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Magyarország és Európa is a migránsok inváziója alatt áll, létünkben vagyunk fenyegetve – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége országjáró kerekasztal-beszélgetésének sajószentpéteri állomásán. A KDNP elnöke a szeptember 21-én tartott fórumon kiemelte:
Magyarország Szent István óta keresztény ország, s nem akarjuk, hogy az ország kalifátus legyen.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-

reszténydemokrata Néppártban, ame-

HAZÁNK – MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) elnöke a sajószentpéteri fórumon úgy fogalmazott: százmilliók
kelhetnek útra Afrikából, Ázsiából Európa felé. „Részint a Soros-féle ideológia készíti elő elindulásukat, uralva
a brüsszeli bürokráciát, amely teljesen
tudatosan akarja megváltoztatni Európa és Magyarország etnikai, kulturális,
vallási arculatát” anélkül, hogy erről
megkérdezték volna az embereket.
Szólt arról is, hogy „ha egyszer muszlim tömegek telepednek le” Magyarországon vagy bárhol Európában, „tőlük
megszabadulni többé nem tudunk”.
„A megoldás eleve az, hogy nem sza- ni országukat, ugyanakkor ennek az tudja befogadni, mi több, az iszlám
bad beengedi a gazdasági migránsokat” áradatnak az óriási hányadát olyanok tömegek nem tartják tiszteletben az
– jelentette ki, majd hozzátette: vilá- teszi ki, akik nem az életükért menekül- európai civilizációt, a hagyományoellenében,
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gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

„soha nem írtunk alá az Európai Unilyet április 25-től Hargitai János tölt
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magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

Aradi rekviem október 6. hajnalán
Hol van már a császár, hol a cár?(Részlet)
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
BÉKEFY LAJOS
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aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
Hazank_szept-okt.indd 1

egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

Pozsonyban, ahonnan Aulich Lajos, a horvátországi Stazán (Sztáza),
ahonnan Damjanich János, az abaúji
Csákányban, ahonnan Dessewffy Arisztid, a zempléni Széphalmán, ahonnan
Kazinczy Lajos, Temesváron, ahonnan
Kiss Ernő, a horvátországi Veliki Grdevacon (Nagygordonya), ahonnan Knézich Károly, a Túróc megyei Necpálon,
ahonnan Láhner György, a délvidéki
Nagybecskereken, ahonnan Lázár Vilmos, a távoli Hessen tartománybeli Ilbenstadtban, ahonnan Leiningen-Westerburg Károly, Nagyváradon, ahonnan
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(alcíme:
A közös otthon gondozása)
Folytatás
16. oldalon
– első szavaival
SzentaFerenc
híres

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2017.10.17. –19:41:49

2

H AZÁNK
AZÁN

Kormány, párt, frakció

S-JÚNIUS

Rétvári Bence: az EU-támogatások nem adományok
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Az uniós integrációval Magyarország a csatlakozás előnyei mellett annak
minden hátrányos következményét is vállalta, így az EU-támogatások
nem tekinthetők adománynak, azokat hazánk jogos ellentételezésként
kapja – jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára az Európai Szociális Alap fennállásának 60. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.
HAZÁNK – MTI

A kereszténydemokrata államtitkár
hangsúlyozta: mostanában gyakran
előfordul, hogy – elsősorban a keleti
tagországok előtt – a támogatásokat
egyfajta jótékonyságként tünteti fel
az EU. Ezzel szemben a valóság az,
hogy Magyarország csatlakozásakor
nem csupán a támogatási politikának,
de a vámuniónak és a közös piacnak
is részévé vált, saját, „gyenge lábakon álló” gazdaságát és piacát megnyitva az unió tőkeerős cégei előtt.
Az államtitkár rámutatott, nem volt

reális, hogy egy kommunista rendszer
negyven éves rombolását követően, a
rendszerváltás után tizennégy évvel
Magyarországon már erős ipar és kereskedelem alakuljon ki. Az ország
mégis vállalta a csatlakozás minden
következményét, amely lehetővé tette,
hogy a nyugat-európai cégek komoly
piacokra tegyenek szert és számos jelentős hazai vállalatot is felvásároljanak – jegyezte meg. A KDNP alelnöki
tisztét is betöltő politikus hozzátette:
ezek a társaságok és országaik tehát
nyertesei az új tagállamok, így Magyarország csatlakozásának. Igaz ez a

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

szellemében kívánja azokat felhasználni és ennek megfelelő tiszteletet vár el
minden uniós politikustól Magyarország iránt.
Rétvári Bence arra is kitért: minden
EU-támogatás elosztása esetén érvényes,
Megjelentminél
Ferenc
hogy annál jobb döntés születik,
pápa Laudato si´
közelebb van az a kedvezményezettekkezdetű enciklikája
hez. „Szinte ellen
lehetetlen
küldetés több
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni kell
tucatnyi ország szociális problémáira,
képzési, társadalmi felzárkózási, vagy
mai napig is, hiszen a képzett munka- egészség-megőrzési programjaira vonaterő egy része jelenleg is a nyugat-euró- kozóan teljesen általános és közös politipai országok gazdaságát erősíti – fűzte kát előírni” – mondta az államtitkár.
hozzá. Ezért nem lehet az uniós támoAz elmúlt hatvan év gyakorlata azt
gatásokat plusz feltételekhez kötni sem mutatja: a támogatások annál jobbak
a bevándorlás, sem egyéb ügyek kap- és hatékonyabbak, minél inkább megcsán – mutatott rá a kormánypárti po- jelennek bennük a tagállamokra volitikus, hozzátéve: ezek a források csu- natkozó célok, így a továbbiakban is
pán az integráció kapcsán elszenvedett ezeknek az elveknek kell irányadóknak
hátrányok szerény ellentételezésére lenniük a forráselosztás során – húzta
szolgálnak, a magyar kormány ennek alá Rétvári Bence.
FORRÁS: AA

– Folytatás a 13. oldalon –

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

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

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

A reformáció emlékülésén mondott beszédében október 5-én az Országház felsőházi termében Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes kiemelte: katolikus hitünk sokat gazdagodott a protestantizmus kihívása és gazdagsága által.

Hazank_szept-okt.indd 2

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott 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 keresztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.

Semjén Zsolt: A reformáció emlékévében a Szentlelket ünnepeljük

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke arról is beszélt:
mindannyiunknak fel kell tennie a
kérdést, hogy a keleti és a nyugati
kereszténység, majd a katolicizmus
és a protestantizmus különválásával
„nem szakítottuk-e el Krisztus varratlan köntösét”, hiszen ő szenvedése
előtt azt kötötte a lelkünkre, hogy
„Legyetek egyek!”.
„Ha őszinte vagyok, meg kell vallanunk, hogy foszlányokká szaggattuk Krisztus varratlan köntösét,
mégis azt gondolom, hogy van okunk
erre az ünnepségre” – fogalmazott a
kormányfő helyettese. „Mindannyian a Szentlélek munkája által gyarapodtunk, és az egyetemes kereszténységben a saját örökségünk révén
gazdagítjuk egymást.”.
Éppen ezért az ökumené nem önfeladás vagy a relativizálás, hiszen
a protestantizmus és az ortodoxia is
a maga örökségét adja az egyetemes
kereszténységnek. Semjén Zsolt
megjegyezte: a protestantizmus a
katolikus egyházat is saját hittételeinek tisztázására késztette, segítve
a megszabadulást sok „történelmi
portól”. A kereszténydemokrata politikus hozzátette: „katolikus hitünk
sokat gazdagodott a protestantizmus kihívása és gazdagsága által”.
Semjén Zsolt szólt arról is: a magyar
nemzet megmaradása szempontjából is lényeges volt a protestantizmus, hiszen elindította a nemzeti
nyelviséget.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az emlékülésen azt
mondta: a hitbeli hovatartozást és

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.
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Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

A HVG-nek most
a keresztények
befogadása fáj
HAZÁNK

annak megvallását könnyű gúny tárgyává tenni, és ezt előszeretettel meg
is teszik azok, akik nem értik, mit
jelent hívő embernek lenni.
Balog Zoltán szerint azonban nemcsak el kell viselni, hanem örülni
is kell a viccelődésnek és a gyalázkodásnak, mert jelzi, hogy „számítunk”, hogy ellenfélnek tekintenek
azok, akik a vallást, az egyházakat ki
szeretnék szorítni a közéletből.
A miniszter szólt arról is, hogy az a
közéleti ember, akinek nincs megtartó, lelki közössége, az előbb-utóbb el
fogja felejteni, hogy nem önmagáért,
nem önmagának beszél, szónokol és
hoz döntéseket.
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház

püspöke a reformáció emlékévet értékelve kiemelte: ügyelni kell, hogy
„a lelkes ünneplés során ne veszítsük
el a lényeget”.
A cél, hogy emlékezzünk azokra
az erős és jó lelki alapokra, amelyeket a reformáció a 16. században újra
felfedezett és helyreállított.
Úgy fogalmazott: „ma, a nagy felejtés, értelem- és értékvesztés korában nagyon felértékelődik a józan és
tartalmas emlékezés. Korunk egyik
veszélye ugyanis a tömeges felejtés,
az akut amnézia. Az információ és
kommunikáció korában az emberiség rohamosan felejteni kezdett. És
a ragályos felejtésben a legveszélyesebb az istenfelejtés” – tette hozzá az
evangélikus püspök.

Egyre mélyebbre süllyed a Soros-szervezetek blogjaként is használt
hvg.hu internetes hírportál – reagált
közleményében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a
hvg.hu október elején megjelent cikkére. Korábban a magyar családokat
hasonlították
terroristaképzőhöz,
most pedig a magyar állampolgárságot kapott szír egyházi vezetőket támadják. Az IKSZ szerint a portál az
üldözött keresztényeket használja fel
arra, hogy a migrációs válság súlyát
relativizálja.
Az ifjú kereszténydemokraták
úgy vélik, hogy a hvg.hu egy szintre
helyezi az üldözött keresztényeket
azokkal a sok esetben nem is üldözött
muszlimokkal, akik a Soros terv keretében özönlik el Európát, és útjukat
sokszor botrányok és erőszak követi.
„Mi, fiatal kereszténydemokraták
azt gondoljuk, hogy akár nemzetbiztonsági szempontból is egy lapon
említeni az asszír egyház vezetőit
vagy a kopt keresztényeket az Iszlám Állam terroristával, túlmegy
minden határon. Felszólítjuk Seres
László újságírót és a HVG szerkesztőségét, hogy kérjenek bocsánatot
aljas írásaikért!” – áll az IKSZ közleményében.
Az IKSZ üdvözli Magyarország
Kormányának az üldözött keresztények felé irányuló erőn felüli támogatását és befogadását, valamint a
Hungary Helps program folyamatos
bővítését – áll a Nacsa Lőrinc IKSZ-elnök által jegyzett közleményben.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A német választások KDNP-s szemmel

kapcsolattartás a valódi kereszténydemokrata politizálásnak a választásokat követően Németországban? Erről is szól a GONDOLA hírportál
Milyen esélyei lehetnek
interjúja, melyet Harrach Péterrel, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciójának vezetőjével készített.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

Szeptember végén tartották a Bundestag-választásokat Németországban. Bár
a voksolást az Angela Merkel kancellár
vezette
kereszténydemokrata-kereszMegjelent Ferenc(CDU/CSU)
tényszociális uniópártok
pápa Laudato si´
32,9 százalékos eredménnyel
megnyerkezdetű enciklikája
ték,
ésis védekezni
komolykell(több mint 12 százalékos)
mi környezetszennyezés
ellen
volt a fölényük első számú kihívójuk (és
eddigi koalíciós partnerük), a szociáldemokraták (SPD) előtt, így is 8,5 százalékkal kevesebben szavaztak a kormányzó
jobbközép pártszövetségre, mint négy
évvel ezelőtt – hangsúlyozza bevezetőjében a GONDOLA cikke. Mint emlékeztetnek, a parlamentbe magabiztosan, 12,6
százalékkal jutott be a bevándorlás-ellenes, a német politikában radikálisan
jobboldalinak számító Alternatíva Németországnak (AfD), mely a felmérések
szerint csak a CDU/CSU-tól több mint
egymillió szavazót szívott el.
Miután az SPD a második világháború óta leggyengébb eredményét elérve
katasztrofális vereséget szenvedett, s
közölte, hogy ellenzéki szerepre készül,
a várakozások szerint a CDU/CSU két
kisebb párttal, a bevándorlás kérdésében
keményebb húrokat pengető liberális
szabaddemokratákkal (FDP) és a migránspártinak számító Zöldekkel (Grüne)
kezdhet koalíciós kormányzást – ismerteti a hírportál.
S hogy mindez milyen esélyt jelenthet a valódi kereszténydemokrata politizálásnak az Európa vezető gazdasági
hatalmának számító Németországban?
Erről is faggatta a hírportál Harrach
Pétert, a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőcsoportjának
vezetőjét.
– A német parlamenti választások
óta eltelt egy hétben volt lehetőség a
helyzet mélyebb elemzésére. Ön hogyan értékeli az eredményeket?

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

– Az eredménynek két értelmezése
lehet. Az egyik értelmezés – ami más
országokban is magyarázat lehet – a hagyományos, nagy pártok gyengülése és
új erők megjelenése. Gyengült a CDU
és a SPD, miközben jelentős támogatást
kapott az AfD, és felerősödött a megújult FDP. A másik – szerintem is helyes
– értelmezés, hogy az eredmény a bevándorlásra adott válasz. Egyértelműen
ez magyarázza az AfD előretörését. A
kevésbé radikálisok az FDP-re szavaztak, hiszen elnökük a kampányban a
migránsok hazaküldéséről beszélt. Az
más kérdés, hogyha ez több volt mint
kampányszöveg, nagy naivitásra vall.

A 2017-es német választások eredménye

– A CDU bajor testvérpártja, a
CSU – még ha jobban is szerepelt,
mint természetes szövetségese – saját
korábbi eredményéhez képest ugyanúgy meggyengült, és támogatottsága
39 százalék alá süllyedt Bajorországban. Ez a legrosszabb eredménye
1949, az NSZK megalakulása óta.
Pedig a bevándorlás terén ők is sokkal keményebb fellépést követeltek,
és szolidárisak mutatkoztak Orbán
Viktor kormányának politikájával.
Mégis, mivel magyarázható a párt
visszaesése?
– Engem a CSU és a bajor helyzet
különösen érdekel, hiszen ez a párt áll
hozzánk, magyar kereszténydemokratákhoz a legközelebb. Nemcsak azért,
mert egy erős pártszövetség kisebbik
pártjáról van szó, hanem azért is, mert
értékrendünkben is hasonlóak vagyunk.
Mondhatjuk, hogy Bajorországban is
a nagy pártok veszítettek, és a kisebbek
erősödtek. Én mégis a másik magyarázat felé hajlok. A CSU elnöke, Seehofer
bajor miniszterelnök igyekezett visszafogni Merkelt a migránscsalogatásban,
nem nagy eredménnyel. Úgy gondolom,
a konzervatív bajor választók ezt gyengeségnek fogták fel, és 10 százaléknyian elpártoltak. Többségük az AfD-re
szavazott. Mások
pedig a FDP-re annak migránsellenes
megnyilatkozásai
miatt. Így történhetett meg, hogy a
CSU gyengült, az
AfD és a FDP erősödött.
– A CSU-t emeltük ki, miközben a
CDU is kereszténydemokrata párt…

A szabadságharcnak köszönhető,
hogy ma szabad országban élhetünk

– Nem tudom, hogy Konrad
Adenauer, ha betoppanna a CDU-hoz,
ráismerne-e pártjára. Elfogadom, hogy
változik a társadalom, a közgondolkodás és a politikai környezet, de az alapelveink és a politikai hitvallásunk nem
változhat. A CSU mindig is markánsabban képviselte a keresztény társadalmi
tanítást. Kevésbé hatott rá a liberális
dogmák és tabuk rendszere.
– Most mindenki fekete-sárga-zöld
(uniópárti-szabaddemokrata-zöldpárti), a karibi ország zászlaján
látható színek alapján Jamaika-koalíciónak nevezett együttműködést
vizionál. Működőképes lehet ez a
konstrukció?
– A formálódó koalíció nagy belső feszültségekkel terhelt. Ma még nehezen
lehet elképzelni – a megjelent nyilatkozatok fényében – hogyan fér meg egymás mellett az öntudatosodó CSU és az
anarchiába hajló zöldek.
– Miből gondolja, hogy öntudatosabbá válik a CSU?
– A nyilatkozatokból, ami a koalíciós
feltételekről szól. A párt több vezetője
is kifejtette, hogy ragaszkodik a befogadás 200 ezer fős felső határához. Az
általuk megjelölt többi kérdés is azt
mutatja, hogy a CSU a koalíciós nyomás ellenére az önvédelem kérdésén
túl ragaszkodik a kereszténydemokrata politizálás hangsúlyos elemeihez
a biztonságpolitika, a családpolitika,
a lakáshelyzet, a nyugdíjrendszer,
az időskori gondozás és ami nekünk
szintén fontos, az EU-politika terén.
A következő időszak számunkra is izgalmas lesz. Kérdés, hogy a formálódó koalícióban kik lesznek erősebbek,
azok, akik a lakosság józanságát, vagy
azok, akik a politikai elit dekadens
gondolkodását képviselik.

Kiállítás nyílt Szent László király
tiszteletére a Székelyföldön
KDNP.HU

HAZÁNK

„Addig van hazánk, amíg hiszünk abban,
hogy sikerre tudjuk vinni nemzeti ügyeinket”
– hangoztatta Simicskó István honvédelmi miniszter, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke Budapesten, az aradi vértanúk emlékére
rendezett ünnepségen október 5-én. A tárcavezető szerint bár sokan mondják, hogy elbukott a szabadságharc, valójában „győztünk,
mert ennek is köszönhető, hogy ma szabad,
független és gyarapodó országban élhetünk”.
Simicskó István hozzátette: 1848-ban és ’49ben elődeink hősként viselkedtek, a lemondás
helyett a bátor kiállást választották, s elindultak a magyarság nemzetté válásának útján.
Emlékeztetett: október 6-án egy olyan nemzeti tragédiára emlékezünk, amelyhez hason-
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lóba más országok beleroppantak. A miniszter
szerint bár sokan mondják, hogy elbukott a
szabadságharc, valójában „győztünk, mert ennek is köszönhető, hogy ma szabad, független
és gyarapodó országban élhetünk”.
Mint mondta, az lett volna az igazi vereség,
ha a szabadságharcosok nem fognak fegyvert. Kifejezték a haza iránti tiszteletüket,
szeretetüket, megbecsülésüket, sokan életük
feláldozásának árán is. Ezzel pedig példát
mutattak nemcsak a mai magyaroknak, hanem a világ valamennyi polgára számára is
– fűzte hozzá.
Napjainkban is vannak kihívások, veszélyek,
mint például az új típusú népvándorlás, ezért is
fontos, hogy ha a magyarság jövőjéről van szó,
a nemzet képes legyen összefogni – mondta a
kereszténydemokrata politikus.

Erdélyben, a Hargita megyei Oklándon Szent László király
tiszteletére kiállítás nyílt, amelyet Gaal Gergely kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, a Szent László-év
Tanácsadó Testületének elnöke nyitott meg. Beszédében elmondta: Szent László király megvédelmezte Magyarország
határait, törvényeivel rendet teremtett az országban és felismerte, hogy a nemzet fennmaradásának záloga a keresztény
hit védelme.
A kereszténydemokrata képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy Szent László király megvédelmezte Magyarország határait, törvényeivel rendet teremtett az országban és
felismerte, hogy a nemzet fennmaradásának záloga a keresztény hit védelme, és ezekkel a tetteivel történelmünk legkiemelkedőbb uralkodói közé került. Az unitárius templomban
lezajlott eseményen jelen volt Lomnici Zoltán korábbi főbíró,
a Szent László-év Tanácsadó Testületének tagja, akit tiszteletbeli székellyé avattak.
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Bagdy Gábor: Budapest elkötelezett a startupok és az innovatív vállalkozások iránt
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány „V4 EYES – Emerging Young EntrepreneurS” címmel nemzetközi startup konferenciát rendezett 2017. augusztus 31-én a Bálna Budapest központban. Az eseményen beszédet mondott a főváros kereszténydemokrata főpolgármester-helyettese is.
FORRÁS: AA

KDNP.HU

A rendezvényen szakmai előadásokra, kerekasztal beszélgetésekre,
magyar, V4-es, illetve pozitív nemzetközi példák bemutatására kerül
sor. A Visegrádi Alap által támogatott projektben lebonyolított V4
startup-verseny díjait is átadták. A
rendezvényen beszédet mondott Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és Szalai Piroska, a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
kuratóriumi elnöke mellett Bagdy
Gábor, Budapest KDNP-s főpolgármester-helyettese is.
Az alábbiakban a kereszténydemokrata politikus beszédének szerkesztett változatát olvashatják.
Budapest elkötelezett a startupok és
az innovatív vállalkozások iránt.
A Főváros többek között az ilyen
kkv-k támogatására létrehozott alapítványa, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 2015
óta dolgozik e témában, az alapítvány
munkáját nemrég az EU is minősítette: a BVK 2017 márciusában elnyerte
az EU Business Innovation Centre
címet, az Unió e területen elérhető
legmagasabb szintű minősítését. Ezt
az EU/BIC minősítési rendszert az
Európai Bizottság több mint 30 évvel
ezelőtt azért hozta létre, hogy az európai régiók gazdasági fejlődését és
innovációs potenciálját előmozdítsa.
További jó hír, hogy a BVK a minősítés megszerzése után a minősítési eljárást lefolytató European BIC Network
(EBN) döntéshozó testületébe is be tudott kerülni, így a következő három évben a BVK képviseli Magyarországot
az Európai Bizottság Üzleti és Innovációs Hálózatának igazgatóságában.

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

vállalkozó illetve startupcég indult.
A startupversenyek eredményeként
hozzá tudtunk járulni számos fiatal
MegjelentaFerenc
vállalkozó sikeréhez, többeket
pipápa Laudato si´
acra lépésben és az első lépések
megkezdetű enciklikája
tételében is segítettünk.
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
Napjainkig 55 budapesti startupvállalkozás mutatkozhatott be külföldön, Budapest testvérvárosainak
és együttműködő városainak világviszonylatban is kiemelkedő innovációs konferenciáin, fesztiváljain, valamint kifejezetten a magyar startupok
bemutatására szervezett rendezvényein, 12 delegáció keretében.
A Startup Budapest program keretében rendezte meg a BVK a 2015. és
2016. évben is a Startupok Éjszakáját,
hogy bemutassa Budapestet mint regizésére és a vállalkozói kompetenciák onális vezető szerepre törő innovatív
növelésére.
vállalkozói centrumot hazai és külfölA Főváros – hasonlóan a világ di szakembereknek, startupfejlesztőknagy metropoliszainak programjai- nek, befektetőknek, vállalkozóknak és
hoz (Startup TelAviv, Startup Dublin, az egyéb érdeklődőknek. A két renDigitale Stadt Düsseldorf, stb.) – ed- dezvényen közel 300 fő vett részt.
dig saját maga finanszírozza a Star2017. márciusban és júniusban rentup Budapest programot, amelyben dezett a BVK Startup Budapest Fóa legmagasabb minőségű startupok- rumot, melyen az 5. és a 6. Be Smart
nak nyújtunk – külföldön és itthon startupverseny nyertesei vehették át
is – üzleti kapcsolatépítési lehetősé- okleveleiket és mutatkozhattak be köget, a témában érkező delegációknak zel száz hazai és nemzetközi startupszakmai programokat, a városlakók fejlesztő, befektető, fővárosi és kerületi
közül e téma iránt érdeklődők pedig innovációs szakemberek, valamint főa rendezvényeken (Startupok éjsza- városi és multinacionális nagyvállalakája, BVK Smart hetek a Bálnában, tok vezetői, innovációs vezetői előtt.
stb.) folyamatosan találkozhatnak,
2014-től napjainkig a BVK több mint
ötleteket meríthetnek, illetve a nem 120 rendezvényt szervezett vállalkozókstartup vállalkozásaink is üzleti kap- nak és vállalkozásfejlesztő szakemberekcsolatokat építhetnek velük.
nek, melyeken közel 14 ezer fő vett részt.
A jelenlegi rendezvény is erről szól,
Személyes tanácsadást a BVK
szakmai előadásokra, kerekasztal be- székhelyén közel 500 esetben, a küszélgetésekre, magyar, V4 ill. nemzetközi lönböző rendezvények, fesztiválok
jó példák bemutatására fog sor kerülni.
keretében közel 3.000 esetben tartott.
A BVK a 2014-től napjainkig: 6 Honlapjukon, rendezvényeinken és
startup- illetve üzletiötlet-versenyt kiadványainkban 75 jó gyakorlatot
szervezett, melyen összesen 139 fiatal mutatott be.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

A BVK sikeresen pályázott az EaSI
Technical Assistance igénybevételére – az alapítvány egyike lett annak a
34 európai mikrofinanszírozási szolgáltatónak, akik igénybe vehetik az
Európai Beruházási Bank fi-compass
programja keretében működő EaSI
Technical Assistance szolgáltatásokat, szakértői tréningeket a jó gyakorlatok, vezetői információs rendszer,
stratégiai tervezés, kockázatkezelés,
a Code of Good Conduct bevezetése,
jogi ismeretek területeken.
Tavaly a Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért 2016. nemzeti
fordulójának nyertese lett a BVK
Smart Programja. Az Európai Bizottság által útnak indított nemzetközi kezdeményezés, melyet hazánkban
a Nemzetgazdasági Minisztérium
valósít meg, Európa-szerte felkutatja
és díjazza a vállalkozók ösztönzésére irányuló legjobb programokat és
bemutatja a legjobb gyakorlatokat. A
BVK induló és működő vállalkozások
részére hozta létre Smart Programját
2013-ban a vállalkozói kedv ösztön-

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Semjén Zsolt is tagja a kormány új,
családügyi kabinetjének
Családügyi kabinetet hoz létre a kormány, hogy a kormányzati intézkedésekben még hangsúlyosabban jelenjenek meg a családpolitikai szempontok – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A kabinet a kormányzati döntéshozatal szakmai előkészítő, javaslattevő fóruma. Feladatai közé tartozik a kormányzati előterjesztések,
programok, stratégiák véleményezése családpolitikai szempontok szerint, a családpolitikai intézkedések rendszerének és eredményességének vizsgálata, valamint a kormány felé család- és népesedéspolitikai
szempontból fontos javaslatok megfogalmazása.
A kabinet elnöke Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, tagjai:
Semjén Zsolt, a miniszterelnök általános helyettese, a KDNP elnöke; Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter; Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter; Trócsányi László igazságügyi miniszter
és Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. A kabinet üléseinek
állandó meghívottja Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki titkári feladatokat lát el.
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Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes sétál Novák Katalin
kislányával a nyakában a 30 éves Nagycsaládosok Országos Egyesülete születésnapi
rendezvényén Szarvason. Mellette Kardosné Gyurkó Katalin, a szervezet elnöke
(balra), Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára és Babák Mihály polgármester (jobbra).
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Felújítják a budai ciszterci Szent Imre-templomot

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
310 millió forint támogatást
kap a ciszterci rend a budai Szent Imre-templom felújítására – jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda kereszténydemokrata országgyűlési képviselője a közelmúltban Budapesten.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

HAZÁNK – MTI

A felújításról tartott sajtótájékoztatón
Simicskó István kiemelte: a Szent ImMegjelent
Ferenc
re-templom Újbuda
jelképe,
a várospápa Laudato si´
rész címerében iskezdetű
szerepel.
enciklikája A plébániának
„kisugárzó
ereje van” az egész
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
kerületi közösség életére.
A kereszténydemokrata miniszter
úgy fogalmazott: „bízunk benne, hogy
növekszik majd a hívek száma is, és fel
tudjuk mutatni a mai világban, hogy a
magyarok tudják, honnan jönnek, tisztelik múltjukat, és továbbra is fontosnak tartják a keresztény értékeket”.
Szkaliczki Csaba Örs plébános elmondta: a rend még 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától
(EMMI) 130 millió forintot, most pedig
180 milliós kormányzati támogatást kapott. Mint mondta, a legégetőbb feladat
a templom Gellért-hegy felőli, megsül�lyedt részének megmentése, a hegyről
lefolyó víz ugyanis alámosta az épületet.
Kitért arra: a templom homlokzata, a
lépcső és az erkély is felújításra szorul.
Emellett a támogatásból megtörténhet
a templom belsejének festése, műsza-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke; Simicskó
István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője, a KDNP alelnöke;
Molnár László alpolgármester, Gyorgyevics Miklós önkormányzati képviselő és
Szkaliczki Csaba Örs plébános a budai ciszterci Szent Imre-templomban
ki és gépészeti felújítása. Terveik szerint felújítják a templomban lévő két
hittantermet is, és kialakítanak egy

Hollik István: Az ellenzék álljon
Magyarország mellé a határvédelem
uniós finanszírozása ügyében!
Az ellenzék álljon Magyarország mellé, és támogassa azt a kezdeményezést,
hogy az Európai Unió fizesse ki a határvédelemre fordított költségek felét
– szólított fel Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.
HAZÁNK – MTI

Hollik István felidézte, hogy Orbán Viktor kormányfő levelet
küldött az Európai
Bizottság elnökének,
amelyben azt kérte, az
unió fizesse ki a felét
azon
költségeknek,
amit
Magyarország
határvédelemre költ.
Magyarország szolidáris az unióval, azt
kérik, Brüsszel is legyen az – hangsúlyozta a kormánypártok
nevében a politikus.
A Fidesz és a KDNP
egyetért a kormányfő felvetésével, és azt szeretnék
kérni, hogy az ellenzéki pártok
európai parlamenti képviselői is
segítsenek abban, hogy Brüsszel
fizessen – mondta Hollik István,
aki név szerint felsorolta az érintett ellenzéki EP-képviselőket.
Tegyék félre a pártpolitikai érdekeket, álljanak Magyarország
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mellé! – szólított fel a kormánypárti politikus, megjegyezve: Magyarország erőn felül járult hozzá
az európai szolidaritáshoz, erőn

felül finanszírozta a schengeni határok védelmét.
„Először cselekedtünk és utána
kérünk csak segítséget” – fogalmazott. Hollik István kitért arra
is: eddig csaknem 270 milliárd forintot fordított az ország határvédelemre, s nemcsak Magyarországot, az uniót és polgárait is védi.

lépcsőgalériát a templomtorony egyik
feljárójában, ahol időszaki kiállításokat
rendezhetnek majd.

Soltész Miklós, az EMMI egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról
beszélt: a ciszterci rend két év múlva
lesz 900 éves, ebből az alkalomból a
kormány 4,8 milliárdos össztámogatásról döntött, amelyből szerte az
országban megújulnak a rend iskolái,
templomai.
Az elmúlt években a templom mellett lévő Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium 13,5 millió forint támogatást kapott különböző programjaira,
kisebb beruházások megvalósítására.
Újbudán az elmúlt időszakban ös�szesen 330 millió forintból újulhattak
meg közösségi terek, templomok, jöhettek létre közösségi programok –
tette hozzá. Míg Nyugat-Európa sok
részén bezárják, kultúrházakká vagy
épp kocsmává alakítják a templomokat, addig „mi templomokat építünk”
– fogalmazott a kereszténydemokrata
államtitkár.
A budai Szent Imre-templomot
1938-ban építették, alapkövét 1936ban tette le Serédi Jusztinián bíboros,
hercegprímás.

Indul a Kisfaludy Program: 300 milliárd jut
vidéki szálláshelyek fejlesztésére
Elindult a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig, a rendelkezésre álló keretösszeg mintegy
300 milliárd forint.
HAZÁNK – MTI

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter korábban elmondta: a tervek
szerint az eddigi legnagyobb fejlesztési
programmal mintegy 2000 szálláshely,
30 ezer szoba újulhat meg és ötezer új
munkahely jöhet létre. A felújított szálláshelyek 20 százalékos árbevétel-növekedést érhetnek el a beruházással. A támogatásból a beruházás összértékének
átlagosan 50 százaléka finanszírozható.
A fejlesztéseket belföldi forrásból finanszírozzák, a vissza nem térítendő
állami támogatás 150 milliárd forint.
Az állam átlagosan 50 százalék vissza
nem térítendő támogatással járul hozzá
a pályázatokhoz, ezen túl 30 százalék
kedvezményes hitel igényelhető, a vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék
önrészt kell előteremteniük. A fejlesztéseket régiónként ütemezik, elsőként a
Balaton, Sopron-Fertő és Tokaj, a Felső-Tisza és Nyírség térségében hirdetik
meg a lehetőséget.
Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési
Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója korábban elmondta: az MFB a beruházás
értékének 30 százalékát kitevő kedvezményes hitelt nyújt saját forrásból új

kereskedelmi célú ingatlanfejlesztéshez
is, 2-15 év közötti futamidővel. Újonnan
alapított cégeket is támogatnak. A kereskedelmi bankokkal együttműködve
szinte minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a
támogatási elem nélkül, önmagában is
elérhető lesz. A hitel igényelhető kis- és
középvállalkozásoknak 15 milliárd forintos éves árbevételig, az igényelhető
összeg a meglévő szálláshely fejlesztéséhez, bővítéshez 10 és 500 millió forint
között mozog, új szálláshely létesítésénél pedig 500 millió és 3 milliárd forint
közötti összeg vehető igénybe.
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Soltész Miklós: Meghatározóak az egyházi iskolákban elindult változások

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Az egyházi iskolákban elindult hatalmas változások az összmagyarság életében is meghatározóak – mondta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és kapcsolattartás
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola új épületének átadása alkalmából szeptember elején
Kunszentmiklóson.

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

HAZÁNK – MTI

A kormány természetes törekvése,
hogy az egész országban zajló fejlesztések az egyházi iskolákban is
megjelenjenek – jelentette ki a politikus a helyi református templomban tartott hálaadó istentiszteleten.
Emlékeztetett arra, hogy 1990
előtt csak három-négyezren tanulhattak felekezeti iskolákban, ma
már 210 ezer diák jár egyházi intézményekbe, közülük 51 ezren a

református egyház által fenntartott
iskolákba.
A kunszentmiklósi református
gimnázium egy korábbi beruházás
során majdnem egymilliárd forintból újulhatott meg, most pedig az új
épületre 600 millió forintot költöttek,
amiből 450 millió forint volt az állami támogatás. Az iskolában 650 általános, illetve középiskolás gyermeket
oktatnak.
Soltész Miklós hangsúlyozta: az
egyházi iskoláknak is meg kell kap-

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

niuk minden támogatást ahhoz, hogy támogatás mellett zajló felújításokból
oktató és nevelő munkájukat megfe- ugyanúgy részesülnek az egyházi islelő körülmények között láthassák el. kolák, ennek szép példája a megújult
Megjelent Ferenc
Az ott dolgozóknak és tanulóknak is kunszentmiklósi iskolaközpont.
pápa Laudato si´
Ha csak a református kezdetű
iskolákat
részesülniük kell az állami fenntarenciklikája
akkor
elmúlt
tású iskolákban is meglévő kedvezA lelki-szellemi nézzük,
környezetszennyezés
ellenaz
is védekezni
kell évek során
ményekben. Mint mondta, természe- és az elkövetkezendő esztendőkben
tesen az egyházi iskolákban is jár az 30 milliárd forintos fejlesztéssel
1-9. osztályosoknak az ingyenes tan- valósulhatnak meg azok az álmok,
könyv és itt is biztosítani kell a gyer- amelyek valóra váltására korábban
évtizedekig nem volt remény – fomekeknek a szociális étkeztetést.
Szólt arról is, hogy az elmúlt évek- galmazott a kereszténydemokrata
ben kezdődött és a folyamatos állami politikus.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Magas állami kitüntetést vehetett át Gábor Dzsingisz
KDNP.HU

A magyar mezőgazdaság, valamint
hazánk külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként Gábor Dzsingisznek,
a holland Mezőgazdasági, Természetgazdasági és Halászati Minisztérium volt államtitkárának, Haaksbergen város volt polgármesterének,
a Barankovics Alapítvány Kuratóriuma tagjának, a budapesti holland
nagykövetség attaséjának Magyarország Köztársasági elnöke – Orbán
Viktor miniszterelnök javaslatára – a
Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetést adományozta.

A magas elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke adta át az Országházban.
Gábor Dzsingisz az 1956-os forradalom után, 16 évesen menekültként érkezett Hollandiába. 1965-ben
doktorált a Tilburgi Katolikus Egyetemen, a gazdasági fakultás nemzetközi jog és nemzetközi kapcsolatok
tanszékén. Tanulmányai elvégzése
után a Gazdasági Minisztériumban
helyezkedett el. 1972 és 90 között a
holland kereszténydemokrata párt,
a CDA színeiben különböző önkormányzati tisztségeket töltött be,
1983-1990-ig Haaksbergen polgármestere, majd 1990-től 94-ig mező-

gazdasági államtitkárként a holland
kormány tagja volt. Elévülhetetlen
érdemei vannak a magyar és a hol-

Földi László: 2018 a családok éve lesz
Földi László országgyűlési képviselő (KDNP) a kormány családok
megerősítéséért tett erőfeszítéseiről
beszélt a közelmúltban a parlament
plenáris ülésén. Hangsúlyozta: ez a
kormány vezette be a családi adózást,
ami egész Európában egyedülálló intézkedés, és már több mint egymillió
magyar családnak nyújt segítséget. A
két gyermeket nevelő családok által
érvényesíthető adókedvezmény mértéke 2016-tól négy év alatt fokozatosan nő: tavaly havi 10 ezer forintról
12 ezer 500 forintra, idén pedig 15
ezer forintra emelkedett ez az összeg
gyermekenként. Ha pedig megnézzük a jövő évi költségvetést, kijelenthetjük, hogy 2018 a családok éve
lesz. Januárban 35 ezer forintra nő a
kétgyermekes családok havi adókedvezménye, és hasonló, havi 5 ezer
forintos mértékű adókedvezményben
részesülnek az első házasok is.
Az otthonteremtési programra az
ideinél is több, 226 milliárd forint
áll majd rendelkezésre. A három- és
többgyermekes, új lakást építő vagy
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vásárló családok 3 százalékos, fix
kamatozású lakáskölcsönt vehetnek
igénybe. Az ingatlanvásárlás áfakulcsa 5 százalékra mérséklődik, a saját
célra építkezők pedig adó-visszatérítési támogatást kapnak – hangsúlyozta a kereszténydemokrata honatya.
A jelzáloghitellel rendelkező családoknál egy-egy millió forintot elengednek a tartozásból, ha harma-

dik gyereket is vállalnak. 116
ezer diákhiteles nőnél az első
gyermek esetében a várandósság harmadik hónapjától
kezdve három évre felfüggesztjük a törlesztést, a második gyereknél elengedik a
tartozás felét, a harmadiknál
pedig az egészet – tette hozzá.
Földi László elmondta azt
is: a diplomásgyed időtartamát egy évvel kitolják, így
a gyermek kétéves koráig
meghosszabbodik az egyetemisták esetében is. Idén folytatódnak a bölcsődefejlesztések is. Erre a célra további
5 milliárd forintot költ a kormány.
Nagyon fontos eredmény az is, hogy
soha annyi gyermek nem jutott még
ingyenes tankönyvhöz és gyermekétkeztetéshez, mint ebben a tanévben,
illetve 5 százalékra csökken az internetezés, az éttermi étkezés és a hal
áfája – sorolta a családok mindennapjait megkönnyítő intézkedéseket
a képviselő.

land kereszténydemokrata irányultságú pártok közötti jó viszony kialakításában. 1994-ben parlamenti
képviselőnek választották, 1998ban pedig diplomataként került a
budapesti holland nagykövetségre,
ahol agrárattaséként számos PHARE és SAPARD program beindításával nyújtott segítséget.
2006 óta a Kereszténydemokrata
Néppárt Barankovics Alapítványának kuratóriumi tagja. Az elmúlt
években számos cikkben, tévéinterjúban és felszólalásában állt ki
Magyarország mellett, támogatva
hazánk erőfeszítéseit nemzeti érdekeink megvédésében.

Vejkey Imre az
igazságügyi,
Hargitai János
a mentelmi
bizottság
elnöke lett
Az elhunyt Rubovszky György
kereszténydemokrata ország�gyűlési képviselő igazságügyi
bizottsági elnöki posztját a
parlamentben a KDNP országos választmányi titkára, Vejkey Imre tölti be a jövőben,
Vejkey Imrét pedig Hargitai
János, a KDNP ügyvezető
alelnöke váltja a mentelmi
bizottság élén. Rubovszky
György képviselői mandátuma
a KDNP adminisztratív vezetését ellátó Gaal Gergelyé lett,
aki szeptemberben le is tette
képviselői esküjét.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´

kezdetű enciklikája
A vatikáni külügyminiszter
és a bécsi
iskellméltatta a keresztények
mi környezetszennyezés
ellenérsek
is védekezni
megsegítésére létrejött magyar programot, a Hungary Helps kezdeményezést.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

HAZÁNK

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Rómában találkozott Paul
Richard
Gallagher
érsekkel,
a
Szentszék külügyminiszterével, aki elismerésre méltónak nevezte a Hungary
Helps programot.
A
tárca
közleménye
szerint
Rétvári Bence részletes tájékoztatást
adott Magyarország Hungary Helps
programjáról és az üldözött keresztények megsegítése érdekében végzett
magyar tevékenységről. Külön kitértek
a települési újjáépítésre Irakban és a
humanitárius segítségekre Jordániában
és Libanonban.
Rétvári Bence elmondta, Magyarország anyagi erejét meghaladó módon
is igyekszik támogatást adni oktatási,
lakhatási, egészségügyi és más humanitárius célokra, illetve százas nagyságrendben biztosít ösztöndíjakat is.
Az érsek külön méltatta, hogy a magyar kormány az üldözött területeken
elő keresztények vezetőit személyesen
is meghívta, illetve meglátogatta, hogy
felnyissa az európaiak szemét, és a segítséget a helyi igényekhez igazítsák. A
Szentszék külügyminisztere elismerésre méltónak nevezte a Hungary Helps
programot és jó példának tartotta más
országok számára is, mert visszaadja
a reményt az otthonukat elhagyóknak,
hogy szülőföldjükre visszatérve építsék újra a jövőjüket.
Rétvári Bence személyesen is meghívta az érseket az októberi, üldözött
keresztények megsegítésével kapcsolatos budapesti nemzetközi konzultációra – áll a minisztérium közleményében.
A bécsi érsek, Christoph Schönborn
is úgy nyilatkozott: hálás a magyar
kormánynak a programért, amellyel a
bajba jutott embereket, a háború sújtotta övezetekben élőket segíti. Ennek
köszönhetően ezek az emberek ott maradhatnak és élhetnek a hazájukban.
Rétvári Bence azt mondta: a program célja, hogy azt az összeget, amit
a magyar kormány a Magyarországra
érkező migránsokra fordítana, inkább
a származási országukban költse el helyi fejlesztésekre. Így az ott élőknek el
se kellene indulniuk Európa felé – tette
hozzá.
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Kormány, párt, frakció

A kormány biztosítja a forrást a 2021-es Vadászati
Világkiállítás előkészítéséhez
A 2021-es Vadászati Világkiállítás szakmai előkészítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a kormány biztosítja,
a szakmai védnökséget pedig a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) látja el.
HAZÁNK – MTI

A korábbi együttműködési megállapodás módosítását Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) elnöke és
Marghescu Tamás, a Nemzetközi
Vadászati és Vadvédelmi Tanács
(CIC) vezérigazgatója írta alá a közelmúltban az Országházban.
A miniszterelnök-helyettes elmondta: a kormány 2021-ig összesen 387,5 millió forinttal járul hozzá a Magyarországon rendezendő
világkiállítás szakmai anyagainak
előkészítéséhez. Kitért arra is,
hogy a világkiállítás egyik emblematikus helyszíne a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpont, a másik a
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum, a harmadik pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert lesz.
A kormány az Állatkert felújítására 25 milliárd forintot fordított,
a HUNGEXPO átalakításához
szükséges tervek előkészítésére
több mint 1,5 milliárd forintot ad,
a 2018. január 1-jétől az Országos
Magyar Vadászkamara használatába kerülő hatvani múzeum
működését pedig 2020-ig összességében egymilliárd forinttal támogatja.
Semjén Zsolt elmondta: a 2018as FeHoVa (Fegyver, Horgászat,
Vadászat Nemzetközi Kiállítás)
díszvendégének idén Romániát
hívták.
Marghescu Tamás, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Ta-

nács (CIC) vezérigazgatója bejelentette: a világkiállításon tartja majd
éves közgyűlését a CIC, illetve a
2021-es kongresszusát az IUGB
(Vad Biológusok Nemzetközi

Szövetsége). A CIC a többi között
tárgyalást folytat több nemzetközi
szervezettel, amelyek nemzetközi
vadvédelmi fórumot rendeznének
a világkiállítás alatt – tette hozzá.

50 évet vártuk az újabb seregszemlére
Magyarország legutóbb 1971-ben
rendezett Vadászati Világkiállítást,
és a tervek szerint az 50. évfordulós programon nemcsak a magyar
történelem és kultúra integráns részét képező vadászati kultúrát mutatják meg a nagyvilágnak, hanem
a rendezvényen felsorakoznak a
rokonterületek képviselői is.
Így egyebek mellett bemutatkoznak a lovassportot űzők, a
kutyatenyésztők, a solymászok, a
horgászok, a lövészek, az íjászok

és a természetvédők képviselői is.
Mindemellett a látogatók ízelítőt
kaphatnak majd a vadászathoz
kapcsolódó gasztrokultúráról, sőt
a témához kapcsolódó művészeti
alkotásokból is.
Semjén Zsolt elmondta: az előkészületek javában tartanak, hiszen gróf Károlyi József személyében már miniszteri biztost is
kineveztek, és a részletes program
várhatóan a következő év februárjában a kormány elé kerül.

Semjén Zsolt: Európa legjobbja a magyar vadászati törvény
Az Európai Unió legjobb vadászati törvényének nevezte a hatályban
lévő jogszabályt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet
elnöke a 25. Magyar Vadásznap
megnyitó ünnepségén Mezőberényben augusztus végén.
A kormány által beterjesztett,
és a parlament nagy többsége által
elfogadott törvény Semjén Zsolt
szerint a józan ész kompromis�szuma, amely egyszerre szolgálja
a vadászok, az agrárgazdálkodók
és a természetvédők érdekeit, és
mint ilyen, nemzetközi érdeklődést váltott ki.
Semjén Zsolt az elmúlt éveket
elemezve kiemelte, hogy a tör-

vényhozás segítségével sikerült
helyreállítani a vadászat becsületét. Az új fegyvertörvény igazodik a való élethez, és kiküszöbölte
a korábbi nem életszerű szabályozást például a sport- és vadászfegyverek szállítására vagy azok
árusítására vonatkozóan.
A Vadászati Védegylet elnöki
tisztét is betöltő politikus hangsúlyozta, hogy a vadásztársadalom újjáépítette kapcsolatait a
társszervekkel, így a földművelésügyi, valamint az igazságügyi
tárcával, de a természetvédőkkel,
közöttük a nemzeti parkokkal is.
Az új vadászati törvény részleteiről szólva kiemelte, hogy
egy-egy vadásztársaság immár

legalább háromezer hektár vadászterületen gazdálkodik és
húsz évre kötheti meg a haszonbérleti szerződést. A földtulajdonosok és a társaságok viszonyát
korrektnek nevezete, hiszen a
tulajdonosok dönthetik el, kivel
állapodnak meg az adott terület
hasznosításáról.
A vadászkamara gazdálkodásának stabilitását erősíti az új
kamarai törvény is, amelynek
értelmében a vadászjegy-értékesítés bevételének száz százaléka
a kamaránál marad, sőt a külföldi vadászok által befizetett teljes
összeg is. A megnövekedett bevételeket a társaságok és a kamara
élőhely-fejlesztésre fordíthatja.
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Wittner Mária 2018 tétjéről beszélt a szegedi KDNP vendégeként
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Wittner Mára volt a KDNP szezonnyitó szegedi taggyűlésének vendége a hétvégén. Előadásában nemcsak ötvenhat és az azt követő megtorlás, de aktuálpolitikapcsolattartás
kai kérdések is szóba kerültek.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

HAZÁNK

Wittner Mária ötvenhatos forradalmár,
szabadságharcos volt a Kereszténydemokrata Néppárt szegedi szervezete
zártkörű taggyűlésének vendége szeptember elején. Haág Zalán városi elnök
bevezetőjében elmondta: tavaly emlékezett a nemzet az ötvenhatos forradalomra
és szabadságharcra, amelyből a szegedi
KDNP is többféle módon kivette a részét
(elég csak vitéz Pálházi Ernő kitüntetésére utalni: a forradalmi Széchenyi Rádió
Szeged egykori munkatársa épp a helyi
KDNP-székházban vehette át kitüntetését Rétvári Bence államtitkártól). Most
viszont a megtorlás 60. évfordulójára emlékezhetünk: ezért is tartották fontosnak,
hogy ismét Szegeden lássák vendégül az
egykor halálraítélt szabadságharcos hőst.
Kalmár Ferenc megyei KDNP-elnök
köszöntőjét, majd Dobák Lászlóné szavalatát és Gyuris János énekét követően
Wittner Mária előadást is tartott a KDNP
megjelent tagjainak.
A Fidesz volt országgyűlési képviselője „13 év rácsos egyetem” tapasztalatát
is felhasználva vonta meg az elmúlt évtizedek mérlegét. Kádár második legnagyobb árulásának nevezte, amikor

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

kiszolgáltatta Magyarországot az IMFnek. Meg is lett az eredménye a rendszerváltáskor, amikor a szarvasmarhák
levágásáért, a szőlőtőkék kivágásáért
fizettek a gazdáknak, miközben leépült
a magyar agrárium és élelmiszeripar.
A helyzet különböző hullámzások után
Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt jutott mélypontra, az ország pengeélen táncolt pénzügyileg – hangsúlyozta Wittner
Mária. Ebből a helyzetből 2010 után
Orbán Viktor kormánya vezette ki az országot, megteremtve az ország pénzügyi
függetlenségét.
Wittner Mária elmondta: folyamatosan járja az országot, és mindenhol tapasztalja az építkezést, a fejlődést, ami a
nyolc éves Fidesz–KDNP-kormányzás
eredménye. De akadnak, akiknek fáj az

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

ország, a nemzet sikere, akik nem tudtak örülni a 2016-os foci Eb-n tapasztalt
eufóriának – ami tavaly pár pillanatra
az ötvenhatban megtapasztalt érzéseket
idézte fel az előadóban –, vagy a nemzetet egységbe kovácsoló, sikeres vizes
vb-nek, ami megmutatta a világnak Magyarországot.
„Ma már nem az a fontos, mit tettem
56-ban, hanem hogy mit teszek most.
A harc nem ért véget, csak átalakult, de
talán most még nehezebb, mint akkor”
– utalt a jelen kihívásaira. Komoly veszélynek ítélte a muszlim bevándorlást,
egyben visszautasította a baloldali-liberális körök párhuzamát, amely a mostani migránsokat az 56-os emigránsokkal
keveri össze. Hiszen a magyar menekültek nem a nevüket, származásukat eltit-

Versmondó zarándok járt Baján
A kunszentmiklósi versvándor, Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas versmondó zarándokútja során érkezett
Bajára augusztus 24-én, vasárnap. A 18 órai szentmise után a kiscsávolyi Szent Szív Római katolikus templomból a hívők az olvasókörbe vonultak át. A verszarándokot Kereskedő Zoltán plébános köszöntötte, majd
Zöld Lászlóné egyházügyi tanácsnok, a KDNP bajai elnöke mutatta be a jelenlévőknek.
RAB RITA / BAJA.HU – KDNP.HU

Tóth Péter Lóránt augusztus 21. és szeptember
3. között mezítláb zarándokolt Kunszentmiklóstól a horvátországi Szentlászló településig.
A 260 kilométeres gyalogút során templomokban és gyülekezeti termekben tartott versekkel
tarkított előadást László királyról. „A Magyarországon, Szerbián és Horvátországon áthaladó
zarándoklatom célja, hogy lélekben, verseken
keresztül közelítsem egymáshoz a Duna mentén
élő magyarokat és nem magyarokat a Lovagkirály erényeire, hitére és nemzetépítő akarására
emlékeztetve” – fogalmazott a versvándor.
A zarándok testnevelés-történelem szakos tanárként kezdte pályafutását. 12 évi tanítás után
pályát módosított, ráébredt ugyanis arra, hogy
a jövőben gyermekkori álmait szeretné követni.
Célul tűzte ki: verseket visz a Kárpát-medencé-

ben élőknek egyik országból a másikba. Két éve
József Attila-versekkel járta be a 150 települést,
míg tavaly az 1956-os évfordulóhoz kapcsolódva száz helyszínre látogatott el. Idén – a Szent
László-emlékévben – a Lovagkirályt méltatta.
Erdélyből származó freskók képei segítségével
életre keltette a Szent László-legendákat: a lányszöktetést, a Szent László füvét, a Szent László
pénzét és a Tordai-hasadék mondáját.
Nagyon fontosnak tartja, hogy a lovagi erényeket (bátorság, hazaszeretet, önfeláldozás,
alázat) megismertesse a mai fiatalokkal. Kiemelte: Szent László a népből nemzetet kovácsolt,
közben a kereszténység tartós oszlopává vált.
A verses időutazást követően a jelenlévők elénekelték az egyik leghíresebb népéneket, A magyar szentek himnuszát, a vándor pedig megkínálta a bajai híveket azzal a frissen sült cipóval,
amit a sükösdi hívektől kapott.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

kolva lépték át a határt. Ausztriába érve
is – személyazonosságukat nem titkolva
– papírokkal közlekedhettek, csak a kijelölt helyeken tartózkodhattak, és minden
esetben betartották a helyi és a fogadó ország törvényeit. És persze voltak – mint
Wittner Mária is – akik saját papírjaikkal
hazatértek Magyarországra, Kádár büntetlenséget ígérő hazug nyilatkozatának
hatására.
„Az elmúlt évek fejlődését követően
2018-ban se adjuk ki kezünkből a lehetőséget, hogy tovább építsük a hazánkat.
Mi ezért harcoltunk ötvenhatban” – fogalmazott Wittner Mária, akit névnapja
alkalmából virággal köszöntött Haág
Zalán a Kereszténydemokrata Néppárt
és Balogi Dániel a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség részéről.
híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

A meghurcolt magyar katolikus
papokra és hívekre emlékeztek a
felvidéki Inámban
A település szülötte Lénár Károly pápai káplán, akit
a pozsonyi kommunista állambíróság koholt vádak
alapján 17 év börtönre ítélt. Az ő inámi sírjánál is
megemlékeztek a résztvevők augusztus 27-én.
KDNP.HU

A felújított templomban celebrált szentmise
után Beer Miklós váci megyéspüspök felszentelte a község felújított templomát. A rekonstrukciót a magyar állam ötmillió forinttal támogatta.
Soltész Miklós, államtitkár (EMMI), a KDNP
alelnöke úgy fogalmazott: „Az itt élők őrzik hagyományaikat, őrzik magyarságukat, és ami talán legfontosabb, őrzik keresztény hitüket. Hiszen ebben a korban, amiben most élünk, talán
ez az egyik legnehezebb. Akár a gúnyolódás,
akár a közömbösség, akár amiatt is, mert valóságosan is üldöznek keresztény testvéreinket
szerte a világban.”

Az állam minden törekvésükben támogatja a hazai nemzetiségeket
Ma már nem szégyen Magyarországon
kisebbséghez tartozni, hiszen az állam
minden törekvésükben támogatja a kisebbségeket – az egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a közelmúltban

Hazank_szept-okt.indd 8

Gárdonyban, a Magyarországi nemzetiségek fiataljainak találkozója nyitórendezvényén. Fülöp Attila kiemelte:
2018-ban a nemzetiségek támogatása
tovább emelkedik, 10,3 milliárd forint
lesz, ami háromszorosa annak, amit

2010-ben ilyen célokra fordítottak.
A helyettes államtitkár a háromnapos
találkozót különlegesnek nevezte, mert
ugyan a nyár folyamán több mint tízezer
gyerek részvételével 470 nemzetiségi
tábort támogattak, de Gárdonyban nem

egy-egy nemzetiség különálló tábora
zajlik, hanem valamennyi Magyarországon őshonos kisebbség jelen van.
Idén 13 nemzetiségből csaknem száz fiatal érkezik, és megismerhetik egymás
kultúráját, identitását – tette hozzá.
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Firtl Mátyás a helyszínen emlékezett az 1917-es ojtozi csatára

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A történelmi Magyar Királyság legkeletibb pontján harcolt hősiesen 100 éve a Soproni 18-as Honvéd Gyalogezred. Erre emlékezett a helyszínen a kereszténydemokrata honatya.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

Az Ojtozi csata 100. évfordulójára
emlékeztek augusztus végén a Keleti-Kárpátokban fekvő Ojtozi szoMegjelent Ferenc
rosban, a történelmi
Magyarország
pápa Laudato si´
egykori legkeletibb
pontján, ahol a
kezdetű enciklikája
Soproni
18-as
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell Honvéd Gyalogezred
hősies helytállással, hatalmas vesztességek mellett védte a hazát véres küzdelemben. Bereck község Önkormányzata és Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa közös szervezésében
tartották a kétnapos eseménysorozatot,
amelyre Sopront is meghívták, mint
azt a várost, amely fontosnak tartotta a
soproni ojtozi hősök emlékezetét megtartani, azt ápolni, nekik emlékművet
állítani Sopronban is, majd Ojtozban
is. A soproni küldöttség vezetője Firtl
Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője (KDNP), az Ország�gyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke volt, aki maga is
a kezdetektől támogatta azt a törekvést,
hogy újból emlékmű hirdesse a soproniak hősiességét az Ojtozi-szorosban
annak az emlékműnek e helyén, amelyet 1919-ben leromboltak. Így kerülhetett sor 2007-ben, Sz. Egyed Emma
alkotásaként, a Soproni Erdélyi Kör
szervezésében a Honvédkő újbóli vis�szaállítására.
Az Ojtoz-telepi római katolikus
templomban ünnepi szentmisén emlékeztek meg a csatáról és hőseiről,
amelyet Tamás József, Csíkszereda
segédpüspöke celebrált, majd a magyar kormány támogatásával felújított
templom kertjében emléktábla-avatásra, ünnepi műsorra és koszorúzásra
került sor.
A megjelenteket Diményi Zoltán,
Bereck polgármestere köszöntötte,
majd Grezsa István kormánybiztos,
Tamás Sándor, Kovászna megye Tanácsának elnöke, Firtl Mátyás kereszténydemokrata
országgyűlési
képviselő és Farkas Balázs ideiglenes
ügyvivő mondott beszédet, hangsúlyozva a nemzet összetartozásának
fontosságát.
Az alábbiakban Firtl Mátyás
KDNP-s országgyűlési képviselő beszédét közöljük.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

Kelettől nyugatig a nemzeti önbecsülésünk erővonalait meghatározó
jelek, amelyeket új generációk újból
és újból megerősítenek.
Jelei annak, hogy vagyunk, hogy
Isten gondviselése megtartott és, hogy
elválaszthatatlanul összetartozunk!
Hogy nincs olyan ellenség, világrend,
rendszer, diktátum, külső erő, vagy
szándék, és nincs olyan határ, távolság
– sem térben, sem időben – amely erősebb lenne a nemzetet összetartó erőnél,
amely lám, 100 évvel az ojtozi csata
után is összehoz, egybegyűjt.
Üzeni: hogy egyetlen sorstragédia,
történelmi esemény sem tudta és nem
fogja megfojtani a magyarság életerejét, bizalmát Istenben, hazájában, a
Szent István-i örökség beteljesítésébe
vetett hitében.
Mert EZ „az ország valódi megmaradt ereje”, EZ a nemzet valódi megmaradt ereje, amelyet a magyarság,
és közöttünk is Erdély és a székelység
külön is híven megőrzött „az ország”
számára!
Így Szent István királyunk ünnepe
előtt jó erre közösen emlékeztetni.

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

„Mert szükséges, hogy az ország
megmaradt ereje (…) a nemzet megszilárdítására, szellemi és anyagi javainak megvédelmezésére fordíttassék.”
A Kárpát-medencében és mindenhol,
ahol magyar él a világon emlékműveink, emléktábláink jelek és üzenetek.
Jelei nagy tetteknek és üzenetei a
legnemesebb és legidőtállóbb eszméknek: az igaz és tántoríthatatlan
istenhitből táplálkozó erkölcsi erőnek, amely hazaszeretetben, nemzetszeretetben és -szolgálatban nyilvánul meg.
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Sopron városában, ahonnan én érkeztem sok ilyen jel és üzenet között a
város egyik legszebb közparkjában, a
történelmi hangulatú Erzsébet kertben áll 2013 óta gróf Bánffy Miklós
szobra, akinek az 1921. május 10-én
tartott külügyminiszteri székfoglalójában mondott szavait idézve kezdtem
mai beszédem.
A soproni Bánffy-szobrot Sopron
város legnagyobb ünnepén, a Hűség
Napján avattuk, ahol megtiszteltetés
volt beszédet mondanom.
És azért hoztam ma ide Bánffyt, mert
üzenetértékű az, amiként az erdélyi polihisztort, regényírót, irodalmárt, színházszervezőt és -rendezőt, festőművészt, gazdálkodót, egyházi elöljárót,
hívő keresztyén embert, mi soproniaknak mindenekelőtt a diplomáciai zsenialitással megáldott külügyminiszteként
és államférfiként tartjuk számon, mert
nekünk és a magyar nemzetnek Sopront és környékét ő mentette meg.
Igen!: Örök jel és üzenet a nemzetet
megosztóknak válaszul Sopronban,
hogy Bánffy Miklósnak, éppen egy
erdélyi embernek köszönhető, hogy
Sopron és környéke, népszavazással
dönthetett sorsáról a trianoni döntés
ellenében.

A lehetőséget ehhez a nyugati határszélen az ágfalvi hősök, a rongyos
gárda véres harca vívta ki, de az
1921-es népszavazás kieszközléséhez
Bánffy külügyminiszter erdélyi pragmatizmusa és államférfiúi éleslátása
kellett. (Hogy aztán tettének további
eredményeképpen még 10, már bekebelezett magyarországi község is
visszatérhessen a nemzethez.)
Igen!: Örök jel és üzenet a nemzetet
megosztóknak válaszul Ojtozban is ez
az emléktábla, és a soproni 18-asok
honvédköve is, meg a világháborús
emlékmű is: mert mind azt hirdetik
van az „az országnak ereje” „a nemzet megszilárdítására”.
Hirdetik: él a nemzetszeretet, a hazaszeretet, az összetartozás érzése.
Igen, ebben az értelemben is üzenet
minden emlékmű, amelyet magyarként állítunk széles e hazában.
Ezért összetartozik a soproni nyugati-határszélen az erdélyi Bánffy
szobra és a soproni, pozsonyi, trencsényi, nyitrai és székely honvédek
ojtozi emléktáblája, a soproni 18-as
gyalogezred 100 év alatt háromszor,
három helyen, újból és újból Ojtozban és Sopronban is felállított honvédköve.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves
Székely és Magyar Testvérek!
A történelem ura nem években, de
még csak nem is évszázadokban méri
az időt: „Mert ezer év előtted annyi,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt” –
mondja a zsoltáros.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
az ojtozi csata helyszínén ma magyarként emlékezhetünk, táblát avathatunk, hálát adhatunk hőseinkért és a
megtartatásunkért a Mindenhatónak.
És nem valaki ellenében, de önbecsülésünkre.
A történelmi léptékű időszámításban nem lehet nem érzékelni azt,
hogy nemzetünk naggyá tételének
lehetőségeinek új időszaka kezdődött
el, amelyben „a jövendőnek urai vagyunk” – amint szülőföldem nagy szülöttje, gróf Széchenyi István mondja.
Ezért mi, a közéletben erre felhatalmazottak, 2010 óta a közjót szolgálatában „minden magyarért”, azért cselekszünk nap mint nap, hogy „az ország
megmaradt ereje (…) a nemzet megszilárdítására, szellemi és anyagi javainak
megvédelmezésére fordíttassék.”
Sőt, immár az építésre, a fejlesztésre és gyarapításra, olyan alapokon,
a magyar és keresztény értékeink
érvényesítésében. amelyek értékállóságukban és időszerűségükben, az
örökkévalóságot célozzák meg.
Ebben a törekvésünkben segítsen a
Gondviselés mindannyiunkat, legyen
áldott hőseink emlékezete, tetteik pedig erőforrásai a székelyeknek, magyaroknak, egész nemzetünknek!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

„Az iskola a jövőépítést meghatározó szellem és tudás helye, a látszólag lehetetlennek tűnő dolgokkal való megküzdésre, bátorságra nevelés és példamutatás
helye” – fogalmazott Firtl Mátyás, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

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

KDNP.HU – MTI

Egymilliárd forintos hazai forrásból,
kiemelt beruházásként épült meg Fertődön a Soproni Szakképzési Centrum
Porpáczy Aladár Szakképző Iskolájának tíz tantermet, természettudományos szaktantermet és egy tornacsarnokot is magában foglaló épülete,
amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára avatott fel az intézmény tanévnyitó ünnepségén.
Cseresnyés Péter kiemelte, a fertődi
iskola fennállásának 71 éve alatt követte alapítója és névadója, a neves ku-

tató és oktató Porpáczy Aladár szellemiségét, folyamatosan törekedett a
megújulásra.
Hozzátette, e folyamat egyik fontos
állomása volt az 1994-es év, ekkor
kezdődött meg ugyanis az az osztrák-magyar együttműködés, amelynek során magas szintű nyelvismeret
mellett végeznek turisztikai és közgazdasági képzést, egy olyan komplex duális formában, amelyhez kiváló
gyakorlati hátteret is nyújt az iskola.
Cseresnyés Péter kijelentette: az oktatás infrastruktúrájának fejlesztése
mellett a szakképzés minőségének
javítására, emelésére is gondot kí-

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

vánnak fordítani, ezért indították el a feladat lesz, hogy az idei tanévben
nyáron a szakgimnáziumokat érintő összeállítsák a „szabad sáv” választszakképzési kerettantervek felülvizs- ható tartalmát is, amelyben olyan isMegjelent mint
Ferenc
meretek oktatása is szerepelhet,
gálatát.
pápa Laudato si´
vagy
az
Hozzátette: a szakmai tartalmak a gépírás, a gépjárművezetés,
kezdetű
enciklikája
ágazati készségeket
erősítő
módosítása nélkül, egyszerűsített
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell tantárgyak
tantárgystruktúrával, a fő- és mel- listája, amelyekkel az intézmények kilék-szakképesítés
tananyagának egészíthetik, bővíthetik pedagógiai
egyértelmű szétválasztásával szeret- programjaikat.
Firtl Mátyás, a térség KDNP-s ornének kialakítani egy olyan „szabad
sávot”, amelyet a tanulók kompetenci- szággyűlési képviselője köszöntőáit és készségeit növelő tartalmakkal jében azt hangsúlyozta: egy iskola
tölthetnek fel az iskolák, így növelve, felépítése több mint egyszerű infraezáltal pedig javítva a diákok munka- struktúrafejlesztés vagy a városképet
erő-piaci vagy továbbtanulási esélye- meghatározó impozáns épületegyütit. Az államtitkár azt mondta, közös tes létrehozása.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Seszták Oszkár: A huszárok Nyíregyházához, Szabolcs vármegyéhez és az
egész országhoz hozzátartoztak
HAZÁNK – MTI

A Mátyás király korától kezdve
csaknem ötszáz esztendeig, egészen
1944-ig működő könnyűlovas fegyvernemről, a huszárságról emlékeznek meg augusztus utolsó hétvégén a
jubileumi 15. nyíregyházi huszártalálkozón.
Az első találkozót 1991 augusztusában tartották meg a nyírségi
megyeszékhelyen, akkor csaknem
háromszáz, többségében a második világháborúban szolgált egykori huszárt
köszöntöttek az Országzászló téri huszárszobornál. A megemlékezést azóta
rendszeresen, a páratlan években tartják meg, amelyre meghívót kapnak a
még élő harcosok is.

A szombati ünnepség a Jósa András Múzeumnál kezdődött, majd a
huszárbandériumok, a díszszázad és
a katonazenekar kíséretében a jelenlévők a huszárszoborhoz vonultak át. A
megnyitón Benkő Tibor vezérezredes,
a Honvéd Vezérkar főnöke felidézte:
a huszár név már a 15. században megjelent, fénykorát a 18. századtól kezdve
élte, de ez időszak is elegendő volt ahhoz,
hogy az egész világ megismerje.
Nyíregyházának jelentős szerepe van
a huszárság történelmében, az 1870-es
évektől több huszárszázad állomásozott
ott. A nyírségi nagyvárosban 1891-ben
adták át az akkori Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkorszerűbb és legmodernebb lovassági laktanyáját; ebbe a ka-

szárnyába vonult be 1891. november 1-jén
a híres császári és királyi 14. huszárezred
– idézte fel Kovács Ferenc, Nyíregyháza
Fidesz-KDNP-s polgármestere.
Hangsúlyozta, a katonaság és a huszárság állomáshelye komoly szerepet
töltött be Nyíregyháza gazdasági és
társadalmi életében. Az ipar és a kereskedelem fellendült, a huszártisztek a
város közösségének megbecsült tagjai
voltak, emléküket városrészek, utcák
és közterek őrzik; a magyar huszár a
települési értéktár és a hungarikumok
részévé vált.
A huszárok Nyíregyházához, Szabolcs vármegyéhez és az egész országhoz hozzátartoztak – hangoztatta
beszédében Seszták Oszkár, a megyei

A TOP-források negyven százalékát fizették ki
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés kereszténydemokrata elnöke elmondta, a pályázati felhívás
előző, harmadik körében mintegy 30 milliárd, a nemrég kihirdetett negyedik körében pedig 13,1
milliárd forint értékű fejlesztési csomagról döntött az irányító hatóság.
KDNP.HU – MTI

A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére eső 89,3 milliárd forintos forráskeretének
mintegy negyven százalékát fizették már ki a
nyertes pályázóknak – közölte a megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos szeptember
4-én Nyíregyházán. Lipők Sándor elmondta,
az augusztus végi adatok szerint a fejlesztési
források 66 százalékára, mintegy 58,8 milliárd
forintra hirdettek nyerteseket, a rendelkezésre
álló forrás 51 százalékára, 45,8 milliárd forintra
vannak megkötött szerződések a pályázókkal,
az összes forrás 40 százalékát, azaz 36 milliárd
forintot pedig már ki is fizettek a nyertes pályá-
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zóknak. Eddig 633 pályázat érkezett, ezek közül
346 kap kisebb-nagyobb összegű támogatást –
tette hozzá a miniszteri biztos.
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés
KDNP-s elnöke elmondta, a pályázati felhívás
előző, harmadik körében mintegy 30 milliárd,
a nemrég kihirdetett negyedik körében pedig
13,1 milliárd forint értékű fejlesztési csomagról döntött az irányító hatóság. A nyertes önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek,
társulások ipari park, óvoda- és bölcsődeépületek felújítására, belterületi utak építésére,
közlekedés- és turizmusfejlesztésre, városrehabilitációra, valamint egészségügyi és más
közösségi szolgáltatások fejlesztésére fordíthatják a kapott támogatást.

közgyűlés kereszténydemokrata elnöke. Az ökumenikus hálaadást követően a honvédség, a város és a megye
képviselői koszorúkat helyeztek el a a
II. világháborúban harcoló magyar huszárok tiszteletére állított lovas szobornál. A jubileum alkalmából újra megjelenik az első huszárkönyv, amelynek
új kiadását – a tizenöt éves huszártalálkozó előtt tisztelegve – 150 fotóval illusztráltak, valamint egy emlékérem is
megörökíti az éppen két évtizede emelt
szobrot.
Az eseményen külön köszöntötték
és emlékérmet adományoztak a legidősebb huszárnak, az idén 100 éves
Juráncsik Antalnak, aki alakulatával
harcolt a világháborúban.

Latorcai Csaba: Erkölcsi kötelesség
a határon túl élő magyarok segítése
Erkölcsi kötelesség a határon túl élő magyarok segítése és támogatása – fogalmazott a közelmúltban a Miniszterelnökség
kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára.
Latorcai Csaba a szerbiai Maradék nevű településen részt
vett a reformáció 500. évfordulója kapcsán tartott istentiszteleten.
„Nem szabad elfelejteni, hogy a határon túl élő magyarok
az identitásukat sokkal nehezebb környezetben kell, hogy
megéljék. Ők ebben a nehezebb helyzetben vállalják minden
nap magyarságukat” – mondta a helyettes államtitkár.
Megjegyezte, hihetetlen nagy erőforrást jelentenek a külhoni magyarok, amivel az összmagyarságnak is tartást és
lehetőséget biztosítanak.
Latorcai Csaba szólt arról is, a Szerbiai Református Egyház
ünnepségére meghívták Orbán Viktort, de a miniszterelnök
személyesen nem tudott jelen lenni, ezért egy üzenetet juttatott el az ott élő magyar embereknek.
A helyettes államtitkár az üzenetből idézve elmondta, Orbán Viktor köszönetet mondott azért, hogy a szerémségiek
őrzik magyarságukat, miközben nemcsak a származásuk, de
a vallásuk szerint is szórványban élnek.
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HAZÁNK
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-

reszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

Új közösségi és rendezvényházat
adtak át Érd-Parkvárosban szeptember elején. Aradszki András,
a Nemzeti Fejlesztési MinisztériMegjelent Ferenc
um (NFM) energiaügyért
felelős
pápa Laudato si´
államtitkára, Érd
kereszténydekezdetű enciklikája
mokrata
parlamenti
képviselője
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
kiemelte: egyre több fejlesztés
valósul meg a városrészben, hiszen megújultak az orvosi rendelők, az óvodák és több utca kapott aszfaltborítást. Szólt arról is,
hogy a Modern városok program
keretében új óvoda és köznevelési
centrum létesül, amelynek kivitelezési munkái már megkezdődtek. A projektet a kormány és az
Európai Unió 300 millió forinttal

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

támogatta – fűzte hozzá Aradszki
András.
Kitért arra, hogy újjáépítik a
Teleki Sámuel Iskolát is, amelynek tornatermét már korábban
felújították, de bővíteni fogják.
T. Mészáros András (Fidesz–
KDNP) polgármester közölte, a
228 millió forintos beruházást a
Spar Magyarország finanszírozta,
az intézményt Érd városa kedvezményesen, tíz éven keresztül havi
bruttó 510 ezer forintért bérli, azután pedig egymillió forint plusz
áfáért fogja megvásárolni.
A cég közleménye szerint a közösségi ház 737 négyzetméteres
telken, 10 hónap alatt épült fel.
Alapterülete 373 négyzetméter,
olvasótermében színpad is van.

Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, Érd kereszténydemokrata
parlamenti képviselője, Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország ügyvezető
igazgatója, Szedlacsek Emília, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős államtitkárságának főosztályvezetője és T. Mészáros András,
Érd polgármestere (Fidesz-KDNP) az új érdi közösségi ház átadásán, 2017.
szeptember 7-én

Mennyezetek, melyek helyünket mutatják a világmindenségben
Páratlan kiállítás nyílt Sopronban a Kárpát-medence kazettás festett templom-mennyezeteinek motívumkincséből. A megnyitón részt vett és beszédet mondott
Szászfalvi László és Firtl Mátyás KDNP-s országgyűlési képviselő is. A kiállítást, amely a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban volt látható, a
Reformáció 500 emlékév alkalmával szervezte Sopron városa.

Szászfalvi László KDNP-s képviselő beszél a megnyitón
KDNP.HU

A megnyitó alkalmával Szászfalvi László, a Kereszténydemokrata
Néppárt országgyűlési képviselője
mondott beszédet. „Felbecsülhetetlen kincseink a bibliai realista

szemléletű választ adják meg az
embernek az Istennel és a világmindenséggel való viszonyában”
– hangsúlyozta a „civilben” református lelkész politikus.
„Ez a hit konkrét helyzetekben
való megélésének lehetősége, az is-

teni parancs „itt és most” aktuális
érvényének megtalálása, követése,
és a társadalmi együttélést formáló
felelős, elkötelezett, szolidáris gondolkodás és cselekvés. Ez napjainkban is időszerű, érvényes, komoly
felelősség és feladat” – tette hozzá.
Mindezzel egybecsengtek Firtl
Mátyás kereszténydemokrata or-

szággyűlési képviselő – az egész napos
r e n d e z vé n y s o r o z a t
védnöke – szavai. „A
kazettás templomok
mennyezeti rajzaiban
egy jelekben rögzített
és jelekkel közvetített, szellemi – erkölcsi világkép jelenik
meg mára is érvényes
üzenettel arról, hol
a helye és mi a dolga
az embernek, mint teremtménynek a világmindenségben” – fogalmazott Sopron és
környéke parlamenti képviselője. Firtl
Mátyás párhuzamot
vont a templomok mennyezeteinek üzenete és a kisalföldi Erdélyi
Zsuzsanna által gyűjtött archaikus
imádságok világa között, és reményét fejezte ki, hogy a kiállítás
láttán mind többen kedvet kapnak
ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak a kiállított fotókon ábrázolt helyekre.

Balatonfüredi keresztény kulturális egyesület alakult
A balatonfüredi KDNP és számos civil polgár kezdeményezésére új kulturális egyesület alakult Balatonfüreden. Az augusztusban életre keltett Balatonfüredi
Értelmiségiek Keresztény Egyesületének (rövid nevén B.É.K.E.) alapító tagjai a civil szerveződés elnökének Czétényi Balázst választották.
KDNP.HU

Az Egyesület alapvetően kulturális,
közösségformáló
küldetéssel alakult meg. Tevékenységében a kulturális élet

Hazank_szept-okt.indd 11

fellendítését, az adott területre
jellemző kultúra ápolását tűzte ki
célul. Terveinek megvalósítása során kulturális és ismeretterjesztő
rendezvényeket szervez az egyházpolitikától a közgazdaságtanig.

Előadások, táborok, képzések és
egyéb események szervezésével
tervezi segíteni a szabad tartalmú
projektek önkéntes közreműködőit, ösztönözni és képezni a közreműködni szándékozókat. A rászorulók

életének megkönnyítése érdekében
karitatív programok lebonyolítása is
a non-profit szervezet alaptevékenységeihez tartozik, melyekhez várja
a keresztény érzelmű támogatók jelentkezését.
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Egyiptomi keresztény kórus magyar templomokban lépett fel

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

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

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány meghívására hazánkba látogatott és két koncertet adott a kairói „Shabab El Anba Rewis” kopt egyházi
kórus és kamarazenekar, mely testvérkapcsolatot ápol a budai Szent Angéla Ferences Gimnázium Semjénné Menus Gabriella vezette öregdiák kórusával. A
ferencesek és a Korzenszky Richárd vezette tihanyi bencések a kopt keresztények vendéglátásával kívánták kifejezni a szolidaritást a közel-keleti és afrikai
keresztényekkel.
FORRÁS: AA

Az ötven fővel hazánkba érkezett
Megjelent Ferenc
vegyeskart és zenekart 1978-ban
alapápa Laudato si´
pították. Az évtizedek során
számos
kezdetű
enciklikája
albumuk jelent
meg, kellrendszeresen
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
fellépnek Egyiptom nagyvárosainak
templomaiban és koncerttermeiben,
elsősorban biblikus témájú zeneművekkel.

KDNP.HU

FORRÁS:MTI

KOPT KÓRUS HAZÁNKBAN
– A SZOLIDARITÁS JEGYÉBEN
Az arab világ legnépesebb keresztény közössége az egyiptomi kopt ortodox egyház, amelynek gyökerei az
újszövetségi időkig nyúlnak vissza.
Ma sajnos ők is fenyegetettségben
élnek. Az iszlám fundamentalisták
terrorcselekményei következtében
legújabb kori vértanúik száma szinte nap mint nap gyarapszik. Ezért is
fontos, hogy a magyar keresztények
imáikba foglalják, támogassák és
szolidaritásukról biztosítsák őket.
Mindennek kifejezésre juttatására
remek alkalom nyílt augusztus utolsó
és szeptember első napján, ugyanis
hazánkba látogatott és két szerzetesi
templomban koncertet adott a kairói
„Shabab El Anba Rewis” nevű kopt
egyházi kórus és kamarazenekar.
Az együttes augusztus 31-én a pesti ferenceseknél, másnap, szeptember
1-jén pedig a tihanyi bencés apátsági
templomban adott ízelítőt a kopt egyházzene gazdag és ősi kincsestárából.
A kopt kórus, amely testvérkapcsolatot ápol a budai Szent Angéla Ferences Gimnázium Semjénné Menus
Gabriella vezette öregdiák kórusával,
a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány meghívására érkezett hazánkba. A ferencesek és a
Korzenszky Richárd vezette tihanyi
bencés közösség a kopt keresztények
vendéglátásával kívánták kifejezni
keresztény szolidaritásukat a nehéz
helyzetben lévő közel-keleti és afrikai keresztények iránt.

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

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

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

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

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

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

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

A kórus szeptember 1-jén a tihanyi bencés apátságban lépett fel

Az első sorban Semjénné Menus Gabriella kórusvezető; Fr. Dobszay Benedek
OFM tartományfőnök és Anba Ermia kopt keresztény püspök, a kairói Kopt
Ortodox Kulturális Központ igazgatója a tihanyi koncerten

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

A SIKER ÉVTIZEDEI
A kórus 1978-ban három ember
alapította és nevezte el „Shabab Al
anba Rewis” Kórusnak. Nyolc év
alatt számos albumot készítettek, 10
magnókazettát adtak ki az „Agpeya
Prayers” imádságos könyvhöz.
A kórus számos új taggal bővült az
évek során. Rendszeresen felléptek
– elsősorban a Szent Biblia könyveinek a feldolgozásával –, amely során
egyes könyveket drámai zenedarab
formájában adtak elő narrátor részvételével.
A kórus zenészekkel és énekesekkel együtt ma több mint 80 főből áll.
Munkásságukkal Kairóban, Alexandriában és más területeken is jelen voltak.
2003-ban a kórus részt vett a Hanager Színházban a „Kopt Örökség
Barátainak” [„Society for the Lovers
of Coptic Heritage”] megrendezett
ünnepségén. Előadást tartottak a kairói operaházban, ahol a Szimfonikus
Zenekar, a kairói operaház zenekara
és a Nemzeti Arab Zenekör is csatlakozott hozzájuk.
2008-ban a kórus koncertezett az
Al Ranba Rewis színházban, ahol a
DR Hanaa Tanyous Zenekar játszott.
2014. februárjában előadták a „Mashíreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

A legjelentősebb keresztény közösség a Közel-Keleten
A koptok Egyiptom lakosságának tíz százalékát alkotják, hívek száma több mint tízmillió. Az utóbbi években ellenük elkövetett
merényletek ellenére is az övék a legerősebb
keresztény közösség a Közel- és Közép-Keleten. Jézus születését követően a Szent Család
évekig élt Egyiptomban, és a rájuk emlékeztető szent helyek a kopt keresztények féltve őrzött kincsei. A hagyomány szerint a kopt egyház alapítója Szent Márk evangélista.
Az ókeresztény évszázadok egyik legfontosabb központja Alexandria volt. Itt élt és
alkotott az egyház kiemelkedő teológusai közül például Origenész, Alexandriai Kelemen,
Szent Athanáz és Alexandriai Szent Kürillosz.
A keresztény szerzetesség gyökerei is Egyiptomban keresendők. Érdekes, hogy a koptok
időszámításukat nem Krisztus születésétől,
hanem a Diocletianus császár által megkezdett
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keresztényüldözéstől számítják, amely számukra a „mártírium éve”.
Az önálló kopt ortodox egyház a Kalkedoni Egyetemes Zsinatot követően, Kr. u. 451ben jött létre. Ez a zsinat elítélte a monofizita
eretnekséget, de ezt a döntést az egyiptomi
keresztények nem fogadták el, s ez vezetett az
egyházszakadáshoz. Az egyik oldalon voltak a
zsinatot elfogadó melkiták, a másikon a zsinatellenesek, akik csak Krisztus egy természetét
fogadták el. Ezekből nőtt ki a kopt egyház.
A másfél évezredes teológiai ellentét részlegesen feloldódott, amikor 1973-ban VI. Pál
pápa tisztázta III. Senuda kopt pátriárkával a
monofizitizmusból fakadó legfőbb félreértést.
Eszerint a koptok sohasem tagadták Krisztus valódi ember voltát, csupán hangsúlyozni
szerették volna Isten és az ember Krisztusban
megvalósuló, harmonikus egységét.

A 639-ben kezdődő arab-muzulmán inváziót
követően született keresztényeket sújtó törvények
részben napjainkig fennmaradtak Egyiptomban.
Minden üldözés ellenére azonban egyetlen egyház
sem volt olyan ellenállóképes az észak-afrikai iszlámosítás ellen, mint a kopt. Még ha a muzulmán
üldözés következtében kisebbségbe is kerültek, a
koptok bátran kiálltak és kiállnak ma is a hitükért.
Az egyiptomi keresztények 93 százaléka a kopt
egyházhoz tartozik. Ferenc pápa idén tavasszal
Egyiptomba látogatott és találkozott II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárkával, vagyis a kopt „pápával”, akit Szent Márk 118. utódaként tartanak
számon. Ferenc pápa a kopt egyházi vezetőnek
többek között ezt mondta: „A vértanúk ártatlan
vére összeköt minket. A kopt ortodoxok és a katolikusok közös nyelve az irgalmas szeretet, melyet
a mindennapi konkrét tanúságtételben mutathatunk meg.”
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Parkoló volt,
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

sihona Fawk Al Zaman” című opekapcsolattartás
rát (Jézusunk mindenek
felett) az Al
Gomhoya Színházban és a kairói
Operaházban.
Mindezek mellett karácsonyi ünnepségeken, fiatalok rendezvényein
és más alkalmakon is részt vettek,
de a lelki megújulás szolgálatában
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.
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enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

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

A „Shabab El
Anba Rewis”
Kórus névadója
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

A kórust Szent Rewis-ről nevezték el, aki a XIV. században született keresztény szülők
gyermekeként az Al Gharbiyah
Kormányzóságban. A faluját elhagyta és idegen vándorként élt
Egyiptom különböző vidékein az
üldöztetés alatt. A nevét akkor
változtatta Freig-ről Rewis-re.
Magányos aszkétaként idejét
túlnyomórészt imádsággal és
böjtöléssel töltötte. Isten megáldotta őt a csodatevés képességével és végül remeteként folytatta
életét. Tiszta élete miatt Barquq
szultán nagyon vágyott arra,
hogy találkozzék vele, de Sodon
herceg fogságába került és kínzásnak vetették alá. Krisztus akkor megjelent neki, megáldotta,
gyógyulást és békét bocsájtott rá.
Szent Rewis I. Metheous – Alexandria 87. pápája – kortársa volt.
Kilenc évig súlyos betegséggel
küzdött, ez idő alatt meggyógyított minden beteget, aki hozzá ellátogatott, majd a mennybe
távozott. Szűz Mária megjelent
halálakor, ami az egyiptomi időszámítás második hónapjának 21.
napján következett be. Ez a nap
továbbra is Szűz Mária megemlékezésének a napja a Kopt Naptár
szerint. Templomában temették
el, aminek a neve Dair Al Khandaq, amit ma Al Anba Rewis monostornak hívnak.
1968. június 25-én VI. Kirillos
átvette Itáliából az evangelista
és mártír Szent Márk ereklyéjét.
Ezen az ünnepségen felavatta a
Szent Márk Katedrálist a Szent
Rewis Kolostorban. A szertatáson jelent volt Gamal Abdel
Nasszer egyiptomi elnök, I. Hailé
Szelasszié etióp császár, és még
sok más egyházi vezető és képviselő, köztük III. Ignatius Jacob,
a szíriai orthodox antiochiai patriárka, a szíriai ortodox egyház
feje. Ez a kolostor lett az egyházközség központja a III. pápai szinódus alatt.
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A cél, hogy az üldözött keresztények őseik
földjén, biztonságban, szabadon éljenek
Válaszol Azbej Tristan helyettes államtitkár
Korábban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnökeként, majd a Gyere Haza Alapítvány alapítójaként lett ismert a honi közéletben, szeptember közepétől pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságát vezeti. Eddigi munkájáról és új feladatáról is beszélgettünk.
HAZÁNK

– Különös hangzású név, három
földrészen átívelő életút – miközben felvállaltan kereszténydemokrata érzelmű, magyar állami
vezető. Mi ennek a talánynak a
feloldása?
– Az Azbej család egy magyarországi örmény család, amely több
mint 350 éve él a Kárpát-medencében, inkább értékeket teremtve az
itt élő közösségeknek, mint felélve
azokat. Kereskedő, birtokos, Ybl-díjas építész, pop art művész felmenőkkel büszkélkedhetek, de a családban tudtommal én vagyok az első
mozgalmár lelkületű közszereplő.
A keresztnevem francia édesanyám
választása, és bár ez az örökségem
is identitásképző, de a gyerekkorom,
az életem nagy része, a családom, a
lojalitásom, és – ha nem is a szó legszorosabb értelmében – az anyanyelvem is Magyarországhoz köt.
– Hogyan került kapcsolatba
az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetséggel és a KDNP-vel?
– Mint sokakat a generációmban,
engem is a 2002-es és 2006-os Kossuth téri katarzisok aktivizáltak. Azt
lehet mondani, hogy ezek előtt is „jó
alapanyag” voltam ahhoz, hogy egy
napon kereszténydemokrata közszereplő legyek. A világnézetem katolikus hitemen alapszik, a közösségközpontúságom a cserkészmozgalomban,
tettvágyam pedig az USA-ban töltött
4 egyetemi diákévem alatt erősödött
meg. Sorsszerű volt, vagy inkább a
Gondviselés műve, hogy 2006-ban
rátaláltam az IKSZ-re, hazafias, konzervatív elköteleződésű fiataloknak
egy olyan közösségére, amelyet nem is
ifjúsági partnerszervezetként, hanem
inkább ütőképes, politizáló baráti társaságként jellemezhetnék. Az IKSZnek idővel budapesti elnöke, majd országos alelnöke lettem, majd elhagyva
az ifjúsági korosztályt, a KDNP-nek
lettem tagja. Közben útjára indítottam
a Gyere Haza mozgalmat, amely 2011
óta nyújt segítséget a külföldről hazatérő magyar fiataloknak.
– A közelmúltban Izraelben dolgozott. Mi volt a feladata tel-avivi
nagykövetségünkön, és hogyan
érezte magát családjával a közel-keleti országban?
– Az elmúlt éveket a korábbi kereszténydemokrata parlamenti kép-

viselő, Nagy Andor nagykövet úr vezette izraeli magyar külképviseleten
töltöttem tudományos szakdiplomataként. Túlzásnak tűnhet, de állítom,
hogy Izrael a világ legérdekesebb
országa, ahol rengeteget tanultam az
ember és az emberiség természetéről, történelemről, vallásról, világpolitikáról, innovációról, saját magamról és a családomról. Lenyűgöztek a
szélsőségek Tel-Aviv ultraliberális
metropoliszától Jeruzsálemig, a világ spirituális központjáig. A 2014-es
gázai konfliktus alatti mindennapjaink egy háborús hátországban megtanították a béke értékét. Izgalmas
volt a keresztény–zsidó kultúrális találkozás is, aminek a fő színtere számunkra a gyermekeink héber nyelvű
óvódája volt.
– Mi az a kapcsolódási pont,
amelyen keresztül az üldözött keresztények megsegítéséért felelős
helyettes államtitkárság vezetésével bízták meg?
– Ez az ügy számomra egy mélyen
átérzett, személyes ügy. Egyrészt
az örökségem okán foglalkoztam az
örménységgel, amely a világ első keresztény nemzete, és amely világvallások ütközési zónájában több mint
egy évezrede szenved el üldöztetést,
elnyomást, népirtásokat. Másrészt
attól fogva, hogy testközelből tapasztalhattam meg a gyilkos konfliktusok brutális valóságát, a Közel-Kelet
megismerése, megértése már nem
csupán szakmai kötelesség volt, hanem tudásszomj, elemi érdeklődés.
Harmadrészt pedig az élet megajándékozott azzal, hogy megismerkedhettem szentföldi keresztényekkel,
megismertem a gondjaikat, az örömeiket, a példás, hitvalló életüket,
fontossá váltak számomra, a szívemen kezdtem viselni a sorsukat.

– Teljesen unikális ez a kormányzati szerv. Melyek azok az irányok,
amelyek mentén nekifog majd a
szakmai vezetéshez? Melyek azok
a közeli és távlati célok, amelyeket
el szeretne érni a helyettes államtitkárság irányításával?
– Valóban, az EMMI Üldözött
Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkársága egy
úttörő, a világon egyedülálló kezdeményezés. Hasonló küldetésű civil
és egyházi szervezetek léteznek;
kormányzati egy sem. A helyettes államtitkárság első közel egy éve alatt
hatalmas munkát végzett el: kialakította a működési kereteit, erős és
kiterjedt egyházi kapcsolatrendszert
épített ki, ötpárti konszenzust ért el
egy parlamenti határozat kapcsán,
keleti egyházi vezetőket és agytrösztöket hozott Magyarországra, felállt
menekültügyi társ-szakhatóságként
és elindította az első támogatási
programjait. Észak-Irakban középiskola épül, és egy kórház gyógyszerellátását fedezik magyar támogatásból. Robbantásos merényletek
kopt áldozatai magyar kórházban
kapnak ellátást, Libanonban templom-rekonstrukciós projektet indítunk, a szír keresztény egyházak humanitárius felhasználásra is kaptak
Magyarországtól több millió eurót.
Szeptemberben közel száz hite miatt
diszkriminációt szenvedő fiatal kezdi meg tanulmányait Magyarországon egy ösztöndíjprogram keretében.
A célkitűzésem, hogy bővítsük
azokat a programokat, amelyek hozzájárulnak, hogy az üldözött keresztények őseik földjén, biztonságban,
szabadon és gyarapodva éljenek és
gyakorolják vallásukat. Ez nem kegygyakorlás, ez felelősségünk és
kötelességünk a legősibb keresztény
testvéreink irányába.
Másik küldetésünk, hogy hangja
legyünk azoknak, akiknek a kiáltását nem akarják meghallani. A több
millió hívőt érintő üldöztetés tényét
elhallgatják a világon, annak felemlegetése tabudöntésnek számít, a
„bűnös kereszténységgel” kapcsolatos hazug, „polkorrekt tétel” tagadásának. Azt szeretnénk, ha idővel
elveszítenénk egyedi jellegünket, és
egyre több ország foglalkozna ezzel
a jelenséggel úgy, mint a Magyar
Kormány és a szolidáris magyar emberek.
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Védők és építők – ülésezett a KÉSZ XI. Kongresszusa
S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

2017. szeptember 16-án, szombaton, a Parlament Felsőházi termében tartották meg a Keresztény Értelmiségiek XI. kongresszusát. A tanácskozáson
jelen voltak a kereszténydemokrata politika és közélet, a történelmi egyházak és a kisebbségi magyarok képviselő is. Az eseményen felszólalt többek
között Orbán Viktor miniszterelnök, Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke, Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője,
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Fabinyi Tamás evangélikus püspök, valamint Steinbach József református püspök.
FORRÁS: AA

HAZÁNK – BARANKOVICS.HU – MTI

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyesületi formában működő
keresztény, civil társadalmi szervezet, mely az értelmiséget igyekszik
összefogni, ápolva a keresztény és
nemzeti értékeket. Az 1989-ben alakult szervezet mára az ország legnagyobb keresztény civil szervezetévé
nőtte ki magát, tagszervezetei behálózzák az egész országot. A KÉSZ
közéleti elkötelezettségének számos
alkalommal adta már tanújelét, ennek újabb eseménye volt a szombati
tanácskozás is. A „Védők és építők –
Magyarok a keresztény Európában”
címmel megrendezett keresztény
értelmiségi konferencia a keresztény
kulturális alapokat érintő aktuálpolitikai kérdések köré szerveződött.
„A magyar nemzet története a
honfoglalás óta összeforrt az európai
kereszténység történetével. Népünk
a keresztény tanítás egyes elemeit
már a Kárpát-medence felé történő
vándorlás során megismerte, de az
társadalmat alakító, meghatározó
tényezővé Szent István uralkodása
során vált. Az elmúlt 1100 évben
számos magyar szent, hadvezér,
várvédő, államférfi, gondolkodó és
művész védte és építette nemcsak
Magyarországon, hanem szerte Európában a kereszténységet. Napjainkban kontinensünkön meggyengültek a keresztény hit védelmére
és építésére irányuló törekvések. Ez
különösen aggasztó akkor, amikor
az eddigi veszélyekhez egy újkori
népvándorlás társul. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy a KÉSZ XI. kongresszusán rávilágítsunk történelmi
örökségünk időszerűségére, tanulságaira és ezekből fakadó kötelezettségeinkre” – olvashattuk a rendezvény
témáját kijelölő előzetesben.
A megnyitó beszédet mondó
Latorcai János a keresztény identitás megőrzésének jelentőségére hívta fel a figyelmet. Erdő Péter bíboros
ezt az identitást Európa örökségének
nevezte, amit – mint a nagyszülők
hagyatékát – meg kell becsülni, de
folyamatosan meg is kell újítani.
Több példát hozott arra, hogy a kereszténységből származó hagyományok hogyan szövik át még ma is
hétköznapjainkat, amikor a közélet
és a vallás már nem fonódik olyan
szorosan össze, mint korábban (a kereszténydemokrata politikus beszédét keretes cikkünkben olvashatják).
Fabinyi Tamás beszédében a „vad
újpogányság” riasztó példáit sorol-
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

(...), kevert kultúrájú ország lennénk
Ferenc
belátható időn belül”, itt isMegjelent
terrorizpápa Laudato si´
mus lenne, nem lenne határvédelem,
kezdetű enciklikája
családtámogatás
helyett
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell pedig „népességimport” ellensúlyozná a demográfiai hanyatlást.
„A bevándorlóországgá alakítás
programját ma egy olyan terv jelenti, amelyet a köznyelv Soros-tervnek
nevez, egy akcióterv, amely pontosan leírja, hogyan és miképpen kell
az ellenszegülő, nem bevándorló
közép-európai országokat bevándorlóországokká alakítani” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint azonban
„nem szabad rést nyitni a pajzson”,
ki kell tartani a következő választásig, a kormány ugyanis készen áll a
keresztény Magyarország jövőjének
megvédésére. „Tudomásul kell venni mindenkinek Brüsszelben is: mi
nem leszünk bevándorlóország” –
nyomatékosította.
A miniszterelnök úgy értékelt,
ma még tabu az európai politikában
a bevándorló- és a nem bevándorlóországok közötti belső feszültség
kimondása, és az európai vezetők
történelmi kihívása, hogy e két különböző országcsoport együttélését
kiépítsék. „Ha ez nem sikerül, akkor
ez a feszültség a mainál is sokkal
erősebb szakadást, akár végzetes
szakadást is okozhat az európai kontinens politikai történetében” – hívta
fel a figyelmet.
Magyarország álláspontja szerint
– folytatta – a „bevándorlóországok”
hibás külpolitikát folytatnak, elvesztették a határaik feletti ellenőrzést,
és egy modernkori népvándorlásnak
kiszolgáltatva magukat egy egészen
új fejlődési irányt választottak.
Megjegyezte azt is, hogy Nyugaton az illegális migránsok emberi
jogai előnyt élveznek az európai polgárok akaratával szemben, akik nem
akarják őket illegális bevándorlókként beengedni.
Szavai szerint a „bevándorlóországok” jelentik ma a legnagyobb vegyökerű Európában is el kell szen- szélyt az európai értékekre, hiszen
vedniük, „ellenszélben kell képvi- veszélybe kerül a vallásszabadság,
selniük a keresztény értékeket”.
a férfi és nő egyenjogúsága és az
Orbán Viktor miniszterelnök ki- antiszemitizmus elleni küzdelem is,
emelte, hogy míg a „bevándorlóor- mivel a Nyugat-Európába beáramoszágok” ideológiája a liberalizmus, lókról annyi biztosan elmondható,
addig a nem „bevándorlóországo- hogy „semmiképpen nem tekintenek
ké” a szuverenitás és a keresztény szövetségesként az Ótestamentum
társadalmi tanítás. A kormányfő népére”.
kijelentette: a mai nyugat-európai liMindezzel szemben „mi a régi törberalizmus átvétele a közép-európa- vényt követjük (...), amely úgy hangiaknak „egész egyszerűen szellemi zik: az ország határ nélkül olyan, mint
öngyilkosságot jelentene”, és végül a tojás héj nélkül” – mondta, jelezve:
„mi is bevándorlóországgá válnánk Magyarország nem felejti el, hogy a
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

ta. Luthert idézte, aki szerint Isten
a törököt a keresztény ember figyelmeztetésére küldte ránk, majd párhuzamot vont a mai iszlám európai
jelenlétével. Steinbach József amellett érvelt, hogy az európai keresztényeknek a teológiai viták helyett
valódi ökumenét kell felmutatnia.
A KÉSZ elnökének, Makláry
Ákosnak az előadásában a keresztények üldözésére került a hangsúly,
amit nemcsak más vallásokhoz képest kisebbségi sorban, hanem sajnos saját hazájukban, a keresztény

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –
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ítélkezett felettünk”, világszerte rágalomhadjáratot
indítottak, ami „egy központilag elrendelt, központilag vezényelt kampány volt” az ország ellen.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány „magyar Magyarországot és
európai Európát”Megjelent
akar,Ferenc
ami csak úgy
pápa Laudato si´
lehetséges, ha „azt
vállaljuk, hogy
kezdetűis
enciklikája
miellenkeresztény
mi környezetszennyezés
is védekezni kell Magyarországot akarunk egy keresztény Európában”,
mert csak ennek van jövője.
Ismét kifejtette azt az álláspontját,
amely szerint egy népvándorlás esetében a bajba jutott országokat ott
kell megsegíteni, ahol a baj van, és
nem áttelepíteni őket ide, mert „azzal a bajt vesszük a saját nyakunkba
is”. Hozzáfűzte, hogy egyébként éppen a nagy európai országok részvételével bombázták le például Líbiát
– amely addig megfogta a népvándorlási hullámot –, és Szíriát is a
nyugati beavatkozás tette tönkre.
A keresztény ihletettségű pártok-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

ról szólva a miniszterelnök kifejtette: a keresztény politika feladata nem a kereszténység, hanem az
abból kisarjadt emberi létformák
– például az ember méltósága, a
család, a nemzet és az egyházak
– megvédése. Szerinte ez lehetővé
teszi a kereszténydemokrata pártoknak, hogy több szavazatot gyűjtsenek össze, mint a hívők száma a
társadalomban.
Ezeréves törvény, hogy emberi
méltóság, egészséges családok, erős
nemzeti kötelék és szilárd hitbéli kötelékek nélkül nem állhat fenn Magyarország – jelentette ki, hangsúlyozva: „a kormány meggyőződése,
hogy ami jó a magyar keresztényeknek, az jó Magyarországnak is”.
A keresztény értelmiségiekről
szólva Orbán Viktor úgy fogalmazott: „mi azok az emberek vagyunk
a magyar társadalomból, akik annak
látjuk magunkat, aminek a Jóisten
megteremtett bennünket (...), nem az
érdekel, miképpen szegüljünk szembe a Teremtő akaratával”, éppen el-

lenkezőleg, „a kötelességünk pontos
mibenlétét vizsgáljuk”.
A KÉSZ-t méltatva arról beszélt,
hogy a keresztény értelmiség világából kisarjadt polgári körökben
„iskolázta ki magát az ország Mit
tegyünk a visszatért posztkommunisták ellen? című tantárgyból”. A
közös országjárások pedig megala-

pozták, hogy a polgári jobboldal társadalmi hátországa mára jóval erősebb, mint a riválisoké – tette hozzá.
Felidézte Az idők jelei című 2015-ös
konferenciát, amelyre reményei szerint úgy lehet majd visszaemlékezni,
mint az a tanácskozás, amely „megnyitotta előttünk a 2018-as ismétlés,
mi több, triplázás lehetőségét”.

„Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője”

A tanácskozáson felszólalt Latorcai János, az
Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke is.
Az alábbiakban a politikus beszédét teljes terjedelmében közöljük.
„Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek”
Babits Mihály előbbi rövid idézete rávilágít azokra a gondolatokra, melyek hétköznapjaink gondolatvilágát is jellemzik, a hit jelentőségére és szerepére, múltunk, jelenünk és jövőnk kérdéseire.
Hiszem, hogy a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége mai gondolatébresztő és reményeim
szerint cselekvésre sarkalló konferenciája képet ad népünk Szent Istvántól és Szent Lászlótól
örökölt küldetésére, melyet II. Pius pápa tömör
egyszerűséggel ügy fogalmazott, hogy Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője.
E nehéz küldetés nagyságát és eredményeit
hosszú évszázadokon keresztül - legalább szóban - elismerte a nyugati világ. Nem véletlen,
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hogy a mohamedán
hódítókkal szembeni
küzdelmes századokban a magyar uralkodók a mindenkori
pápától az „athleta
Christi” és a „defensor fidei” elnevezést
kapták, Krisztus bajnoka és a hit védelmezője. III. Kallixtus
pápa pedig Hunyadi
Jánost és Mátyás
királyt már a kereszténység védőbástyájának nevezte.
A bástya sajnos
Moháccsal megrogyott, de nem dőlt le. A beözönlő hódítók ugyan
Hazánk szívéig hatoltak, de az ország óriási
véráldozat és pusztulás árán képes volt gátat
vetni a mohamedán terjeszkedésnek. A nyugati
vezetők küzdelmünkről akkor is úgy gondolkodtak, mint bő másfél évszázaddal később Savoyai
Jenő: „Ha győznek, az a mi győzelmünk, ha
vesztenek, az az ő szerencsétlenségük.”
A helyzet évszázadok alatt nem sokat változott.
Magyarország ismét frontországgá vált. Az előttünk álló évtizedek kérdése az, hogy elesünk és
elsüllyedünk az újkori népvándorlás hullámai
között, vagy képesek leszünk olyan védőbástyákat építeni, amiket most sem mos el az ár.
Építkezni azonban, ahogy egykoron, ma is
csak erős alapokra lehet. Ez az alap pedig csak
saját identitásunk, saját önértelmezésünk lehet,
mely a múltban gyökerezik, de a jövőbe tekint.
Nyugaton a francia felvilágosodás voltaire-i
jelszava óta a kereszténység és annak társadalmi tanítása folyamatosan visszaszorulóban van,
miközben a szabadság, az egyenlőség és a testvériség jelszavának a végtelenségig kiterjesztett, amorf értelmezése egyre meghatározóbbá

válik a multikulturalizmus szellemében.
Ennek az önsorsrontó gondolkodásnak az
eredményeit már láthatjuk Nyugat-Európa
nagyvárosaiban, ahol az identitását vesztő
Nyugat helyét egyre jobban átveszi a Kelet és
annak szörnyűséges hozománya, a terrorizmus.
Ha meg akarunk maradni magyarnak és kereszténynek a Kárpát-medencében, akkor nemcsak a magunk számára kell világosan megfogalmazni, hogy e két dolog mit jelent és milyen
helyet foglal el életünkben, hanem azt a bravúrt
is végre kell hajtanunk, ami annak idején nem
sikerült Hunyadi Mátyásnak: meg kell győznünk Nyugat-Európát!
E téren, akárcsak a határvédelem területén
a magyar kormány emberfeletti munkát végzett
az elmúlt években. Megkongatta a vészharangot
is, jelezve a bajt, de felismerve annak nagyságát
cselekedett és példát mutatva képes volt határainkat, ezáltal Európát megvédeni és számos
európai országot pedig meggyőzni arról, hogy
a korlátok nélküli befogadás álságos politikája
valójában az önfeladás politikája.
Bár egyre többen adnak hangot megváltozott
véleményüknek és egyre többen ismerik el a korábban megtett magyar lépések szükségességét,
az Európai Bíróság döntése jelzi, hogy a harc, a
küzdelem új szakasza fog következni.
Hát ezért sem alkudhatunk meg elvi jelentőségű kérdésekben és saját igazunk tudatában
nem hajthatunk fejet esztelen döntések és ítéletek
előtt. Azokat – miként Miniszterelnök úr fogalmazott – tudomásul kell venni, de a migránsokat
érintő politikánkat nem szabad megváltoztatni.
Mert nem elég csak magunkat megvédeni, nem
elég csak magyarnak megmaradni, a Nyugatot,
az Európai Uniót is védeni kell, mert ha elvész,
azzal elveszik az a kultúra is, amit mi is magunkénak vallunk, aminek a szerves része vagyunk.
E gondolatokkal kívánok Kövér László házelnök úr nevében is eredményes tanácskozást, Isten hozta valamennyiüket az Ország Házában!
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KDNP Protestáns Műhely

Reformáció 500: múlt, jelen, JÖVŐ

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Ebben az évben – kivételesen – Budapesten gyűltek össze a KDNP Protestáns Műhelyének tagjai: az ország minden részéről érkeztek a helyi szervezetek
küldöttei a Rózsák terén található Evangélikus Kollégium dísztermébe szeptember utolsó hétvégéjére. Kezdetét vette a 2017. évi küldöttgyűlés és az
ahhoz kapcsolódó konferencia.
FORRÁS: AA

BIRKÁS ANTAL – BÉKEFY LAJOS, KDNP PM
FORRÁS:MTI

„ENNEK A NEMZEDÉKNEK
IS SZÁMOT KELL ADNIA…”
Békefy Lajos PhD, református lelkipásztor, szociáletikus, a KDNP PM
külügyi titkára tartotta péntek este a
nyitó áhítatot és a bevezető előadást.
Lukács 11,51-52 és János 10,1-10
alapján szembesítette a jelenlévőket
Isten akaratával, illetve Megváltónk
kritikájával. „Ennek a nemzedéknek
is számot kell adnia arról az Ige szerint, hogyan sáfárkodott az Istentől
kapott szellemi, lelki, testi, politikai, gazdasági, kulturális javakkal
és lehetőségekkel” – emelte ki prédikációjában a református lelkész.
Idézte Bonhoeffer evangélikus mártírteológust, aki a korabeli fiatalokat
arra biztatta, merjék maguk ellen is
olvasni a Bibliát. Jaj azoknak, akik
elveszik a vallási ismeret kulcsát,
visszatartják maguknak, s akik még
Istent kereső emberek, be akarnak
menni Isten Országába, azoknak
útját állják, s nem vezetik el őket az
üdvösség tudományára. Példáiban
az ilyen „útonállókat” vette sorra
az egyházban és az élet más területein. Mindennek ellenpéldája Jézus,
akinek Jó Pásztorként szóló hangját
meghallják az övéi, s nem követnek
más hangokat a mai világban sem.
Az Isten hangja nem a nép hangja,
Krisztus hangja nem emberi hang.
Terápikus hatása van. Nekünk nem
az a dolgunk, hogy „antifónákat”,
ellenszólamot énekeljünk, hanem
éppen Urunkkal összhangzó gyógyító, terápikus szimfóniákat, azaz az,
hogy a krisztusi értékeket jelenítsük
meg a mai hazai hangzavarban.
Ezután tartotta meg nyitóelőadását a reformáció maradandó, inspiráló hatásairól. Idézte német, francia, cseh reformátorok véleményét a
hitújításról, ami lényegében a szív,
bibliai látás szerint az egész élet
kiindulópontjának reformációja. 10
területen bontotta ki a reformáció
legfontosabb hatását, kiváltképpen
a demokrácia alapjául szolgáló paritásos (lelkész-presbiter) modellről,
a nálunk alig ismert Maddison-féle
gazdaságtörténeti és etikai kutatásokról. A 17. század eleje óta egyre
erőteljesebb különbség mutatkozott
az európai protestáns és katolikus
országok egy főre eső GDP-je között. Ezt a puritán életmóddal, a
pontos és fegyelmezett, korrupciót
nem ismerő munkával, és az embertisztelettel lehet indokolni, valamint a közerkölcsök szabályozottságával. Békefy Lajos szólt Kálvin
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Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

egyre elképesztőbb mai hatásáról
a Távol-Keleten, Kínában és Indonéziában, valamint Dél-Koreában.
A kálvini tanítás és a konfucianizmus több találkozási pontjáról (erkölcsös közélet igénye, ember- és
munkatisztelet), Kálvin műveinek
milliós példányban történő kiadásáról, a protestáns gazdaságetika
növekvő népszerűségéről, aminek
alapja ez a képlet: H-M-P-H-..., azaz
a hála, a pontosan végzett munka,
az így megtermelt pénz pazarlás és
fogyasztási tékozlás nélküli megtartása és újrabefektetése társadalomemelő hatékonysággal. Békefy
Lajos részletesen szólt az egyházak
harmadik, földrajzi és történelmi értelemben vett Third Church korszakáról, amit a déli féltekén hatalmas
evangéliumi ébredés kísér. Különösen az öko-etika, a kultúr- és gazdaságetika területén szorgalmazta a
protestáns sajátosságok sokkal erőteljesebb megjelenítését a hazai mai
és holnapi társadalom javára.
A péntek estét ismerkedés, az új
helyi szervezetek bemutatkozása, ill.
éjszakába nyúló beszélgetés zárta.
Szombat délelőtt Szabó József volt
a KDNP PM Küldöttgyűlésének
vendége. A Varsóban tartózkodó
Trócsányi László igazságügyi miniszter jogi főtanácsadója átadta a
tárcavezető üdvözletét, valamint felolvasta a miniszter előadását. Ebben
a résztvevők hallhattak a reformáció
politikát és jogi gondolkodást befolyásoló erejéről, az európai állam és
egyház kapcsolatának modelljeiről,
a vallások együttéléséről, az európai
trendekről. Külön hangsúlyt kapott
az előadásban Vladár Gábor volt
igazságügyi miniszter személye,
aki a 20. század egyik legnevesebb
evangélikus jogásza volt, és aki a
hite miatt kitelepítést, meghurcoltatást szenvedett. A főtanácsadó

a jelenlévők kérésére beszélt a minisztérium működéséről és a legfontosabb kodifikációs munkákról is.
Lábady Károly professzor a Drávaszög reformációtörténetét mutatta
be, Sztrárai Mihálytól kezdve egészen napjainkig. Előadásában egy
élni akaró közösség képe rajzolódott
ki, egy olyan közösségé, amelyik
a megpróbáltatások ellenére ma is
él és élni akar. A professzor fantasztikus adatmennyiséggel, a legfontosabb történeti csomópontokat
ismertetve mutatta be e protestáns
közösség elmúlt közel 500 évét.
Szombat délután a Magyar Nemzeti Múzeumban a küldöttek megtekintették a rendkívüli Ige-Idők című
kiállítást, amely a hazai reformáció
történetének kincseit tárta eléjük, Zászkaliczky Márton élvezetes tárlatvezetésével. Ezt követően felfedezték a Kálvin téren található köztéri installációt, a
földbe süllyesztett igékkel és reformátori mondatokkal ellátott „járólapokat”.
Szombat este a közgyűlésen elhangzott Birkás Antal PhD elnöki
beszámolója, amely a múlt mellett
a KDNP PM előtt álló feladatokra
koncentrált. A közösség elnöke átadta az elmúlt év munkáját elismerő okleveleket is: Tóth Éva, Botos
Attila, Békefy Lajos PhD, Vargáné
Lapmert Andrea vehették át az oklevelet. Horkay György és Csonka
József oklevelének az átadására december-január folyamán kerül sor
Debrecenben, ill. Hosszúpályiban.
A közgyűlés keretében Badacsonyi
Zoltán vezetésével módosították a
szervezeti és működési szabályzatot, a közgyűlés végén pedig politikai helyzetértékeléseket hallhattak.
Az est a bakonybéli öko-ünnepség
filmjének a megtekintésével zártuk.
Vasárnap a közgyűlést záró istentiszteleten elhangzott igehirdetés
témája ez volt: a bizalom vámsze-

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

dőitől a bizalom egyetlen forrásáig
(János 2,24-25). Ennek, valamint
Máté 14,22-33 alapján Békefy lelkész úr szólt arról: meg kell tanulnunk Jézustól, hogy ne bízzuk
vakon, hiszékenyen magunkat emberekre, semmilyen helyzetben.
Keressük viszont először a bizalom
igazi és méltó forrását, Jézust. Majd
Ő megmutatja, kiben lehet bízni.
Különben csak a hitető beszédek
rászedettjei leszünk. Jézus mennyei
mély-pszichológiája kijózanító, de
a viharban, az ellenszélben hányódó tanítványok hajóját nem engedi
ki látóköréből. A mai sokféle ellenszélben a KDNP és a PM hajója
biztosan, félelem nélkül haladhat
előre, ha elfogadjuk az Ő segítségét, ami azonnal kéznél van, amikor
süllyedünk. De ha csak a körülmények hatalmát nézzük, látjuk olykor
megrémülve Jézus nélkül, akkor
valóban végünk, elsüllyedünk –
fogalmazott. Idézte Goethet, és a
kortársunkat, Vishal Mangalwadi
indiai protestáns filozófus-lelkészt,
aki a „Közép Könyve – a nyugati
kultúra szíve a Biblia” c. könyvében
évek óta figyelmeztet: „Nektek nem
az iszlám a fő problémátok, hanem
az, hogy elveszítettétek keresztyén,
krisztusi gyökereiteket. Vagy vis�szataláltok oda, vagy Európa elvész.” A német költőóriás pedig ezt
mondta két évszázada: a következő
generációnak gyökér és szárny kell.
A gyökér a nyelv, a hit és a nemzettudat, a szárny a remény, a vallás.
A 21. század a világvallások soha
nem látott felvirágzásának, és egyben küzdelmének a százada lesz.
A különféle fóbiákat csak Jézus
hangjának, szavának meghallása és
követése győzheti le: „Bízzatok, én
vagyok, ne féljetek!” Az elhangzottak pecsétjeként a jelenlévők közös
úrvacsoraosztáson vettek részt.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Aradi rekviem október 6. hajnalán

FORRÁS: AA

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

Folytatás az 1. oldalról

HALÁLZSÁMOLY LÉLEKZSÁMOLY AZ
Megjelent Ferenc
AKASZTÓFA
ALATT
pápa Laudato si´
Én gyertyát gyújtok
és emlékezem.
kezdetű enciklikája
Másokkal
együtt,
vagy talán mások hemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
lyett Mire is? Arra, hogy e nemes lelkű
és elszánt, hadtudományban, matematikában, mérnöki képzettségben, s legfőképpen szabadságszeretetben felsőfokon
iskolázott férfiak képesek voltak arra,
amire sokszor még e tájak mai lakói sem:
túllépni nemzetiségi, nacionális korlátokon, nyelvi kerítéseken, generációs
választóárkokon, vagyoni és származási
különbségeken. Egyesültek a szabadság
legmagasabb rendű eszmei vágyában.
Az ember Istentől teremtett, földet-eget
tágító, mindennemű töredékkorlátokat
szétfeszítő törekvésében. Az állandó
túllépés, transzcendálás, önmeghaladás,
a jelent reformáló, olykor forradalmian
kitágító, jövőbe emelő akarásában. És
tudtak szerbként, horvátként, németként,
örményként magyarokká válni. Tudtak
a szívükre hallgatni, amikor történelmi
helymeghatározásukat,
identitásukat
és páratlan esélyüket keresték, megpillantották, s éltek is ezzel a ritkán adódó
eséllyel. Amikor a hazát látták esélyesnek és többre méltónak. Tudtak a szörnyű
hatalmi cinizmus, Haynau és végrehajtói
magyar-gyűlöletével, valójában szabadsággyűlöletével, a függetlenségi küzdelmet az utolsó pillanatig sárba mocskoló
kivégzőbírákkal és tisztekkel, hóhérokkal és pribéksegédekkel szemben olyan
erkölcsi magasságokba emelkedni, s
mindvégig ott maradni és ott tartani másokat, amit az akkori osztrák császárság
és orosz cári birodalom még csak nem
is sejtett, csak e férfiak eltökéltségéből,
s a szabadságharc rendíthetetlenségéből
érezhettek meg valamennyire. Mert ők
tudtak úgy végbúcsút venni egymástól,
szeretteiktől búcsúleveleikben fiatalon
vagy idősebben, hogy az erőszakos halállal, teljes vagyonelkobzással, rangjuktól megfosztva, lőpor és golyó, illetve
kötél általi halállal elrabolt életük végével
szembenézni, hogy egymást megcsókolva, átölelve, vagy egymás kezét megcsókolva, az emberség magasiskolájának
tiszteletadásával léptek fel az akasztófa
alatti kis dobogóra.
Átok helyett megrendítő szerelmi
vallomásokat róttak gyertyafénynél
kedvesüknek, szerető búcsúleveleket
drága asszonyuknak, családjuknak, s
áldó imádságokat hagytak hátra azon
az éjszakán. Micsoda erkölcsi fölény,
micsoda nemzetemelő lelki erő! Szemben a hatalom aljas módon találékony
cinizmusával! Ez az erkölcsi fölény
egyik legértékesebb és legmaradandóbb
örökségük. Az, hogy bármilyen módon
is igyekezett az uralkodóház hazán belül
és szerte Európában lejáratni őket, még-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

17

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

is övék volt a győzelem.
JÉZUS KRISZTUS
TÁBORNOKAI
Mégis! Mégis! Mégis! Hiszen ez az erkölcsi győzelem már-már metafizikai
magasságokat ért el, égbe emelkedő lelki
szoborcsoportként emelve tér és idő fölé
ezeket a férfiakat, s múló hatalmi korszakok fölé a magyar nemzeti függetlenség
és szabadság eszméjével együtt. Ők égbe
emelték a hazát, s onnan ajándékozzák
vissza nekünk a múló időben. Mintha
hallották volna, s miért is ne hallották
volna meg, hiszen hívő emberek voltak,
annak a Jézusnak a biztatását, akiről
századokon át vallották az Ő vértanúi,
az Ő mártírjai, hogy Victor, quia victima, győztél, áldozat. Annak a Jézusnak
a szavát, akiért érdemes volt mindent
odaadni, aki már nevében is hordozta
azt, aki, hiszen a Jehosua annyit tesz:
szabadító. Ennek a Szabadító Jézusnak a seregéhez tartoztak e nagyszerű
férfiak, testvéreink és tiszteletre méltó
eleink, a magyar ügy, a szabadság bátor
katonái. Kettős értelemben is a szabadság elkötelezettjei, hírnökei egy zsarnoki
világban, bajvívói egy értetlenkedő Európában. Jézus tábornokai ők, akiknek
most asztalom gyertyafényében ismert
rézkarcportrén túl és innen ideszól hozzám a lelkük, s érzem, amint a méltatlan
és megalázó halállal dacolva mondják a
maguk maradandó üzeneteit, ahogyan
azt a hiteles prédikátor-lelkész tanú, Baló
Béni tiszteletes úr riporteri pontossággal lejegyeztette. Köszönet ezért neki.
Köszönet, hogy palástosan végigállta
és végigimádkozta már nem fiatalon e
nagyszerű férfiak utolsó éjszakáját, majd
utolsó szívdobbanásuknak lelki tanúja és
tudósítója maradt. Ehhez is kellett lelki
erő Attól, Aki ott is győztes lett a bitófán,
az aradi keresztfákon is e férfiak által, s
amíg magyar történelem lesz, ezeknek a
vértanúknak a nevét, sorsát, helytállását
győztesként fogjuk felidézni.
Tiszteletes Uram, aki nekem is, az
évtizeden át börtönlelkésznek a 21. század elején tisztes elődje volt, tragikus
körülmények között is az evangélium
testamentumos pásztora, írt az aradi várparancsnokról, akit ostoba tábornoknak
titulált a szemtanú lelkész, s aki otromba
viccel megkérdezte tőle: – Na hogy vannak a páciensei? – Arról, hogy 13 siralomház volt október 6-ára virradó éjjel a
várban, s hány siralomház a váron kívül,
a be nem bocsátott hitvesek, gyerekek,
testvérek elsötétült lelkében. Meg arról,
hogy Baló Béni és katolikus szerzetes
lelkésztársai éjfél után két órakor visszatértek a halálraítéltekhez. A református
Dessewffyről, akit a legnyugodtabbnak
talált a tiszteletes úr, s álmából keltett fel.
„Tiszta a lelkiismeretem, s az hagyott
aludni” – mondta a vértanújelölt. S arról,
ahogyan a hóhér Damjanichnak válaszol-

ta: – Excellenciád meg lesz velem elégedve. Tichy kivégzést vezető őrnagyról, aki
a szerb tábornok törött lábának terheit is
cipelve az akasztófához, halálkínjaiban
akart gyönyörködni. Micsoda perverzitás, a hatalom igazi arca! Baló Béni
szerint ez a Tichy a legembertelenebbül
viselkedett, brutális és kegyetlen volt.
A kivégzések után előléptették, de „hóhérkodásának nem sokáig örülhetett”.
A tiszteletes megfigyelte azt is, hogy a
négy, golyó általi halálraítélt tábornok
közül három: Dessewffy, Lázár, Schweidel három golyó által holtan rogyott ös�sze. A negyediknek, Kiss Ernőnek csak
a vállát érték a golyók, külön kellett a
fülébe lövetni. A vérző kézből kitépték
a katonák a feszületet, annyira szorította.
Vajon kinek a kezére gondolhatott utolsó
pillanataiban? A bitófa elé vitt kilenc áldozat egymást nagy szeretettel üdvözölte
a várárokban, megölelték, megcsókolták
egymást. Lábukon súlyos lánc, lakat,
amit levettek, de kezüket kötéllel összekötötték. Aztán egymás után léptek fel
a zsámolyra. A halálzsámolyra. A hóhér
szinte valamennyiüknél hosszan erőlködött, míg el tudta törni a nyakcsigolyát.
Közben két segédje húzta lefelé az áldozatok testét. Kilencszer hangzott el: Elvégeztetett. Nagysándor József ezzel lépett
a zsámolyra: Ma nekem, holnap neked!
Éljen a haza! Leiningen gróf engedélyt
kért, kapott, hogy szóljon a kivégző katonákhoz arról, ő nem öletett meg senkit.
Majd fölkapták beszéd közben a pribékek, dobszóra felakasztották, s olyan
kegyetlenül tekerte-csavarta perceken át
a hóhér a fiatal tábornok ellenálló nyakát, hogy a borzalom láttán a lelkészek
elfödték arcukat, és térdre borulva imádkoztak. Damjanich még a bitófán is ezt
mondta: Szegény Emíliám! Éljen a haza!
Vécsey gróf nagy zavarodottságában,
hogy már senki nincs mellette élve, megcsókolta Damjanich lelógó kezét többször
is. Nagyon emberi és részvétkeltő esendőség volt az, ami Knézich tábornokkal
történt. Szemüveget viselt, ami leesett,
amikor a porkoláb odataszította őt a hóhérlegényekhez. Lehajolt, hogy felvegye.
Mire Tichy őrnagy: – Hagyja ott! Lát
maga az akasztófán úgyis.
TÖRTÉNELMI
HIÁBAVALÓSÁGOK
Hiábavaló volt ebben a nagy és igazságtalan történelmi pörben a jóindulatúnak látszó nemzetközi közbenjárás.
Mert hogy ilyen is adódott. I. Miklós
orosz cár, akinek seregei Erdélyben kivéreztették a szabadságharcot, 1849.
augusztus 16-án Varsóból levelet írt a
„kedves baráthoz”, Ferenc József császárhoz. Ebben arra kéri, hogy „uralkodói jogaink legszebbikét, a helyesen
értelmezett kegyelmet gyakorolhasd…
Kegyelmet a megtévedteknek, barátod
kéri ezt számukra”. Mindhiába. Ami

elvégeztetett Bécsben, az elvégeztetett.
Vagy mégsem egészen? Netán mégis
másképp? Mert láttuk, hogy amit ellenükre gondolt ki az önmentésben, a túlélésében tévesen reménykedő császári
hatalom, egész alattvalói siserehadával,
hogy a magyarok ezzel a kivégzéssel
egy évszázadra kemény leckét kapnak,
s elmegy kedvük mindenféle rebelliótól,
lázadástól, mégsem jött be. Számszerűleg igen, lényegileg azonban mégsem.
Számoltak Őfelségéék, de elszámolták
magukat. Az osztrák-magyar birodalom
összeomlott, szétesett.
FIGYELÜNK RÁTOK, MÍG
MAGYAR ÉL A KÁRPÁTOK
ALATT
Majd 1849 után 107 évvel, 1956-ban jött
a feltámadás, igaz, akkor csak pár hétre.
Aztán 140 év múltával, 1989-ben az igazi. Véglegesen? S megérdemeljük? Tudunk vigyázni rá? Élünk vele úgy, hogy
az emlékezet számadásán arcunk pirulása nélkül állhatunk meg a 13 és társaik
előtt?
Kérdések, melyek felvetődnek, miközben gyertyám sercegve ég, lángja
léleklángként lobog. Értük. A láng kissé
inog, hol magasabbra csap, hol oxigén
után kapkodva mintha kialudni készülne. De újra fellángol. Majd tisztán, nyugodtan ég. Hol van már a császár, hol
a cár? De ti velünk vagytok, bennünk
éltek, égtek ti Tizenhármak és veletek
mindazok, akik együtt alkottatok meg
egy Hazát nekünk, s üzenitek ma is: figyeljetek, legyetek éberek, vigyázzatok.
Becsüljétek meg, hogy magyarok vagytok, s vagytok még a Kárpátok alatt…
Léleklángunk ég, s figyelünk Rátok a
Kárpátok alatt!
DAMJANICH JÁNOS IMÁJA
Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október
5-ről 6-ra virradóra
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom!
Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra
is, hogy a kemény próbát: a becstelen,
gyalázatos halált erősen és férfiasan
állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél,
Atyám, a csatákban és ütközetekben –
Te engedted, hogy azokat kiállhassam,
és a Te védelmező karod segített némely
kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni
– dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől!
Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és
vezéreld akaratát a népek javára! Adj
erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja
elviselni.
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Fordulóponthoz érkezhet a Marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum kálváriája
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum már 2015 óta a romániai Országos Korrupcióellenes Ügyészség (Direcția Națională Anticorupție
– DNA) vizsgálatának tárgyát képezte. Az ügyészség azt vizsgálta, hogy az állam jogszerűen szolgáltatta-e vissza a római katolikus egyháznak az iskolaépületet. A feljelentést a magyarellenességéről ismert Dan Tanasă tette. Ettől kezdve mondhatni megkezdődött az oktatási intézmény ellehetetlenítésének a folyamata.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

2016 novemberében a DNA megkezdte vizsgálatait a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceummal kapcsolatban, ezzel
kérdésessé téve az iskola jövőjét.
Az ügynökség hivatali visszaéléssel gyanúsítja, s ezért 2016 novemberében hatvan napos felügyelet alá
is helyezte Tamási Zsolt-Józsefet, a
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Gimnázium igazgatóját.
Ugyanakkor a Maros megyei tanfelügyelő, Ştefan Someşan is érintett
az ügyben, mivel az ügyészség közleménye szerint 2014-ben anélkül
rendelte el a katolikus gimnázium
létrehozását és Tamási Zsolt-József
igazgatói kinevezését, mielőtt megszerezte volna ehhez a tanügy-minisztérium jóváhagyását. Tehát
azzal vádolják őket, hogy törvénytelenül jártak el a líceum 2015-ös
létrehozásakor. A helyzetet továbbá fokozza, hogy Ştefan Someşan
2015-ben hatáskörét túllépve az
Unirea Főgimnázium magyar tan�nyelvű osztályait az új oktatási intézménybe sorolta, és bocsátotta ki
az intézmény számára az ideiglenes
működési engedélyt. Emiatt harminc napos előzetes letartóztatást
kérték és hamarosan őrizetbe is vették, majd több ügyben megindították ellene is a vizsgálatot. Többen
is kijelentették, hogy kiállnak az
igazságtalanul meghurcolt igazgató
ellen. Az eljárás megkezdése óta az
igazgató nem léphet be az iskolába
és az ügy érintettjeivel sem veheti
fel a kapcsolatot. Ez viszont súlyos
gondot jelent, mert a gyermekek létszámából adódóan nincs aligazgató,
így az intézmény gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, hiszen aláírási jog hiányában semmilyen utalás
nem kezdeményezhető.
VÁDAK, BIZONYTALANSÁG,
TILTAKOZÁS
A tanárok az eljárás megindítását
követően csak két hónap után kaphattak fizetést az említett aláírási
jog hiányának következtében. 2016.
decemberében azonban a DNA engedélyezte az igazgató számára,
hogy négy órára belépjen az iskolába, hogy aláírja a bérutalási dokumentumokat.
A legnagyobb gondot viszont a
bizonytalanság jelenti. A szülők
nem tudják, hogy mi lesz a gyerme-
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

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

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

keikkel. Emiatt 2016 novemberében
a Civilek a Katolikus Iskoláért szervezet vezetésével az érintettek tüntetést szerveztek az iskola mellett
és számos beadványban is kérték a
helyzet megoldását. Az eljárás sokakban azt a gondolatot ébresztette,
hogy az egész ügy a román hatóságok bosszúja azért, amiért a magyar
tagozat önállósult a kétnyelvű Unirea Főgimnáziumtól. 2017 elején a
legnagyobb gondot az jelenti, hogy
igazgató hiányában a jövő évi beiskolázási tervet sem lehetett leadni,
ez pedig nem kevesebbet, mint az
intézmény létét kérdőjelezte meg. A
magyar nemzetiségű főtanfelügyelő-helyettes, Illés Ildikó igyekezett
mindent megtenni azért, hogy törvényes keretek között orvosolják
az intézmény gondjait. Az ügyet a
román hatóságok úgy kívánták rendezni, hogy visszatagolták volna a
Líceumot az Unirea Főgimnáziumba. Ezzel a helyi RMDSZ nem értett egyet. A helyzetet súlyosbította, hogy a DNA 2017 februárjában
megkezdte a szülők kihallgatását
is a Líceum ügyében. A helyi lakosság úgy véli, hogy az érintettek
megfélemlítése a cél. Kelemen Hunor álláspontja szerint felháborító,
hogy „a római katolikus gimnázium működését bírói döntés hiányában megpróbálják ellehetetleníteni,
elfogadhatatlan, hogy egy ügyész
akarata kell csupán ahhoz, hogy
megszűnjön az iskola – jelenleg

ugyanis nincs végleges bírói ítélet
arról, hogy az iskola létrehozásakor
törvényesen jártak-e el, vagy sem.”
Az RMDSZ tehát hatalommal való
visszaélésről beszél, ami egy jogállamban megengedhetetlen.
2017 márciusában a líceum működtetésében érintett intézmények
és a szülők csoportja által szervezett gyűlésen úgy tűnt, hogy megoldást találtak a tanintézet rövid
távú működtetésére. A tanácskozás után Csíky Csengele, a szülők
képviselője elmondta, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal
illetékese ígéretet tett arra, hogy a
hivatal csütörtökig átiratban közli
a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, hogy érvényesnek tekinti a város iskolahálózatáról még 2015-ben
hozott határozatát. Ez azért fontos,
mert a határozat önálló tanintézetként vette számba a katolikus
gimnáziumot. Emellett az RMDSZ
állásfoglalásából egy erőteljes vélemény is kiolvasható, amely szerint
„sem a tanfelügyelőségnek, sem a
hivatalnak, sem a DNA-nak nem
hatásköre megállapítani, hogy az
iskola jogszerűen működik-e vagy
sem. Ebben a kérdésben csakis az
igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat,
amelyek alapján ma is működik az
iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az iskola
folytonosságát.”

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

ÖSSZMAGYAR
ÖSSZEFOGÁS
Márciusban a Fidelitas is szimpátiatüntetést szervezett a nagykövetség
előtt, és kérte a nagykövet közbenjárását az ügy rendezése érdekében. Aggodalmunkat fejezték ki a
Romániában élő magyar kisebbség
nyelvi jogait ért sérelmekkel kapcsolatban és elutasították a magyar
közösséget ért támadást.
2017 februárja és augusztusa között azonban a tanfelügyelőség és
a közigazgatási bíróság döntései
nyomán egyre inkább egyértelművé
vált, hogy a cél az iskola működésének az ellehetetlenítése. Az intézmény 2017. szeptember elejére
a megszűnés határára került. Közben a Maros megyei tanfelügyelő
a szülőket hibáztatta amiatt, hogy
az iskola több mint 300 diákja még
mindig nem tudja, hol kezdi hétfőn
a tanévet, a román külügyminisztérium pedig közleményben tagadta,
hogy Romániában sérülnének a magyar kisebbség vagy a római katolikus közösség oktatási jogai. Emiatt
a Római Katolikus Státus Alapítvány tüntetést szervezett Marosvásárhelyen, ahova egész Erdélyből
érkeztek résztvevők. A tiltakozáson
Jakubinyi György római katolikus
érsek is részt vett, aki elmondta,
hogy az egyház az igazát általában
nem az utcákon és tereken, hanem
a templomaiban, és ha szükséges a
törvényszéken keresi. A marosvá-
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Parkoló volt,
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Felelősek vagyunk a

társadalom
sárhelyi Római rendezett
Katolikus
Gimnáalakításáért
zium
ügyében
azonban
kénytelenek
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
voltak az utcárakapcsolattartás
vonulni. „Ez nem
politika. Itt az életünkről van szó,
az emberi élethez pedig Istentől
nyertünk jogot” – idézte Márton
Áront, Erdély legendás hírű római
katolikus püspökét az érsek.
Az egyre feszültebb helyzetben
Megjelent Ferenc
a magyar külügyminisztérium
bepápa Laudato si´
kérette a románkezdetű
nagykövetet
a kaenciklikája
tolikus
gimnázium
miatt, s közölmi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
te: „Magyarország ezt a katolikus
egyház, a magyar kisebbségek, a
gyermekek, a családok és a romániai restitúciós folyamat elleni támadásnak értékeli… a kormány
úgy döntött, határozatlan ideig
felfüggeszti Románia különböző
nemzetközi szervezetekbe, például
az OECD-be való jelentkezésének
támogatását.” A román külügyminisztérium közleménye szerint ez
„teljes mértékben helytelen, ellenséges és kontraproduktív”. Ugyanakkor semmilyen megoldást nem
sürgettek.
A tüntetések, petíciók, tárgyalások sajnos nem vezettek eredményhez. Gyakorlatilag félmegoldás
született. A Római Katolikus Teo-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

lógiai Líceum ideiglenes jelleggel
megnyithatta kapuit az új tanévben,
de az osztályokat a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumhoz csatolták, annak érdekében, hogy az osztályok

hogy az őshonos magyar lakossággal szemben született az összevonási határozat, amit egyes román
pártok hozzáállása is tükröz. Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt

„Romániában olyan
mértékű a
jogbizonytalanság,
hogy mindentől félni kell.”
Holló László igazgató,
Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány
ne szűnjenek meg. A döntés óriási
felháborodást okozott, ezért a szülők és az RMDSZ is tovább dolgoznak az intézmény megmentésén.
A MEGOLDÁS FELÉ
Ugyanakkor a fejlemények előrehaladtával egyre inkább úgy tűnik,

Maros megyei képviselője már a
marosvásárhelyi Unirea főgimnáziumnak és a katolikus iskola osztályainak otthont adó épületek visszaszolgáltatásának a felülvizsgálatát
kezdeményezte. Marius Pașcan arról igyekezett meggyőzni az újságírókat, hogy a Római Katolikus

Státus Alapítvány tulajdonképpen
állami vagyont kezel. Szerinte azért
nem kellett volna visszaszolgáltatni
az egyháznak az iskolaépületeket,
mert az egyház soha nem volt tulajdonosa ezeknek. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium
épületeinek a visszaszolgáltatását
a marosvásárhelyi polgármesteri
hivatal is megtámadta, de ennek a
pernek a végén a restitúció törvényességét állapította meg a román
legfelső bíróság. Ez azonban nem
nyugtatja meg a helyieket, amit
Holló Lászlónak, az Erdélyi Római
Katolikus Státus Alapítvány igazgatójának a nyilatkozata is tükröz:
„Sajnos az utóbbi év tapasztalata
azt mondatja velem, hogy Romániában olyan mértékű a jogbizonytalanság, hogy mindentől félni kell.”
Az ügyben a legfrissebb fordulat,
hogy a napokban egyeztetett a témában a román kormánypárt elnöke
Orbán Viktorral. Biztosította a kormányfőt, hogy megoldják a magyar
tannyelvű katolikus iskola helyzetét.
A kedvező fejleményre a külügyminisztérium úgy reagált, hogy az ígéret után a magyar kormány támogatja Románia felvételét az OECD-be.

A kereszténydemokrata emigráció és 1956 – 1.rész
A Demokrata Néppárt munkájának felfüggesztésével és a kommunista teljhatalom kialakulásával a magyar kereszténydemokrácia története két szálon
haladt tovább: itthon és az emigrációban. Ezúttal a kereszténydemokrata emigráció 1956-ban is aktív szerepet vállaló képviselői közül az Amerikai Egyesült Államokban élő és a demokratikus magyar emigráció politikájában szerepet vállaló tagjainak 1956-hoz köthető tevékenységét vesszük górcső alá.*
BARANKOVICS.HU

A párt vezetőjén, Barankoics Istvánon kívül tíz kereszténydemokrata
országgyűlési képviselőnek sikerült
átlépnie az országhatárt, és többen
emigráltak a DNP szimpatizánsai,
illetve a társadalmi bázisának tömegét adó KALOT-tagok közül is.
Varga László már 1948. november
3-án, míg Pócza Lajos, Zoltán Pál,
Mézes Miklós, Babóthy Ferenc,
Eszterhás György, Kovács K. Zoltán, Pethe Ferenc, Villányi Miklós
és Belső Gyula 1949 januárja és
márciusa között kényszerült elhagyni az országot.
Barankovics István és társai emberi és politikusi nagyságát bizonyítja, hogy a szűk mozgásterüket
folyamatosan tágítani igyekeztek:
helyzetük rendeződése után azonnal elkezdtek Magyarország, a
magyar demokrácia és a kereszténydemokrácia jövője érdekében
politizálni. Az emigráns kereszténydemokraták a magyar demokratikus emigráció ekkor már létező
fórumain keresztül fejtették ki tevékenységüket. Barankovics István az
emigráns kormányként funkcionáló
Magyar Nemzeti Bizottmány Vallás- és Közoktatásügyi Bizottságá-
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nak vezetőjeként dolgozott 1951től. A Magyar Nemzeti Bizottmány
fontosságát mutatja, hogy működését a magyar kommunista állambiztonság kezdettől megfigyelte. Egy
megszerzett tagnyilvántartás szerint
a volt Demokrata Néppárt politikusai és értelmiségi támogatói környezetéből sokan részt vettek a Bizottmány munkájában, s kerültek ily
módon is az állambiztonság célkeresztjébe. Barankovics mellett a kereszténydemokrata emigráció minden bizonnyal egyik legagilisabb
tagja Varga László, a DNP egykori
országgyűlési képviselője és jogásza
volt. Ő New Yorkban a Szabad Európa Bizottság tájékoztatási osztályának munkatársaként központi szerepet játszott az emigráns szervezetek
munkájának koordinálásában.
A Magyar Nemzeti Bizottmány
pedig 1956. október 29-én egy határozatot hozott nyilvánosságra a
forradalom és Magyarország támogatásáról. Varga László azt kapta
feladatul, hogy a Magyarországról
érkező rádióadások szövegét gyűjtse, archiválja. Tevékenységének
eredményeként született meg az
ún. Szürke könyv, vagyis A magyar
forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások tükrében, 1956.

október 23 – november 9. című
gyűjtemény, amelyet az Egyesült
Nemzetek Szervezete Különbizottsága, az ún. Ötös Bizottság is felhasznált az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról írt
jelentésében.
A forradalom leverése azonban
nagyon hamar már csak azzal tudta
szembesíteni az amerikai magyar
emigrációt és szervezeteit, hogy
Nyugat-Európába és Észak-Amerikába a magyar emigráció újabb,
harmadik hulláma is megérkezett, s
ez a viták kiújulását eredményezte.
Az egységbe tagozódás helyett az
ötvenhatos emigránsok 1957. január 5-én Strasbourgban létrehozták
a Magyar Forradalmi Tanácsot. A
Magyar Nemzeti Bizottmány Végrehajtó Bizottságában Nagy Ferenc
volt az, aki melléjük állt, és azt
sürgette, hogy a Bizottmány vállalja a forradalmi követeléseket, és
működjön együtt a Forradalmi Tanáccsal. Többen azonban kétségbe
vonták a Bizottmány további létjogosultságát. Ebben a helyzetben
foglalta össze Barankovics azt,
amit „Az ún. nemzeti képviselet
kérdéséről”, vagyis az egységes
magyar demokratikus emigráció
szükségességéről gondolt. A Ma-

gyar Nemzeti Bizottmány bomlási
folyamatát azonban nem állíthatta
meg, az az újraszerveződő kommunista politikai rendőrség emigráció
bomlasztására irányuló akcióinak
hatására is szétesett, és 1957 végén
befejezte működését.
Varga László és a Szabad Magyar
Jogászok Világszövetsége azonban
folytatta a magyar ügy érdekében
végzett tevékenységét. Az ENSZhez fordultak memorandumaikkal,
amelyekben jogi eszközökkel bizonyították azt, hogy Nagy Imre
és nem Kádár János Magyarország
törvényes miniszterelnöke, és kérték, hogy a Kádár-kormány delegációjának mandátumát az ENSZ ne
fogadja el. A megtorlás idején folyamatosan tiltakoztak a letartóztatások, ítéletek és kivégzések ellen.
Varga László írta A szabadságharcosok a bíróságok előtt című munkát, de kiadták A cserbenhagyott
forradalom és Az elárult forradalom című tanulmányokat is.
(Folytatjuk)
*Az összefoglaló a „Magyar kereszténydemokraták és 1956” c.
kötet vonatkozó részei alapján készült, és teljes terjedelmében a Barankovics.hu oldalon olvasható

2017.10.17. 19:41:56

20

H AZÁNK
AZÁN

Mozaik

S-JÚNIUS

A Kárpát-Haza OperaTúra Erdélyben járt
A teremtett világ
védelme
személyes ügy
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közösségi
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

HAZÁNK – MTI

A Kárpát-Haza OperaTúra két rész- Kárpátalja városaiban lép fel a társumegelőző budapesti sajtótájékoztatón. Hozzátette: az Operaház épüle- ből áll, először Erdélyben, majd 2018 lat – mondta el Ókovács Szilveszter, a
tének másfél évig tartó teljes felújí- februárjában a Délvidék, a Felvidék és Magyar Állami Operaház főigazgatója.
tása adta az apropót
ahhoz, hogy a társulat a Kárpát-meMegjelent Ferenc
dencei magyarságpápa Laudato si´
nak, a magyarlakta
kezdetű enciklikája
területeken is beA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
mutatkozzon. Az
Operaház
nagyszabású turnéjának
egyik célja, hogy a
magas művészeten
keresztül erőt és
büszkeséget adjon
a külhoni magyarságnak – tette hozzá a miniszterel- Hoppál Péter kulturális államtitkár, Bíró Rozália RMDSZ-es szenátor, Semjén Zsolt
nök-helyettes.
miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója
FORRÁS: AA

A Magyar Állami Operaház egyik
legnagyobb vállalkozása a Kárpát-Haza OperaTúra, amelynek első
részében, szeptember 4. és 21. között
Erdély nyolc városában mutatta be a
társulat a Hunyadi László című operát és a Víg özvegy című operettből
készült balettelőadást. A szeptemberi fejezet állomásai Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad,
Temesvár, Arad és Kolozsvár voltak,
ahol mintegy 60 ezer ember élvezhette az előadásokat. „Egy kihívást
lehetőséggé változtattunk” – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az erdélyi operatúrát

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Harminc éve indult a Szomszédok teleregény

Simicskó István, Újbuda KDNP-s országgyűlési képviselője is ünnepelt
Jubileumi fesztivállal ünnepeltek szeptember 3-án Újbudán a Szomszédok teleregény egykori készítői, szereplői és rajongói. A rendezvényen jelen volt
Újbuda polgármestere, Hoffmann Tamás (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője is.

Böröndi Tamás színész tortát oszt a 30 évvel ezelőtt
indult fesztiválján

Elültetik a Szomszédok fáját. Balra Pregitzer
Fruzsina színésznő és Simicskó István honvédelmi
miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője

Rátóti Zoltán színész, Hoffmann Tamás, Újbuda
polgármestere, Simorjay Emese színésznő,
Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda
kereszténydemokrata országgyűlési képviselője, Pásztor
Erzsi színésznő és Nemcsák Károly színész a 30 évvel
ezelőtt indult Szomszédok című teleregény jubileumi
fesztiválján a gazdagréti lakótelepen

A Savaria Történelmi Karnevál ismét nagy sikert aratott
A hagyományos nyitóceremóniával, a karnevál lángjának fellobbantásával vette kezdetét a XVIII. Savaria Történelmi Karnevál, melyet augusztus utolsó
hétvégéjén tartottak.
Puskás Tivadar, Szombathely KDNP-s polgármestere megnyitó beszédében úgy fogalmazott: Szombathely – az egykori Savaria – büszke kétezer éves múltjára, büszke a jelenére, és a város lakói úgy élnek és
dolgoznak, hogy utódaik is büszkék lehessenek rájuk.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a történelmi karnevál ötlete az 1960-as évekre nyúlik vissza,
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Hende Csaba és Puskás Tivadar tóga-viseletben
a rendezvényen
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kilenc éven keresztül megrendezték, majd hosszú
szünet után 2000-ben élesztették újra a hagyományt,
amiért köszönetét fejezte ki a közreműködőknek.
Hende Csaba (Fidesz), Szombathely országgyűlési
képviselője szintén a múlt értékeinek megőrzéséről
beszélt: „Csak az a fa nő magasra, amelynek mélyre
nyúlnak a gyökerei” – mondta. Miután Puskás Tivadar polgármester hivatalosan is megnyitotta a karnevált, a Savaria Légió katonáinak segítségével fellobbantotta a karnevál lángját, amivel kezdetét vette a
karneváli időszámítás.
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sődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Hazank_szept-okt.indd 20

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