998-2007. között. 72 ezer 
500-an Algériában, Bangladesben, 
Egyiptomban, Etiópiában, Malajziá-
ban, Észak-Koreában, Szomáliában, 
Szíriában, Törökországban. Ötven-
ezren Szudánban, az ottani erősza-
kos cselekmények miatt. Húszezer 
keresztyén Sri Lankán, a polgárhá-
borúban vesztette életét, tíz-tízezren 
Mianmarban és Indonéziában az et-
nikai és a regionális erőszak miatt. A 
listán ezres nagyságrendekkel szere-
pel még Afganisztán, Kína, Eritrea, 
Irak, Irán, India, Mexikó, Nigéria és 
Pakisztán. 2000 és 2010 között a ke-
resztyén mártírok száma 1 millió 93 
ezer volt világméretben.

Franklin Graham, a Billy Graham 
Evangelizációs Társaság (BGEA) 
elnöke nemrég így nyilatkozott: „A 
keresztyének célponttá váltak. Nem 
csak a Közel-Keleten, hanem világ-
szerte, és nekünk meg kell mutat-
nunk szolidaritásunkat a szenvedők-
kel”. A médiában és az oktatásban 
minden szinten fel kell tárni az ül-

dözés különböző formáit, a legdur-
vábbaktól egészen a pszicho-terrorig. 
A szervezet honlapján megszólalók 
visszatérően idézik ugyanazt az Igét: 
„Ha szenved az egyik tag, vele együtt 
szenved valamennyi” (1Kor 12,26).

A Föld 60 országában a keresz-
tyéneknek szembesülniük kell 
kormányuk, illetve környezetük 
puhább-keményebb üldözésével egy-
szerűen csak azért, mert ők Jézus 
Krisztusban hisznek – olvasható az 
USA Külügyminisztériumának je-
lentésében.

A formák elég változatosak: ve-
rekedés, fizikai erőszak, börtön, 
ítélet, elszigetelés, rendszeres zakla-
tás, pszichikai terror vagy halál. Az 
50 országot magában foglaló listán 
(World Watch List) a Közel-Keletre 
koncentrálódik a legtöbb erőszak. 
„Mindenhová el fogunk menni, s hal-
latni akarjuk hangunkat, bármily ne-
héz is lesz ez” – nyilatkozta Franklin 
Graham. „Úgy hiszem, egy napon ott 
leszünk, hamarabb, mint sokan kép-
zelik”. De ehhez ébreszteni kell az 
egyházakat!

IMA, IMA, IMA – A 
KERESZTYÉNEK 

LEGHATALMASABB 
FEGYVERE

A keresztyén ember tetteinek kez-
dete és vége az ima. Előbb az Isten-
hez bizalommal forduló kérő, majd a 
hálaadó, dicsőítő ima. A kettő lehet 
együtt, de lehet külön is. A BGEA 
elnöke, Franklin Graham szerint „ma 
a keresztyének világszerte veszélyes 
időket élnek”. Idézte édesapját, a vi-
lág-evangelizátor Billy Grahamet: 
„A keresztyének leghatalmasabb 
fegyvere az ima”. Honlapjukon igei 
vezetéssel öt imatémakört ajánlanak 
az üldözött keresztyénekért. Ezek: 1. 
Ne feledkezzetek meg a foglyokról 
és a gyötrődőkről… (Zsid 13,3); 2. 

Imádkozzatok azokért, 
akik üldöznek titeket 
(Máté 5,44); 3. Járul-
junk mindig bizalommal 
a kegyelem trónusához 
azok családjáért és sze-
retteiért, akiket üldöznek 
(Zsid 4,16); 4. Imádság 
a gyülekezetek ébredé-
séért (ApCsel 4,23-35); 
5. Imádság a politikai, 
világi vezetőkért, hogy 
akadályozzák meg az ül-
dözést (Zsolt 2,10-11).

Reméljük, és kíván-
juk, s ezért imádkozunk 
mi is, hogy most Wa-
shington legyen a hegyen 
épített város, s ott tör-
ténhessék meg a világ, a 
politikusok, az egyházak 

lelkiismeretének ébresztése, felrázá-
sa imádság, bizonyságtétel által. De a 
más vallások vezetőinek és tagjainak 
is ráébresztése arra, hogy valójában 
a vallások nem a háború, hanem a 
békesség, az élet szolgálói (kellene 
legyenek!)

A KERESZTYÉN 
GENOCÍDIUM ELLEN – A 

VILÁG IMA-FŐVÁROSA LETT 
WASHINGTON

Tavaly október végén lett volna 
Moszkvában a Billy Gaham Világe-
vangélizációs Társaság és az Orosz 
Ortodox Egyház közös szervezésé-
ben az a világtalálkozó, amelynek 
egyetlen témája az üldözött keresz-
tyénekért mondott ima lett volna. A 
világ-imatalálkozót tavaly koraősszel 
lemondták. Ami Moszkvában elma-
radt, arra idén májusban Washington-
ban került sor. Az ünnepi megnyitón 
Franklin Graham, a világtalálkozó 
főszervezője keresztyén genocídium-
ról beszélt. „Igazából senki sem tudja 
hajszálpontosan megmondani, hány 
keresztyént öltek meg vagy vetettek 
börtönbe hite miatt” – fogalmazott az 
ünnepi megnyitón Franklin Graham, 
a világtalálkozó szervezője. „De nem 
tévedünk nagyot, amikor ezt mond-
juk: százezer fölött van a számuk 
évente”. Ez pedig már keresztyén 
népirtást jelent, genocídiumot. A wa-
shingtoni világtalálkozóra több, mint 
130 országból érkeztek keresztyének 
a legkülönfélébb felekezetből, köz-
tük számosan olyanok is, akik vala-
milyen formáját már elszenvedték az 
üldözésnek. „Minden üldözött iránti 
szolidaritásunkat kívánjuk ezzel a 
találkozóval is kifejezni. A modern 
technika, a közösségi média segít ab-
ban, hogy az esetek jó részét időben 
megtudhassuk, illetve dokumentálni 
lehessen” – tette hozzá Franklin Gra-
ham. És amit látunk, annak alapján 

sokakban megfogalmazódik ez a 
mondat: „Ami elég, az elég”. A ke-
resztyének üldözése mindig, minden 
formában bűn – hangzott a kemény 
mondat.

MINDEN TETT KEZDETE AZ 
IMA ÉS A NYILVÁNOSSÁG 

HITELES TÁJÉKOZTATÁSA
Mindenkiben felmerül természet-

szerűleg a kérdés: És mi mit tudunk 
tenni? „A legnagyobb és legütősebb 
tett, amit mindenek előtt, felett és 
után keresztyénként tehetünk: az 
ima. Folyamatosan vagy szüntelenül 
imádkoznunk kell, hogy akik az ül-
dözések áldozatai, céltáblái, érezzék: 
soha nincsenek egyedül, maguk-
ra hagyva” – fogalmazott nagyon 
szenvedélyesen Franklin Graham. 
„Azért kell imádkoznunk, hogy vé-
delemhez jussanak, és az üldözések 
nyomására ne adják fel hitüket”. A 
világtalálkozó másik célja az, hogy 
a keresztyének közötti kapcsolatokat 
építsék, egymástól tanulhassanak, és 
egymás hite által épüljenek. Az, hogy 
Amerika politikai fővárosában tartják 
a világ-imatalálkozót, fontos és ki-
váltképpen való alkalom arra, hogy a 
reflektorfényt még nagyobb erővel, s 
remélhetőleg hatékonyabban irányít-
hassák rá az üldözés konkrét eseteire, 
helyeire, körülményeire. A konferen-
cia második napján Barry Black, az 
USA Szenátusának lelkésze nyitot-
ta meg az ülést imádsággal, majd az 
USA alelnöke, Mike Pence mondott 
köszöntő beszédet.

HA GYŰLÖL TITEKET A 
VILÁG, TUDJÁTOK MEG...

Franklin Graham rámutatott: az 
üldözőknek az a céljuk, hogy a ke-
resztyének hitét megtörjék vagy 
elnyomják, illetve marginalizálják, 
elnémítsák a hangjukat. Az ilyen vi-
lágtalálkozók mindkettőt felerősítik: 
a hitet és a hangot is, még a hang-
talanokét is. János evangéliuma 15. 
fejezetének jézusi kijelentésére em-
lékeztetett: „Ha gyűlöl titeket a vi-
lág, tudjátok meg, hogy engem előbb 
gyűlölt, mint titeket” (Jn 15,18). A 
nagyjelentőségű világtalálkozón 
részt vett Tyihon metropolita Őbol-
dogsága is, az Orosz Ortodox Patri-
arkátus Amerikai és Kanadai Érsek-
ségének lelki vezetője. Az alkalom 
időzítésével kapcsolatban rámutatott: 
a húsvét és pünkösd közötti időben 
jött létre a világtalálkozó, s a feltá-
madás eseménye reménységet táplál 
mind az üldözöttekben, mind a velük 
szolidaritást vállalókban. 

Összeállította Békefy Lajos, a 
KDNP Protestáns Műhely külügyi 
titkára

Tavaly több mint 90 ezer Krisztus-hívőt gyilkoltak meg vallása miatt

Mike Pence, az USA alelnöke (balról a második) is felszólalt az ökumenikus világtalálkozón
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Önéletrajzi írás, mely „tükröt  
tart elénk az emigráció életéről”

A tavalyi esztendőben nyílott először 
alakalom arra, hogy 1956-os szabad-
ságharcunk kerek évfordulóját méltó 
módon ünnepelhessük meg itthon. A 
rendszerváltozás előtt erre nyilván 
semmilyen lehetőség nem adódott. 
A további két kerek évforduló idején 
szocialista kormányok voltak, nekik 
nem állott érdekükben az ünnep je-
lentőségének hangsúlyozása. 1996-
ban inkább csak az akkori ellenzék 
ünnepelt, 2006 gyalázatos eseménye-
iről meg jobb, ha nem is beszélünk.

2016-ban az ünnep végre nem csak 
formális koszorúzásban és operai gá-
laestben merült ki, felkészültünk rá, 
igyekeztünk magunkévá tenni és a 
Nemzet egészét megszólítani. Újra 
írtuk az idáig a megszállók által ránk 
erőltetett, általuk megíratott történel-
met, megjelentek újabb tényfeltáró 
munkák, és sorra láttak napvilágot a 
visszaemlékezések. 

A szabadságharc leverése után 
mintegy kétszázezer honfitársunk 
lépte át a határokat – kényszerült em-
igrációba, ahogy Barankovics István 
mondta – és kezdett új életet az ak-
kori szabad világban. Tanulhattak, 
munkát kaptak, beilleszkedtek. Vol-
tak olyanok, akiknek ez is elég volt, 
de sokan voltak azok is, akik nem fe-
ledkeztek meg Hazájukról. Közössé-
gekbe, egyesületekbe szerveződtek, 
és mindent megtettek azért, hogy 
felhívják a nagyvilág figyelmét Ma-
gyarország tragédiájára. Mondhatjuk 
úgy is: a szabad Magyarország élete 
az emigrációban folytatódott.

A 60. évforduló kapcsán számos 
memoár jelent meg az emigráció tör-
ténetéből, köztük a Magyar Napló 
kiadásában Az Öreghegytől Schnee-
bergig címen Deák Ernő önéletírása.

Az igazat megvallva: furcsa egy 
könyv ez. Önéletrajzi írás, mely 
ugyanakkor tükröt tart elénk az em-
igráció életéről. Igaz, csak villanás-
szerűen, de sorra vonulnak fel a ma-
gyar emigráció emblematikus alakjai 
a svédországi Jakabffy Ernőtől Ha-
nák Tiboron, a jezsuita András Imrén 
át a Bajorországban élő Tollas Tibo-
rig. A szerző egy-egy mondatban ki-
váló jellemrajzokat ad róluk. 

Számomra az 1988 utáni leírások 
voltak a legérdekesebbek, amikor 
már személyesen ismertem a szerep-
lőket. Sok mindent elárul Deák Ernő 
leírásából a román konzul személye, 
akit a bécsi magyarok küldöttsége a 
romániai falurombolás kapcsán kere-
sett fel petíciójával. Egészen nevetsé-

ges válaszai, ahogy az Ausztriában élő 
magyarok helyzetét szembe állította 
a romániai magyarokéval, tükrözi a 
ceausescui Románia ars poeticáját. 

Vagy Paul Lendvai, aki Grósz Ká-
roly látogatásakor feltűnően otthono-
san mozgott a bankgassei követség 
épületében, és értetlenkedéssel fo-
gadta – a követség meghívását első 
ízben elfogadó – emigráns magya-
rok delegációjának a kommunista 
propagandával szemben álló meg-
nyilatkozásait. Bár nem célom ilyen 
alakokról még szót is ejteni, de ez 
a helyzetet leíró mondat nem hagy 
kétséget bennünk afelől, miért viszo-
nyul az osztrák sajtó ilyen ellensége-
sen hazánkhoz. Csak mellesleg jegy-
zem meg, hogy a Bécsben élő Zsuffa 
Tünde nemrég megjelent könyvében, 
Lenfay Samu alakjában ráismerhe-
tünk erre a figurára.

A forradalom harmincadik évfor-
dulója kapcsán, majd az azt követő 
években, ahogy mindinkább érzékel-
hető volt a közelgő rendszerváltozás, 
úgy az emigráció szerepe is felerősö-
dött. A Szabad Európa Rádió és az 
emigráns sajtó egyre többet foglalko-
zott az ellenzéki csoportosulásokkal, 
és ahogy az utazás könnyebbé vált, 
egyre több hiteles és bizalmas infor-
mációt tudtak közreadni.

Mindez egyfelől védelmet nyújtott 
egyes veszélyeztetett személyeknek, 
így a határainkon túl Tőkés László-
nak, Duray Miklósnak, Szőcs Gézá-

nak, az Ellenpontok szerzőinek, vagy 
hazai viszonylatban például az Anto-
lógia-estet rendező Lezsák Sándor-
nak; másfelől biztosította a hírek és 
üzenetek továbbadását is a vasfüg-
göny mögötti országokba. A Bécsi 
Napló élen járt ebben: első oldalon 
tudósított például a lakiteleki talál-
kozóról. A Demokratikus Ellenzék 
– itt a korabeli elnevezést használom 
– szamizdatjai mellett a nemzeti-ke-
resztény vonal törekvései jórészt az 
emigráció sajtójából kerültek nyilvá-
nosságra. Persze a helyzet bonyolult-
ságát jól tükrözi a könyvben egy mel-
lékesnek tűnő mondat. Deák említést 
tesz egy fénymásoló gépről, amit az 
SZDSZ-es Mécs Imre hagyott nála, 
míg végre az MDF-es Olajos Csaba 
elszállította, és a FIDESZ-hez került.

Deák Ernő életén keresztül bepil-
lantást nyerünk a középiskolai és az 
egyetemi életbe, az ifjúsági moz-
galmakba, az egyházi közösségek 
működésébe és a legkülönbözőbb 
magyar szervezkedésekbe. A könyv 
számomra legérdekesebb fejezete a 
Magyarként Európában. 

Igen fontos az 1963-as amnesztia-
törvény megvitatására összehívott 
oberweseli konferencia eseménye-
inek elbeszélése. Fehérváry István, 
„Muki” ajánlására Tollas Tibor a fia-
tal Deák Ernőt bízza meg a Nemzetőr 
képviseletével. Az előző éjszakát Ko-
vács K. Zoltán lakásán tölti, aki szin-
tén ellátja utasításokkal. 

Csak megjegyzem, hogy a buda-
pesti elvtársak már másnap minden-
ről értesültek. A kádári titkosszolgá-
lat az utolsó pillanatokig, azaz 1990 
tavaszáig folyamatosan bomlasztotta 
akciókkal, beépített ügynökeivel az 
emigráció sorait. Ebből is látszik, 
hogy mennyire félt az erejétől.

Nem csoda, hiszen a 80-as évek 
második felében a magyar ellenzék 
képviselői is rendszeres vendégek 
voltak Bécsben. Kiss Gy Csaba és 
Jeszenszky Géza a lakiteleki talál-
kozó meghívójával érkeztek Deák 
Ernőhöz, aki akkor még nem találta 
alkalmasnak az időpontot a hazaté-
résre. De később erre is sor került: 
1989 júniusában Nagy Imre és már-
tírtársainak újratemetésére – több 
mint három évtized távollét után – 
végre hazai földre érkezett.

Deák Ernő kötetében csak sorolja 
az eseményeket, és azt vesszük ész-
re, kevés olyan program van, ahol ne 
lett volna jelen, és kevés olyan sze-
mély van, akivel ne lett volna vitája, 
de állandóan munkálkodott! Nehéz 
kiemelni fontos vagy még fontosabb 
eseményeket, de a Központi Szövet-
ség létrehozását okvetlenül meg kell 
említeni. Az utóbbi időkben viták 
zajlottak, de több mint harminc évig 
zökkenőmentesen működött. És ez az 
összefogás, ami svédországi mintára 
született, példát adott az Európa töb-
bi országában élő magyarságnak is, 
és mintegy megteremtette a Diaszpó-
ra Tanács és ezen belül a Nyugat-Eu-
rópai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége (NYEOMSZ) létrejötté-
nek lehetőségét.

Deák Ernő a mai napig szervezi 
a nemzet sorskérdésivel foglalkozó 
Kufstein-konferenciát, szerkeszti 
az európai magyar emigráció utol-
só megmaradt lapját, a színvonalát 
változatlanul megőrző Bécsi Naplót. 
Vitába keveredik az egész emigráci-
óval, és az európai emigráció mégis 
egyöntetűen választja a NYEOMSZ 
elnökének Deák Ernőt: az „emigrá-
ció napszámosát”.

Kedves Ernő bácsi: Köszönjük!

*Deák Ernő történész, az auszt-
riai magyar emigráció egyik vezé-
ralaja Az Öreghegytől Schneebergig 
című önéletrajzi könyvének ápri-
lis végi bemutatóján a Magyarság 
Házában beszédet mondott Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 
KDNP elnöke is. A fentiekben ezt 
olvashatják.

Semjén Zsolt beszéde Deák Ernő: 
Az Öreghegytől a Schneebergig című könyvének bemutatóján*

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke Deák Ernő történésszel
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
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Käfer István:
Magyar-szlovák viszony:  

együttélés, különválás, megbékélés?
KATOLIKUS PÜSPÖKI 
KAROK: KÖLCSÖNÖS 
BOCSÁNATKÉRÉS ÉS 

MEGBOCSÁTÁS
2006 június 29-én Esztergomban 
találkozott a szlovák és a magyar 
püspöki konferenciák állandó bi-
zottsága a kölcsönös bocsánatké-
rés és megbocsátás közös szent-
miséjén. A kezdeményező magyar 
levélre szlovák válasz érkezett, 
és Angelo Sodano bíboros állam-
titkár közvetítette XVI. Benedek 
pápa áldását a szlovák-magyar ki-
engesztelődésre. Mindez a diplo-
mácia patikamérlegén zajlott, kö-
rültekintően ügyelve a két ország, 
két nemzet, két katolikus egyházi 
szervezet szuverenitására. A pár-
tatlan hallgatónak feltűnhetett, 
hogy a pápai himnuszt a szentmise 
kétnyelvű résztvevői saját nyelvü-
kön énekelhették egyszerre. Ez a 
Hol Szent Péter sírba téve a Hét-
halmú Róma szlovák pápai him-
nusza pontosan azonos szöveggel 
és dallammal. Szögezzük le, hogy 
ez csak köztünk, a szlovákok és a 
magyarok között van így és a nem-
zeteink közötti kiengesztelődés is 
nem véletlenül, egyedülállóan a 
katolikus egyház kebelében fogal-
mazódott meg. Egészen más ez, 
mint a német-francia megbékélés, 
sőt mélységével még a lengyel-ma-
gyar testvériséget is felülmúló rej-
tett kincs. A magyar és a szlovák 
etnikum ugyanis a „natio Hunga-
rica” része. A nyelv árulkodik: ha 
a szlovák a magyarországi forrada-
lomról beszél, és Uhorska-t mond, 
nem kell magyaráznia, hogy 1848-
49-re gondol; ha pedig Maďarská-t, 
egyértelmű, hogy az 1956-os forra-
dalomról van szó. 

A mi megbékélésünk egyben 
a visszatestvérülés útja. A korai 
nemzeteket teremtő reményteljes, 
„haladó” liberalizmus a nemze-
tet helyezte az oltárra, a nemzetek 
egymás ellen fordultak, a feltárt 
igazságot ferdítették, manipulálták, 
elhallgatták. Pedig a nemzet is a 
Gondviselés segítsége az emberi-
ségnek, menekülési út az önzésből 
a nemzeti közösségért vállalt áldo-
zathozatalhoz.

SZLÁVOK A MAGYAROK 
OLDALÁN

A bejövő magyarok és az itt élő 
szlávok, köztük a szlovákok ősei 
nem fordultak egymás ellen. Bizo-
nyító erejű egyebek mellett a bajor 
püspökök panasza a pápához, mi-
szerint a pogány magyarok oldalán 
keresztény morva-szlávok harcol-

tak. Szent István országának szláv-
jai nem idegenek, hanem a Regnum 
Hungariae építőkövei, akikre nem 
is vonatkoznak az első király idege-
nekre vonatkozó Intelmei. 

Korán kezdődött a későbbi szlo-
vák nemzetnek a sorspróbáló „cseh 
irály”. A magyar-cseh történelmi, 
dinasztikus kapcsolatok a Regnum 
Bohemiae humanista műveltsége, 
a Károly-egyetem, majd főként a 
huszitizmus és a reformáció nyo-
mán Magyarország szlovák etnikai 
régiójában a cseh lett az írásbeli-
ség nyelve, a Regnum Hungariae 
egyenlő kifejező eszköze a latin, a 
magyar és a német mellett. Hiszen a 
tót népnyelv a „ľudová slovenčina” 
használói kitűnően értették. Reg-
num Hungariae szlovák etnikuma 
a sok évszázados csehnyelvűség el-
lenére megmaradt hungarusnak, de 
nemzettéválását a csehnyelvűség 
alaposan próbára tette. 

Az első szlováknak mondható, 
de bohemizmusokkal teli nyelvem-
lék még Bak Gáspár, Mátyás király 
leszerelt katonájának pergament-
darabra írt „puskája” a hívek kö-
nyörgésével 1479-ből. A Szepességi 
imádságoknak nevezett nyelvem-
lékből Mátyás király és az ország 
dicsérete szól, Bak Gáspár ugyanis 

katonai szolgálata jutalmául kapta a 
szepesi prépostságot. 

A katolikus vonal különösen a 
cseh protestáns bibliák terjedését 
igyekezett ellensúlyozni a közszlo-
vák nyelv, az „Obecna Slovenčina”, 
a jezsuiták által Pázmány Péter in-
tézkedéseire művelt szlovák nép-
nyelv használatával. 1625-től az 
Esztergomi Rituále-ba latin betűs 
teljesen szlovák nyelvű szövegeket 
rendelt, 1634-re pedig elkészült 
hatalmas műve, a Kalauz szlovák 
fordítása. Ez a jezsuita szlováknak 
is nevezett nyelv akkor szorult hát-
térbe, amikor megszületett a cseh 
katolikus bibliafordítás, a Ven-
cel-biblia, amit a szlovák anyanyel-
vű katolikusok szintén értettek, az 
evangélikusok pedig az 1610-ben a 
hivatalos liturgia nyelvének meg-
szabott Králicei biblia nyelvét hasz-
nálták. 

Ezen a magyarországi cseh nyel-
ven – rendkívül nehéz terminológi-
ai meghatározás – szól a törökelle-
nes és kuruc harcok gazdag szlovák 
irodalma, a Bornemissza Péter 
Siralmas énnéköm-jének „Vajon s 
mikor lészön jó Budában lakásom” 
párhuzama: „Uram Isten engedj 
szebb időket látnunk / Magyarhon 
királyát Budán viszontlátnunk” – 

mondják ezen a szlovák nyelven. 
Ezen a nyelven olvasható a Balassi 
Bálint stílusában – ha nem ő magá-
tól – született nyolc szerelmes vers 
a Fanchali Jób-kódexben. 

A fehérhegyi csata után a Felföld 
alkotmány- és megyei autonómia 
védte világába menekültek Prágá-
ból a cseh protestánsok, erősítve a 
szlovák evangélikusokat. A radi-
kálisabbak, mint Comenius, az er-
délyi fejedelemtől várták hazájuk 
felszabadítását a Habsburg uralom 
alól. A menekült csehek – és ez na-
gyon izgalmas dolog – Cheskýan-
ebslovenský-nek nevezték nyelvü-
ket: cseh, vagyis szlovák. Gazdag 
irodalmi termésük a későbbi nem-
zetépítésben némi anakronizmus-
sal szlovákká minősült. E korszak 
feltárása igen eredményesen folyik 
az Országos Széchényi Könyvtár 
RMNY csoportjában. Törvénysze-
rű volt, hogy ez a magyarországi 
cseh nyelv olyan eredeti irodalmat 
hozott létre, ami a kor magyar nyel-
vű hazafias dalainak lelkesedését 
is felülmúlja. Rövid részlet Krman 
Dániel evangélikus szuperinten-
dens 1707 márciusában Zsolnán 
mondott zászlószentelő beszédéből, 
idézem természetesen magyar for-
dításban: „Jézus Krisztus tedd meg, 

Käfer István
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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– Folytatás a 4. oldalon –
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hogy e zászlók nyomában 
sok jó fakadjon a megnyo-
morított Magyarhonra, hi-
szen hazánk valaha az or-
szágok dísze volt. Urunk, 
aki igazságot szolgáltatsz 
az elnyomottaknak, légy 
a mi nagyságos Fejedel-
münkkel, drága urunkkal, 
Rákóczi Ferenccel, add 
azt, hogy mint börtönből 
kiszabadult József legyen 
a haza atyja és jó tanácsa-
ival és a haza szerencsés 
megvédelmezésével az 
összes korábbi magyarho-
ni hazafi, Bethlent, Bocs-
kait, Thökölyt és elődeit 
így felülmúlja hírnévben.”

Nem véletlenül írta 
erről a nyelvről Bél Má-
tyás, a pozsonyi szlovák 
hitszónok, de ugyanakkor 
Magyarhon nagy ékes-
sége: „Isten kiemelkedő, 
sőt kimondhatatlan jó-
sága már az ősidőkben 
eljuttatta a cseheknek és a velük 
rokon szlovákoknak a Szentírást. A 
csehek már sok száz éve saját nyel-
vükön olvashatják, sok kiadásban, 
nagy példányszámban gyakran 
kinyomtatták. Kitörtek a huszita 
viharok, amelyek mindenütt pusz-
títottak, de csodálatosképp a cseh 
nyelve gyönyörűségének és dicső-
ségének nem ártottak, hanem ép-
pen ellenkezőleg… A szláv nyelv 
már honos volt Magyarhonban, 
mert ezt használták – a magya-
rok, a hét vezér bejövetele után – a 
dunai szláv maradékai… Amikor 
Corvin Mátyás leverte a huszitá-
kat, sok cseh polgárjogot szerez-
ve letelepedett Magyarhonban és 
olyan magas szintre és finomságra 
fejlesztette a bennszülött szlovákok 
nyelvét, hogy ma is sokan vannak 
a szlovák nemzet körében, akiknek 
nyelve folyvást ápolva és nemesít-
ve felér a cseh nyelv bájához. Nem 
óhajtok most szólni – mondja Bél 
Mátyás – a Frigyes őrgróf elűzése 
utáni csehországi állapotokról, de 
Magyarhonban a szláv nyelv ak-
kor is előrehaladt. Így történt, hogy 
Magyarhonban a mágnások és ne-
mesek nem haboztak támogatni a 
szláv cseh nyelv művelését azokban 
a vármegyékben, ahol használták. 
Közéjük számíthatjuk a követke-
zőket: Szunyoghok, Illésházyak, 
Thurzók, Ostrosithok a nemesek 
között a Szulyovszkyak, Szerda-
helyiek, Révayak, Justhok, Benicz-
kyk, Podturnyanszkyk és mások.”

Bocsánatot kérek a szinte vul-
gáris fogalmazásért, a cseh libera-
lizmus ezután csehesített, a magyar 
magyarosított. A cseh csehszlovák 
nyelvet akart, a magyar magyart. II. 
József pozsonyi generális szeminári-
umában és a pozsonyi evangélikus lí-
ceumban érlelődő szlovák értelmiség 

befogadott, tűrt, majd elzárkózott. 
Ez eltartott az 1870-es évek elejéig. 
A csehnyelvűség miatt iszonyú belső 
harcok dúltak közöttük. 

SZLOVÁK „HŰSÉGESKÜ” 
MAGYARHONNAK

A katolikusok népből való alsó-
papságát olyan mecénások segítet-
ték, mint Rudnay Sándor bíboros, 
esztergomi érsek vagy Palkovics 
György esztergomi kanonok, akit 
Juraj Palkovičnak neveznek. Rud-
nay évtizedes nyitrakorosi plébá-
nos korában 1790-ben ilyen szlovák 
szentbeszédet tartott híveinek, ter-
mészetesen csak egy rövid részlet 
belőle: „Hogy itt a szörnyű háború-
kat, amelyekbe nem egy ellenséggel 
belekeveredtünk, hogy a föld ter-
mésének mostan való szűkösségét 
és satnyaságát, ami kegyetlen éh-
ínséggel fenyeget bennünket, meg-
szűntesd, hogy a nyilvánvaló vi-
szálykodásokat ne tekintsd, mindez 
elég ok lenne ami buzgó imádságra 
és ájtatosságra ösztönözne minket, 
ám imáink és ájtatosságaink szük-
séges voltát elégségesen indokolja 
Magyarhon minden karainak és ren-
deinek, minden országos irányítók-
nak és intézőknek, a mind egyházi, 
mind világi hatóságoknak, vagyis 
püspököknek és úgyszintén főispá-
noknak és valamennyi földesúrnak 
a mostani összvegyülekezése, akik 
is Budán az ország közepén azért 
gyűltek egybe egyetértésben, hogy 
a jövendő királyunkat megerősítsék 
és Magyarhon Szent Koronáját mint 
a legszentebb pecsétjét rátegyék, 
hogy vele rólatok és mindazon dol-
gokról tanácskozzanak, amelyek 
jelenlegi közboldogulásunkat érin-
tik.” Rudnay a legnagyobb szlovák 
nemzeti hősök közé tartozik, tér 
van róla elnevezve, Esztergom pe-

dig Rudnay Sándor Kulturális és 
Városvédő Egyesület néven őt tart-
ja Esztergom legnagyobb magyar-
jának. Hát persze: közös, hungarus. 

A modern szlovák nemzet születé-
sekor a kezdeti szláv ábrándozások 
után a forradalmat megelőző évek-
ben már hűségesküt tettek a szlová-
kok: az ő hazájuk nem Szlávia, ha-
nem Magyarhon. Történelmük nem 
a szláv mítoszok története, hanem 
Magyarhon históriája. Ekkor szüle-
tett Slávkovič Detvana, a Mátyással 
beszélgető szlovák legény; Kalinči-
ak Rákóczi-elbeszélése; Janko Kráľ 
viharmadár-költészete a szlovák 
népnyelvből éppen csak megterem-
tett irodalmi nyelven. Milan Rúfus 
XX. századvégi szavaival pikáns 
szlovák nemzeti keresztelő volt ez. 
„Az élethez túl erőtlenül, de a ha-
lálhoz mégiscsak túl elevenen félig 
nemzetként, félig természeti embe-
rek névtelen tömegeként kopogta-
tott a történelem kapuján”. Janko 
Kráľ „egyetemes szellem, európai 
formátumú ember” – mondja Rú-
fus. „Még nemzete szerencsétlen 
sorsát is ott cipeli magában, s ez a 
költő olyan nyelvet birtokol, amely 
húsz évvel fiatalabb, mint ő. E nyelv 
normáit egy évvel azután fektették 
le, hogy a költő, akinek poétikai 
kezdeteit egy nehézkes, nem az ő 
belsejéből fakadó cseh nyelv daj-
kálta, írni kezdett. Csak az alsóbb 
népréteg nyelve állt rendelkezésre, 
mert szlovák értelmiség gyakorla-
tilag nem létezett, a középosztály 
pedig magyarul beszélt”. Vladimír 
Mináč is ki tudta, ki merte monda-
ni, hogy „kezdetben volt az ige, és 
az ige Štúrnál volt”. Ez azt jelenti, 
hogy a szlovák nemzet az 1840-es 
években keletkezett és azt ki merte 
mondani – nem árt, ha ebben a te-
remben elhangzik – „a magyarok a 

szlovák politika végzete”. 
Mert a szlovák politika 
nem úgy politizált, ahogy 
neki lenne jó, hanem úgy, 
hogy a magyarok ellen po-
litizáljon. 

1848-49 tragédiája után 
két szlovák katolikus pap, 
Ján Palárik – Kiss Gy. 
Csaba professzor úr nagy-
szerűen foglalkozott vele – 
és Jozef Viktorin Ján Bo-
bula építésszel összefogva 
szembefordult a cseh poli-
tika hatása alá került tú-
rócszentmártoni szlovák 
konzervatívok teljes ma-
gyar tagadásával, és kísér-
letet tett a szlovák nemzet 
helyének megtalálására a 
dualista Magyarországon. 
Sikertelenül, de ez a nap-
jainkig tartó történet már 
egy következő fórum té-
mája lenne.

KÖZÖS 
VÉDŐSZENTHEZ 

IMÁDKOZUNK
Persze következhetnének még a 
bocsánatkérés és a megbocsájtás 
konkrétumai. A „Magyarországon 
nincsenek tótok, csak tótul beszélő 
magyaroktól” a világháborút záró 
szovjet-csehszlovák bosszúig. Ezt a 
politika, a korábban politikát szol-
gáló történelem ismeri. De a szlo-
vák nép lelkének megismeréséhez 
az itt jelezni próbált kincsek feltá-
rására van szükség. Rúfus a keresz-
tény erkölcsi értékrendet ekképpen 
képviseli: „Ahol tartósan hiányoz-
nak a nemzet teljes önmegvalósí-
tó feltételei, ott a nemzet tartósan 
befelé fordul, magának él. Olyan 
súlyos beteghez hasonlít, aki a sa-
ját fájdalmai miatt képtelen mások 
fájdalmának átérzésére, s egyúttal 
annak az elszigetelt betegnek a sor-
sára ítéli önmagát, akit véletlensze-
rűen megszán ugyan egy Scotus 
Viator, de partnerül többnyire sen-
ki sem fogadja el”. 

A magyar-szlovák viszony ke-
resztény értelmezése igen könnyű, 
de irtózatosan nehéz is. A múlt kin-
csei tudományos feltárásának az el-
mulasztása a szeretet parancsának 
elvetése. A két nemzetnek azonos a 
védőszentje. A miénk ugye Magyar-
ország Nagyasszonya, a szlovákok-
nak a Hétfájdalmú Szűzanya. Hát 
én nem tudom, milyen katolikus, 
milyen keresztény az, aki ennek el-
lenére haragszik, gyűlölködik?!

Käfer István a Gál Ferenc Főis-
kola hungaro-szlovakológiai ku-
tatócsoportjának vezetője. Az 
előadás 2016. novemberében a Ke-
resztény Civil Szerveztek Fórumán 
hangzott el a parlamentben.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Az előbbi idézet híven tükrözi, hogy 
milyen lelkülettel, milyen eszmeiség-
gel és milyen eltökélt és megingat-
hatatlan hittel volt képes Esterházy  
János végigküzdeni életét, majd an-
nak alkonyán vállalni a kényszer-
munka és a börtön szenvedéseit, egy 
valóságos kálváriát, ami hatvan év-
vel ezelőtt ért véget a csehszlovákiai 
Mírov várbörtönében. 

A mártíromság kifejezése a XX. 
század borzalmai következtében saj-
nos hétköznapibb fogalommá vált, de 
Esterházy János élete és halála a szó 
legősibb és legmélyebb értelmét tárja 
fel előttünk. 

Több volt, mint kortársai, de mégis 
egy volt közülük, egy a magyar, egy a 
közép-európai emberek közül, annak 
minden örömével és fájdalmával. 

Esterházy életének két vezérfonala a 
magyarság megmaradásának, gyarapo-
dásának támogatása, jogainak védelme 
és a keresztény eszmeiség megőrzése. 

Ezek olyan gondolatok, amelyekre 
támaszkodva, azok által vezérelve, ha 
100 évvel korábban születik, békében 
alkothatott volna.  

Esterházy emberi nagyságát éppen 
az mutatja, hogy ezen elveit akkor is 
képes volt megőrizni, amikor mások 
azokat feladva keresték a boldogulást 
és a biztos jövőt. 

Esterházy János nem mérlegelt és 
nem gondolkodott. Nem mérlegelte a 
tisztesség és a tisztességes viselkedés 
fogalmát, hanem cselekedte. 

Tudta, hogy az önkény, ha fájdalmas 
és szörnyű is, csak mulandó állapot a 
tisztesség és a tisztességes viselkedés 
azonban maradandó.

Védelmezte közösségének jogait, se-

gítette a második világháború üldözött-
jeit, szembeszállt a nácizmussal, 75 éve 
a szlovák parlamentben egyedüliként 
mondott nemet a zsidók deportálásá-
ról szóló törvényre, de szembeszállt a 
kommunizmus pusztító ténykedésével, 
felemelte szavát a felvidéki magyarok 
kilakoltatása ellen is. Vallott eszméiért 
és békeidőben elismerésre méltó tettei-
ért kényszermunkát és börtönt szenve-
dett a szovjet Gulágon, majd a kommu-
nista Csehszlovákiában.

De a megpróbáltatások nem rendí-
tették meg a mélyben gyökerező hitét. 

Ez volt az a többlet, aminek segít-
ségével képes volt végigjárni ezt az 
emberpróbáló munkával és szenvedé-
sekkel teli életet, és ennek köszönheti, 
hogy egyenes gerinccel és tiszta lelki-
ismerettel térhetett meg Teremtőjéhez 
a hatvan évvel ezelőtti márciusi napon. 

Most, amikor emlékezünk és fejet 
hajtunk és különösen, amikor majd 
koradélután emlékparkot avatunk és 

Kövér László házelnök 
úr nevében is koszo-
rúzunk, fel kell tennünk 
a kérdést: életével, hi-
tével, kiállásával, már-
tíromságával mit üzen 
nekünk kései utódoknak 
Esterházy János? 

Mindenekelőtt azt, 
hogy vannak dolgok, 
vannak eszmék, mint a 
haza, a kereszténység, 
a tisztesség és mások 
segítése, amikért még a 
legnehezebb történelmi 
időkben is ki kell állni. 

Ez nem könnyű feladat! 
Manapság sem köny-

nyű a nagyvilágban, de még itt Euró-
pában sem, a keresztény eszmékért és 
azok társadalmi tanításának megvaló-
sításáért síkra szállni.

Hiszen például a szír katolikusok 
vagy az egyiptomi koptok élete nem-
csak gyötrelmes, de hitük megvallása, 
megélése sokszor még az életük elvéte-
lét is jelenti. De ki tudja, amerre halad 
a világ, Európa nyugati felén néhány 
évtizeden belül ugyanúgy veszélyes-
sé válhat a keresztény hit megvallá-
sa és gyakorlása, hiszen a beáramló 
muzulmán tömegek rövid időn belül 
átformálják a térség kulturális arcula-
tát. Büszkék lehetünk, hogy a magyar 
kormány mert cselekedni és a jogi, va-
lamint a fizikai határzárral képes volt 
gátat vetni Közép-Európa iszlamizáci-
ójának.

De még ebben a helyzetben is lát-
nunk kell azt is, hogy nekünk, magya-
roknak az akadályaink – hála Istennek 
– közel sem akkorák, mint ezeknek a 

népeknek, vagy amikkel Esterházy 
Jánosnak annak idején szembe kellett 
szállnia. 

Közismert, hogy Esterházy nemcsak 
mélyen hívő katolikus, hanem az egy-
kori Monarchia területén élő nemzetek 
közötti testvériség meggyőződéses elő-
mozdítója is volt. 

A történelem azóta többszörösen 
igazolta elképzelését és hiszem, hogy 
ha a V4-ek keretén belül képesek le-
szünk együttműködésünket fokozni, 
az nemcsak a térség erősödéséhez, ha-
nem az országaink közötti kapcsolatok 
szorosabbá tételéhez is vezet.

Ezért is mondok köszönetet az Új-
pesti Városvédő Egyesületnek, Újpest 
Önkormányzatának, személy szerint 
polgármester úrnak, hogy felkarolták 
Esterházy János ügyét és nagyon hi-
szem, hogy az emlékülés megrende-
zésével, valamint az emlékpark létre-
hozásával sokat tettek Esterházy János 
életének és munkásságának megértésé-
hez, valódi és teljes körű rehabilitáció-
jának eléréséhez.

Adja Isten, hogy ez minél hamarabb 
így legyen!

A fenti gondolatokat Latorcai János, 
a KDNP Országos Választmányának 
elnöke, az Országgyűlés alelnöke azon 
a tanácskozáson mondta el, amelyet az 
Esterházy János Emlékév keretében 
tartottak május 12-én az Újpesti Város-
háza Dísztermében Kövér László ház-
elnök fővédnökségével. Az 1901-ben 
született felvidéki politikus, gróf Ester-
házy János hatvan esztendeje csehszlo-
vákiai börtönében hunyt el.

Latorcai János:

Esterházy János emlékezete
„Minden úgy van jól, ahogy a jó Isten akarja. Ha Ő jónak tartotta ezt, akkor ez nekem is jó. 

Ki vagyok én, hogy a jó Isten akaratát ellenezzem?”

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnökének nyílt levele Fekete-Győr András (Momentum) részére

Kedves Fekete-Győr András!

Megdöbbenve olvastam a tüntetésetek 
tudósítását, a Te beszéded összefogla-
lóját. Próbáltam megérteni, hogy miről 
is szólhat az esemény, az elhangzottak 
alapján azonban muszáj hozzáfűznöm 
pár gondolatot.

Ahol Te beszéltél és diktatúrát ki-
áltottál, ott beszélt Orbán Viktor is 
1989-ben, a Hősök terén, csak veled 
ellentétben neki akkor tényleg volt 
vesztenivalója, hogy bezárják, kirúg-
ják, megverik, meghurcolják. Te haza-
mentél és egy rozéfröccsel enyhítetted 
a nagy izgalmakat. Kedves András, 
akkoriban diktatúra és kommunizmus 
volt, és senki nem tudta, merre fordul 

a világ. Te Orbán Viktor és sok-sok 
bátor magyar ember miatt beszélhettél 
tegnap szabadon, tüntethettél és ha-
zudhattál szabadon. Nekik köszönhe-
ted. Ők kiabálták a szovjet fegyverek 
árnyékában, hogy „Ruszkik haza!”, 
ezért, miattuk, nektek már nem kell. Ők 
tették kockára egzisztenciájukat, jö-
vőjüket, miattunk, fiatalok miatt, hogy 
szabadon élhessünk. A rendszerváltó 
generáció felvette a fonalat ott, ahol az 
’56-os hősök kezéből véresen kiverték.

Kedves András!
Hogyan beszélhetsz Te országépí-
tésről, jövőről, amikor sunyi módon 
megfosztottál minket egy álomtól, egy 
generációs élménytől, az olimpiaren-

dezés lehetőségétől? Pont az általad is 
felvázolt vízióhoz segítette volna hozzá 
az országot, hogy szerveződve, csele-
kedve, dolgozva kell egy jobb, vállal-
kozóbb szellemű, modern, XXI. századi 
Magyarországot álmodni. 

A momentumi alapötlet ugyanaz az 
értelmetlen és káros gondolat, mint 
volt az olimpiánál. Egyáltalán kikre 
vonatkozik, hogy „Ruszkik haza”? 
Kikre gondolsz? A magyar vállal-
kozások ellen mész, akiknek fontos 
az ottani piac? Az itt élő és dolgozó 
állampolgárokra? Normálisak vagy-
tok? Szerintünk sem helyes, hogy 
orosz kötődésű félkatonai szervezet 
gyakorlatozik Magyarországon, de 
erről inkább kérdezd meg Vona Gá-

bort, ő és a Jobbik találkozgat velük.
Orbán Viktor számtalanszor, leg-

utoljára a múlt héten jelentette ki, 
és döntéseivel újra és újra igazolja, 
hogy a Nyugathoz tartozunk, hogy 
a helyünk Európában van, az Unión 
belül. Mi, fiatalok pontosan ugyanezt 
gondoljuk, és örülünk, hogy olyan 
kormánya van Magyarországnak, ami 
így véli. Ezért nem tüntetünk például 
azért sem, hogy az ég legyen kék.

Elég kárt okoztatok eddig, kérlek, most 
már valami építő jellegű ötlettel gyertek!

Üdv:
Nacsa Lőrinc, elnök

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
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Semjén Zsolt:

Prohászka Ottokár zseniális meglátá-
sa, hogy az egyetemes kereszténység 
benne lett sajátosan magyarrá. Szent 
István vasakarata és apostoli buzgal-
ma megkeresztelte a magyar embere-
ket, de ez még nem tette kereszténnyé 
a magyar nemzetet. A keresztényi 
szentség és a magyar szellem Szent 
Lászlóban egyesült. Az Anyaszent-
egyház példaként állította a minden-
kori magyar királyok elé, végső soron 
elénk is, és ebben az összefüggésben 
megkockáztatom, hogy azért lett ke-
resztény szent, mert magyar hős volt, 
és azért lett magyar hős, mert keresz-
tény szent volt. A lovagkirály. Akiben 
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Magoron át, Attiláig – a keresztény 
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alapította, de Szent László szilárdí-
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Nagyvárad, 2017. május 14.

Május 14-én Szent László-zarán-
doklatot tartottak Nagyváradon a vá-
rosalapító király szentté avatásának 
825. évfordulóján. Az eseményre a 
partiumi városba vitték a szent király 
győri ereklyéjét. Ez az írás Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi 
beszédének szerkesztett változata.

Szent László

„Szent László személyében fejezi 
ki a magyarság küldetéses 

önértelmezését: a keresztény 
Európa védőpajzsa.”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nagyváradi székesegyházban mondta el beszédét
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI
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légy! kezdetű enciklikáját.

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

hazank@kdnp.hu

Kegyeleti emlékparkot adtak át Gyöngyösön, a zsidó temetőben

Első világháborús emlékmű 
újulhat meg KDNP-s javaslatra 

Balatonfüreden

A Hősök és Mártírok Kegyeleti 
Emlékparkjának átadásán Lator-
cai Csaba, a Miniszterelnökség 
kiemelt társadalmi ügyekért fe-
lelős helyettes államtitkára (ké-
pünkön) május 19-én úgy fogal-
mazott: meggyőződése, hogy „ez 
az emlékhely is hozzájárul a 20. 
századi diktatúrák okozta tragé-
diák látható és láthatatlan sebei-
nek gyógyításához”.

A helyettes államtitkár azt mond-
ta: ötmillió forintos kormányzati támo-
gatással, széles körű helyi összefogással 
alakították ki a – még bővülő – emlékhe-
lyet, ahol mindenki kifejezheti tiszteletét a 
helyi zsidóság hősei és mártírjai előtt.

Latorcai Csaba beszédében felidézte 
a gyöngyösi zsidóság múltjának fonto-

sabb dátumait: a temető kijelölésének 
1803-as, a templom építésének 1830-as 
esztendejét. Utalt arra, hogy a 19. szá-
zad közepén már 950 tagú zsidó közös-
ség élt a városban. A gyöngyösi, mint 
ahogyan az egész magyar zsidóság 
tevékenyen részt vett a szabadságharc-

ban, ahol tudták, segítették Kos-
suthot – mondta Latorcai Csaba, 
aki a város szülöttei, a szabadság-
harc idején küzdők közül meg-
említette Weisz Antalt, Bogdán 
Józsefet és Guttmann Józsefet. 
Megemlékezett a Gyöngyösön 
nevelkedett Richter Gedeonról 
is, aki megteremtette az európai 
hírűvé vált magyar gyógyszer-
gyártást, és akit – bár a hazájához 
mindvégig hű maradt –, a vész-

korszak idején meggyilkoltak.
Az ünnepségen Horváth László (Fi-

desz), a térség parlamenti képviselője 
felidézte az éppen száz évvel ezelőtti 
nagy tűzvészt, amely után a zsidóság 
az újjáépítésből is kivette a részét. Ez 
a tűz azonban már belemart az embe-

rek lelkébe – mondta, hozzátéve, „nem 
hallgathatjuk el, hogy 1920-ban itt volt 
az első, zsidóság elleni magyarországi 
pogrom, itt szolgált katonatisztként és 
lett népszerű Szálasi Ferenc”.

Az ünnepségen köszöntőt mondott 
Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének elnöke és 
Weisz Péter helyi hitközségi elnök is.

Heisler András a magyarországi 
zsidó temetőkről szólva megemlítet-
te, hogy a budapesti Salgótarjáni úti 
temető ma még nagyon elhanyagolt 
állapotban van, de a kormányzattól 
ígéretet kaptak arra, hogy támogatják a 
rendbehozatalát. Weisz Péter utalt arra, 
hogy a most megnyitott emlékpark 30 
százalékos készültségű, tehát vannak 
még teendők a végleges kialakításáért.

Az I. világháborúban elesett bala-
tonfüredi hősök emlékműve a felső 
óvárosban, a Református templom 
(fehér templom) előtt áll. Az emlék-
művet Homonnay Jenő szobrászmű-
vész készítette, s 1923 szeptemberé-
ben avatták fel. A magyarságot és 
az államiságot szimbolizáló harcos 
kétméteres alakja pallosára támasz-
kodva, elszántan néz a jövőbe és őr-
ködik az elesett hősök emléke felett. 
A talapzat négy sarkán négy hatal-
mas turulmadár. Sokan az egyik leg-

szebb magyarorszá-
gi első világháborús 
emlékműnek tartják, 
azonban a felavatása 
óta eltelt közel száz 
viszontagságos év 
alatt megérett a fel-
újításra.

Tekintettel az I. 
világháború befe-
jezésének közelgő 
centenáriumára, a 
KDNP Balatonfüred 
Városi Szervezete 
előterjesztést nyúj-
tott be Bóka István 
polgármesternek és 
a balatonfüredi kép-
viselő-testületnek az 
emlékmű felújítása 
érdekében.

A javaslat a le-
romlott állapotú, 
rendezetlen környe-
zetű emlékmű hely-
reállítását célozza, 

hogy ismét méltóvá váljon az első 
világháborús hősök emlékéhez. Az 
előterjesztés mellékleteként a ke-
reszténydemokraták a képviselő-tes-
tület rendelkezésére bocsátották a  
Kaszala Zoltán építészmérnök ál-
tal kidolgozott összefoglaló doku-
mentációt, amely részletes terveket 
tartalmaz az emlékmű felújításával 
kapcsolatosan. A restaurálás, kör-
nyezetrendezés várható költségei-
nek enyhítésére pályázati forrást is 
javasolt a füredi KDNP.

Százezer gyermek üdülhet 
kedvezményesen Erzsébet-

táborokban idén
A kormány idén 5,2 milliárd fo-

rintot fordít a központi költség-
vetésből az Erzsébet-táborokra 
– közölte Szászfalvi László ke-
reszténydemokrata országgyűlési 
képviselő. Idén már hatodik alka-
lommal szervezik meg ezeket a tá-
borokat, amelyekben összesen vár-
hatóan 100 ezer gyermek üdülhet 
kedvezményesen.

A pályázatokat már kiírták, a je-
lentkezéseket a következő hetekben 
kell benyújtani. Hozzátette: az ot-
talvós, gyógyuló és élménytáborok 
mellett megszervezik az üdülést a 
Kárpátaljáról, a szórványmagyar 
területekről érkező gyermekek szá-
mára is. Eddig mintegy 400 ezer 
gyermek számára biztosítottak ked-
vezményes nyaralási, táborozási le-
hetőséget – jelezte.

Szászfalvi László közlése szerint 
a zánkai és a fonyódi táborok meg-

újítására 2019-ig 26 milliárd forin-
tot fordítanak, ezzel a táborok kapa-
citása megduplázódik.

A KDNP-s politikus azt mondta: 
az ellenzék részéről újra és újra a 
szociális érzéketlenség vádja éri a 
kormányt, de az Erzsébet-program, 
illetve a kapcsolódó táborok ennek 
éppen ellenkezőjét bizonyítják. A 
baloldali kormányok idején a mul-
tik zsebét tömték sok-sok milliárd 
forinttal, a Fidesz és a KDNP kor-
mánya ezen forrásokat a szociálisan 
rászoruló családok, nyugdíjasok és 
gyermekek támogatására fordítja – 
mondta a kisebbik kormánypárt or-
szággyűlési képviselője.

Szászfalvi László jelezte: a 
KDNP „elkötelezetten támogatja” a 
kormányt a program folytatásában, 
hogy egyre több gyermeknek tud-
janak olcsó, de tartalmas nyaralási 
lehetőséget kínálni.
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