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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Hogy európa európa maradjon

Forrás: kárPátI kAtAlIn, gonDolA

ön azt mondta, hogy ennek a 
mostani migráció elleni küzde-
lemnek a tétje: európa.

Pontosan így van. Hogy Európa 
európa maradjon. magyarország 
pedig magyarország. Itt a mellé-
beszélés dezertálás és árulás. ez 
a mostani migráció/invázió kísér-
tetiesen emlékeztet arra, ahogy 
1514-ben városnéző törökök beszi-
várogtak, majd elfoglalták budát. 

„boldogasszony tornya tetejében 
félhold ragyog a kereszt helyében.”- 
ahogy Arany János írta.

ehhez képest a kormány támo-
gatja török-magyar szervezésben 
a nagy szulejmán év ünnepségeit.

tiszteletben tartom török bará-
taink szempontjait, de magyaror-
szágon szó sem lehet „Nagy szu-
lejmán -évről”, hanem Zrínyi-évet 
kell hirdetnünk, ahol emlékezünk a 
történelmünkre. mi magyarok nem 

tehetjük zárójelbe a 150 év tanulsá-
gait, azt, hogy országunkat lerom-
bolták, népünk felét legyilkolták, 
hogy évezredes történelmünkben 
– hogy csak a középkort idézzem 
– egyedül Batu kánhoz hasonlítha-
tó az a pusztítás, amit Szulejmán 
okozott! tehát magyarországon a 
Zrínyi-év kapcsán lehet török-ma-
gyar közös történelmi megemléke-
zés szulejmánról is, de nem a Nagy 
szulejmán-év kapcsán, mintegy 
mellesleg Zrínyiről!

robert Fico olyan kijelentést 
tett, hogy a keresztény migránso-
kat fogadja be szlovákia.

Igaza van. Részint, mert ők abban 
az iszlám világban, ahonnan jönnek 
– különösen az „arab tavasz” óta – 
valóban üldözöttek. másrészt pedig 
ők természetszerűen jól integrálha-
tók a keresztény történelmű és civi-
lizációjú európában. ez egyébként 
keresztény kötelességünk is. rá-
adásul az ő megélt tapasztalatuk, 
megkockáztatom: immunitást, vé-
delmet jelent nekünk is. Hallgassuk 
meg őket és sokkal jobban rádöbbe-
nünk a veszélyre, ami fenyeget. Az 
önvédelemhez minden embernek és 
minden nemzetnek, civilizációnak 
joga van! 

- Folytatás a 3. oldalon -

Az államfő kinevezte honvédelmi miniszterré Simicskó Istvánt

Áder János köztársasági elnök szep-
tember 9-én – orbán Viktor minisz-
terelnök javaslatára – honvédelmi mi-
niszterré nevezte ki simicskó Istvánt. A 
kereszténydemokrata politikus 2012-től 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak sportért felelős államtitkára volt, 
2010-2012-ig a Honvédelmi minisztéri-
umban a parlamenti államtitkár felada-
tait látta el. A kinevezés szeptember 10-
étől hatályos. A Sándor-palotában tartott 
kinevezési ceremónián részt vett kövér 
László, az Országgyűlés elnöke és Or-
bán Viktor miniszterelnök is. simicskó 
István szeptember 21-én az Országgyű-
lés plenáris ülésén letette az esküjét.

Forrás: kDnP.hu, korMAny.hu

A liberalizmus 
identitásválságát 

éljük

A kormányfő kijelentette, vége a 
liberális blablának nevezhető szelle-
mi-ideológiai korszaknak, és hangsú-
lyozta: ez új esélyt kínál arra, hogy 
a nemzeti-keresztény eszmerendszer, 
gondolkodásmód visszanyerje domi-
nanciáját immár nemcsak magyaror-
szágon, hanem egész európában.

„Ez az első jó identitásválság, amit 
átélek” – fogalmazott a liberális iden-
titás válságával kapcsolatban orbán 
Viktor.

Meggyőződését fejezte ki, hogy 
jólétben élni és ezzel egy időben li-
berális módon jónak látni magunkat 
többé európában nem lehetséges. A 
legveszélyesebb kombináció, amit 
ember ismer a történelemben az – 
magyarázta –, ha az ember gazdag 
és gyenge. „A liberális filozófiából 
gyenge európa következik, amely 
közben a gazdagságát meg akarja 
őrizni, de ha gyenge, nem tudja meg-
őrizni” – összegzett.

- Folytatás a 10. oldalon -

„Az egész menekültügy, az egész 
népvándorlás, az egész megélhetési 
bevándorlási probléma megfelelő 
látószögből nem más, mint a libe-
ralizmus identitásválsága” – érté-
kelt orbán Viktor miniszterelnök 
a szeptember 5-i, kötcsei polgári 
pikniken elmondott beszédében, 
amelynek teljes szövegét a Demok-
rata című hetilap közölte.

Forrás: kDnP.hu, MtI

karitász a migránsok felé, de önvédelem a migrációval szemben
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A washingtoni kápolna lelki támasz az amerikai 
magyarok megmaradásához

soltész miklós hangsúlyozta annak 
az összefogásnak a fontosságát, amely a 
kápolna létrehozása érdekében létrejött. 
méltatta egyrészt a katolikus püspöki 
kar, azon belül is Erdő Péter bíboros 
segítségét, másrészt az Észak-Ameriká-
ban élő magyarok az összefogását, har-
madrészt pedig a magyar nagykövetség 
és diplomáciai szolgálat munkatársai-
nak tevékenységét. „ehhez persze szo-
rosan kapcsolódik a magyar államnak, a 
magyar kormánynak 90 millió forintnyi 
támogatása is. Nyilván e nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a magyar kápolna” 
– mondta az államtitkár.

kiemelte: az itteni magyarság szá-
mára kell egy ilyen szakrális hely, 
ahová adott esetben évente el tudnak 
zarándokolni, és azokat a kapcsola-
tokat, amelyeket régen építettek, újra 
meg tudják erősíteni. Hozzátette, 
hogy azoknak is, akik most érkeztek 
az egyesült Államokba, vagy akár 
kanadába, is legyen egy minden év-
ben visszatérő alkalom és hely, ahol 

találkozhatnak és megerősödhetnek. 
elmondta, hogy a kápolnaavatásra ér-
kezett több mint hétszáz amerikai és 
kanadai magyar közül százak vettek 
részt a Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti 
szentélye bazilikában tartott vasárna-
pi misén. „ez azt üzeni, hogy szüksé-
gük van a közös együttlétre, az egy-
házi kapcsolatokra, hiszen ez az, ami 
megtarthatja őket magyarságukban, 
kereszténységükben” – fogalmazott az 
államtitkár.   

soltész miklós a Virginia állambeli 
Arlingtonban található marymount 
katolikus egyetem oktatási rendszeré-
vel ismerkedett és a felsőoktatási intéz-
mény vezetőivel találkozott. Elmondta, 

hogy a tanintézmény szeretné felvenni 
a kapcsolatot magyarországi katolikus 
egyetemekkel.

Erdő Péter esztergom-budapesti ér-
sek augusztus 29-én Donald Wuerl wa-
shingtoni érsekkel együtt áldotta meg a 
magyarok Nagyasszonya-kápolnát az 
amerikai főváros Szeplőtelen Foganta-
tás Nemzeti szentélye bazilikában. A 
bíboros az MTI-nek nyilatkozva em-
lékeztetett arra: az egyesült Államok 
nemzeti szentélyében azért alakítottak 
ki több Szűz Mária-kápolnát, hogy ki-
fejezzék a hálát azon nemzetek iránt, 
amelyeknek a tagjai létrehozták az 
amerikai katolikus közösséget. „ezért 
van itt a lengyeleknek, a szlovákoknak, 
az olaszoknak és sok más népnek is 
kápolnája. Feltűnt, hogy a magyaroké 
hiányzik” – mondta az érsek 2004-es 
első washingtoni látogatására utalva. 
Erdő Péter rámutatott, hogy a magyar 
kápolna a magyarság és az amerikai 
katolikus közösség közötti kapcsola-
tot jelképezi, de egyben is, azt is, hogy 
az amerikai és az otthoni magyarok 
együttesen hozták ezt létre.

Forrás: kDnP.hu, MtI, MAgyAr kurIr

A közel-keleti kihívásokra helyben 
kell választ adni

Az Egyesült Államokban és a Kanadában élő magyarok a washingtoni bazilika magyar kápolnája révén segítséget, 
lelki támaszt kaptak ahhoz, hogy hosszú távon megőrizzék magyarságukat, hitüket, kereszténységüket – jelentette ki 
augusztus 30-án Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára.

A közel-keleti kihívásokra helyben kell választ adni, máskülönben európa 
nem lesz képes megbirkózni a következményekkel – hangoztatta hölvényi 
György kereszténydemokrata európai parlamenti (EP-) képviselő október 
2-án egy koppenhágai konferencián. Hölvényi György felhívta a figyelmet 
a közel-keleti konfliktusok miatt Európa felé megindult páratlan migrációs 
nyomás okaira is. Szerinte a demográfiai okok mellett a vallási szélsőségek vá-
ratlanul gyors társadalmi térnyerése az instabilitás másik alapvető tényezője.

A european Ideas Network (eIN) 
Intézet kétnapos koppenhágai konfe-
renciájának fő témája a biztonság és 
politikai stabilitás. Hölvényi György 
vezette azt a beszélgetést egyiptomi, 
francia és német szakértők részvé-
telével, melyben az arab tavasz után 
kialakult új politikai helyzetről, illet-
ve a szélsőséges iszlamista csoportok 
megerősödésének okairól értekeztek a 
résztvevők.

Hölvényi György felhívta a figyel-
met a közel-keleti konfliktusok miatt 
európa felé megindult páratlan mig-
rációs nyomás okaira is. A gyorsuló 
népességnövekedés és a szegénység 
együttes hatása az instabilitás egyik 
legfontosabb kiváltó oka, és hasonló 
hirtelen lakosságnövekedésre lehet 
számítani a fejlődő világ népes orszá-
gaiban, mint például bangladesben és 
Nigériában is – figyelmeztetett a ke-

reszténydemokrata képviselő.
Szerinte a demográfiai okok mel-

lett a vallási szélsőségek váratlanul 
gyors társadalmi térnyerése az ins-
tabilitás másik alapvető tényezője. A 
közel-keleten belül maga az iszlám 
világ is jelentős kihívásokkal néz 
szembe, hiszen a radikalizálódás ve-
szélyt jelent az iszlám vallás hagyo-
mányos tanaira és értékrendjére is 
– mutatott rá a magyar EP-képviselő.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A Vajdasági magyar szövetség elnökével 
tárgyalt a miniszterelnök-helyettes

semjén zsolt 
fogadta az iráni 

külügyminiszter-
helyettest

 budapesten tárgyalt az iráni 
diplomácia vezetőjének helyettese, 
majid takht ravanchi. A politikust 
szeptember 2-án az országházban 
fogadta semjén zsolt miniszterel-
nök-helyettes. A megbeszélés során 
a felek a két ország együttműködé-
sének bővítéséről folytattak esz-
mecserét. A külügyminiszter-he-
lyettes mostani útja orbán Viktor 
miniszterelnök október elejére ter-
vezett iráni látogatásának előkészí-
tését szolgálja.

Forrás: kDnP.hu

semjén zsolt nemzetpolitikáért 
felelős miniszterelnök-helyettes a 
augusztus 19-én az országházban 
fogadta pásztor Istvánt, a Vajdasági 

magyar szövetség elnökét. A délvi-
déki magyar közösség vezetője tájé-
koztatást adott a helyi magyarságot 
érintő ügyekről, a kormány által tá-
mogatott – anyanyelvünk, nemzeti 
kultúránk – megtartását segítő vaj-
dasági programok helyzetétől. Ma-
gyarország kormánya stratégiai part-
nerként tekint a Vmsz-re, a közösen 
kialakított programokat a jövőben is 
folytatják. A megbeszélés során a két 
politikus érintette az épülő határzár 
kérdését, megállapodtak arról, hogy 
folyamatosan tájékoztatják egymást 
a fejleményekről.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A kDNp elnöke az új szuezi-csatorna átadásán

semjén zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, a kDNp elnöke augusztus 
elején egyiptomba utazott, ahol Ab-
del-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi el-
nök meghívására a magyar kormány 
képviseletében részt vett az új szue-
zi-csatorna átadásán. A most lezárult 
építkezés során az 1869-ben épült 
mesterséges vízi úttal párhuzamo-
san egy 35 kilométer hosszú medret 
ástak, valamint a régi csatornát egy 
37 kilométeres szakaszon kiszélesí-

tették. Az így lehetővé vált kétirányú 
közlekedésnek köszönhetően – egyip-
tomi remények szerint –a csatornán 
áthaladó forgalom megduplázódik, a 
beszedett díjakból származó bevétel 
pedig 2023-ra a jelenlegi 5 milliárd 
dollárról (közel 1400 milliárd forint) 
13,5 milliárdra ugrik.

Forrás: kDnP.hu, MtI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Hogy európa európa maradjon
Folytatás az 1. oldalról

persze szintén keresztényi, erköl-
csi alapon, ahhoz – lehetőségeinkhez 
mérten – segítséget kell nyújtanunk 
vallástól, kultúrától függetlenül, 
hogy mindenki emberi életet élhes-
sen a szülőföldjén. 

biblikus kifejezéssel: mindenki a 
saját fügefája alatt. megjegyzem: a 
szunita muszlim menekülteket nem 
az olyan dúsgazdag, szunita iszlám 

államoknak kellene befogadnia, mint 
például szaud-Arábia? Nekem úgy 
tűnik, hogy inkább így akarják iszla-
mizálni európát…

ön célzott rá, hogy ami például 
az arab tavasz kapcsán történt és 
történik, az nem politikai tévedés és 
tehetetlenség, hanem tudatos straté-
gia.  orbán Viktor pedig tusnádon 
a nemzetközi baloldal politikai mes-
terkedéséről beszélt a bevándorlási 

özön kapcsán, ami számukra nem 
probléma, hanem lehetőség, céljaik 
elérésének eszköze.

Nem hiszem, hogy mindez csak 
úgy véletlenül alakult volna így. Ma a 
világot uraló ideológia - az egyesült 
Államokban a demokratapártiakhoz, 
az eU-ban a szocialisták-kommunis-
ták-liberálisok-zöldekhez köthetően – 
mindebben valójában nem fenyegetést 
lát, hanem alkalmat: a keresztény-kon-
zervatív értékrend és főleg a nemzetál-

lamok lerombolásához; hiszen a mig-
ráns tömegek számára mindez idegen, 
ezért nemcsak majdani szavazóikat 
látják bennük, hanem annak eszközét, 
hogy a keresztény örökséget végleg 
relativizálják és a nemzeteket végleg 
maga alá gyűrje az, amit „brüsszeli bü-
rokráciának” neveznek.  megjegyzem, 
ha ez sikerülne nekik, akkor ennek – az 
iszlamizmus tekintetében – az ő szem-
pontjukból is súlyos következményei 
lennének…  Hát ez a küzdelmünk tétje.

A menekültek nem politikai menedéket keresnek
A menekültek nem politikai menedéket keresnek európában, hanem a jobb élet reményében jöttek el hazájukból – jelentette ki orbán Viktor miniszterelnök 
szeptember 7-én az osztrák közszolgálati médiának (ORF) adott interjújában. Hangsúlyozta: mi tiszteljük Ausztriát, és tiszteljük választott vezetőit, nem is 
akarunk és tudunk tanácsot adni nekik. közölte: Magyarország déli határa védelmére koncentrál.

magyarország a nemzetközi sza-
bályokat betartja. A hatóságok meg-
próbálnak minden bevándorlót rá-
szorítani a jog erejével arra, hogy 
regisztráljon magyarországon úgy, 
ahogy azt a nemzetközi jog előírja. 
Azt azonban, aki nem akar regiszt-
rálni, hanem rögtön tovább akar 
utazni, nem lehet kényszeríteni, hogy 
menedékjogot kérjen magyarorszá-
gon – jelentette ki a kormányfő. A 
tudósító kérdésére Orbán Viktor le-
szögezte: magyarország az európai 
szabályokat betartva védi európát. 
ez Görögországról nem mondható el, 
ezért is tolódott fel a probléma ma-
gyarországig és Ausztriáig – fogal-
mazott a miniszterelnök.

Az 1956-ban Ausztriában befoga-
dott magyarokkal kapcsolatban el-

mondta: ha ugyanaz a rendszer lenne 
ma is, mint akkor Ausztriában volt, 
nem lennének ezek a gondok. Akkor 
a magyar menekültek engedély nél-
kül nem sétálhattak a bécsi utcákon, 
összegyűjtötték őket táborokba, ott 
tisztességesen gondoskodtak róluk, 

leadhatták az igényüket, hogy hova 
akarnak továbbmenni, és amikor 
volt befogadó ország, továbbmentek. 
Azonban az eljárás végéig a táborban 
kellett lenniük – emlékeztetett né-
hány azóta feledésbe ment részletre 
orbán Viktor.

A menekültkvótával kapcsolat-
ban kijelentette, ha lezárják európa 
külső határát, és nincs utánpótlása 
az illegális határátlépésnek, akkor 
lehet beszélni bármilyen megoldás-
ról, azonban a sorrendet nem szabad 
felcserélni.

A miniszterelnök közölte: le kell 
zárni európa határait, egyúttal Né-
metországnak és Ausztriának vi-
lágosan ki kellene jelentenie, hogy 
több menekültet nem fogad be. 
orbán Viktor attól tart, hogy más-
különben több millió menekült fog 
európába érkezni.

Az előírások szerint az uniós ha-
tárt érvényes papírok nélkül nem 
lehet átlépni, ezek ellenére Ausztria 
akadálytalanul átengedte a migrán-
sokat, akiknek nagy része gazdasági 
bevándorló - mondta orbán Viktor. 
Hangsúlyozta: magyarország ren-
delkezik azzal a pénzügyi és rendőri 
erővel, hogy minden menedékkérőt 
ellásson és elszállásoljon.

A probléma nem nálunk van – 
mondta a miniszterelnök, és rámuta-
tott: a bevándorlók nem menedéket 
akarnak találni, hanem Németor-
szágban akarnak menekültek lenni.

orbán Viktor kijelentette: nem 
lesz szükség fegyverhasználatra 
a déli határon, hiszen ott felépül a 
kerítés, amelyet nem lehet átlépni, 
aki pedig át akarja törni, azt le kell 
tartóztatni, és jogi eljárás alá kell 
vonni.

Forrás: kDnP.hu, korMAny.hu

példát szeretnénk mutatni európának
Magyarország példát szeretne mutatni európának, hogy teljesíti a schengeni szabályokat, és nemcsak a magyar emberek biztonságát védi, hanem az 
európaiakét is – mondta Simicskó István honvédelmi miniszter szeptember 10-én a Kossuth rádió 180 perc című műsorában. A miniszter arról beszélt, 
legfontosabb feladata a műszaki határzár építésének felgyorsítása, mert az hatékony eszköz lehet a tömeges illegális bevándorlással szemben, hiszen a 
kijelölt határátkelők felé tereli a bevándorlókat. Jelezte: azon lesz, hogy a határzár mielőbb megépüljön.

simicskó István hangsúlyozta: az európai 
Unió is keresi még a hatékony megoldást az il-
legális bevándorlásra, de úgy látja, az eU nem 
tudja még a saját maga által kitűzött határidő-
ket, célokat sem teljesíteni. Mi szeretnénk ezen 
változtatni, és olyan példát mutatni európának, 
amellyel mi teljesítjük a schengeni szabályokat, 
és adott esetben nyilván nemcsak a magyar em-
berek biztonságát védjük ilyen módon, hanem 
európa biztonságát is, mint oly sokszor a tör-
ténelem folyamán. Álláspontja szerint nem kvó-
tákról kell beszélni, hanem meg kell állítani az 
Európába özönlő tömeget, és erre kell a határzár.

simicskó István utalt arra is, hogy a magyar 
Honvédség katonái számos helyszínen, például a 
balkánon és Afganisztánban kiválóan helytáll-
tak belső viták, anarchiák kezelésében, de itthon 

ezt a tudásukat nem tudják megmutatni. mint 
mondta, ilyen válsághelyzetben, mint amiben 
most van magyarország, nem lehet megtenni, 
hogy a katonákat laktanyákba zárják, ezért a ka-
tonaságot is be kell vonni a helyzet kezelésébe, 
fel kell készíteni a katonákat arra, hogy segítsék 
a rendőrség munkáját.

A miniszter az M1 aktuális műsorában is ven-
dég volt, itt felhívta a figyelmet arra, hogy a ha-
tályos törvény szerint is vannak határvédelmi 
feladatai a Magyar Honvédségnek, a rendkívüli 
válsághelyzet új kihívást jelent a katonáknak is.

Nem tehetjük meg, hogy a honvédség nem köz-
reműködik a válsághelyzet kezelésében, és nem 
segít a rendőrségnek – jelentette ki, hozzátéve, 
hogy a katonákat fel kell készíteni a többi között 
arra is, hogy a menekültek kitörnek a tranzit- 
zónákból, a honvédség előtt álló hadgyakorlat is 
ezt a felkészítést szolgálja.

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Helyre kell állítani az európai határok védelmét
orbán Viktor szerint egyetlen megoldás van, helyreállítani az európai határok védelmét. A kvótarendszer nem megoldás, nem kevesebben, hanem többen 
jönnének. európa végét jelenti, ha minden illegális bevándorlót beenged. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Brüsszelben a migráns válságról tárgyalt 
az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament elnökével szeptember 3-án. A kormányfő blöffnek nevezte azokat a híreket, hogy menekül-
teket vinnének el Magyarországról. 

Az európát sújtó menekültválság 
következtében a schengeni megál-
lapodás, az európán belüli szabad 
mozgás forog kockán – jelentette ki 
orbán Viktor miniszterelnök brüsz-
szeli sajtótájékoztatóján. schengent 
meg kell védeni – hangsúlyozta, 
utalva arra, hogy annak esetleges ku-
darca ellentétes lenne az európai és a 
magyar érdekekkel, az európai érté-
kekkel. A miniszterelnök hasonlóan 
fontosnak nevezte a dublini egyez-
mény betartását is.

A magyar kormányfő erkölcsileg 
nehéz kérdésnek nevezte a kvóta-
rendszert. mint mondta, ez nem meg-
oldás, és ezt még azok a vezetők is 
tudják, akik ezt javasolják. A megol-
dást a határok védelme jelenti, amely 
minden ország kötelessége. Arról 
már senki nem beszél, hogy a kvó-
tarendszer bevezetése nyomán majd 
kevesebben fognak jönni, és az is 
kérdéses, hogy miután szétosztották 
a menekülteket, miként lehet kikény-
szeríteni azt, hogy az adott tagállam-
ban maradjanak

európa végét jelenti, ha min-
den illegális bevándorlót beenged 
– folytatta a kormányfő, hozzáté-
ve, keresztény kötelesség, hogy ne 
keltsünk beválthatatlan reményeket. 
Világossá kell tenni, hogy olyan or-
szágokból, ahol nincs háború, nem 
tudjuk befogadni az érkezőket. El-
jön az idő, amikor tízmilliók fognak 
megjelenni európa határain, ha az 
európai vezetők továbbra is azt az 
üzenetet küldik, a kontinens orszá-
gai készen állnak arra, hogy min-
denkit befogadjanak.

Egy újságírói kérdésre válaszolva 
blöffnek nevezte a Die Welt infor-
mációját, hogy az európai bizottság 
54 ezer menekültet telepítene át Ma-
gyarországról az európai Unió más 
tagállamaiba. A kormányfő közöl-
te, hogy brüsszeli tárgyalásain erre 
vonatkozóan semmilyen szám nem 
hangzott el.

Jean-Claude Juncker, az európai bi-
zottság elnöke konstruktív eszmecserét 
folytatott brüsszelben orbán Viktor 
magyar miniszterelnökkel – közölte 
Natasha bertaud, az uniós javaslatte-
vő-végrehajtó intézmény szóvivője. 
tájékoztatása szerint Juncker kife-
jezésre juttatta a brüsszeli bizottság 
hajlandóságát arra, hogy támogatást 
nyújtson magyarországnak az egyre 
nehezebb helyzetben. mint azt orbán 
Viktor sajtótájékoztatóján is világossá 
tette, számokat, illetve részleteket nem 
vitattak meg – tette hozzá a szóvivő. 
Juncker elnök – olvasható a tájékoz-

tatásban – megerősítette azon hitét, 
hogy a migráció kérdésére európai 
megoldást kell találni. Azt is közölte, 
hogy a bizottság további javaslatokkal 
áll elő. Natasha Bertaud közölte, hogy 
a találkozón megvitatták a magyar ha-
tárkerítés ügyét. Juncker kifejtette azt a 
nézetét, hogy a kerítések rossz üzenetet 
hordoznak, és nem jelentenek hosszú 
távú megoldást.

közös európai megoldást és a me-
nekültek tagállamok közötti elosz-

tására szolgáló kvótarendszert szor-
galmazott martin schulz, az európai 
parlament (ep) elnöke brüsszelben 
orbán Viktor magyar miniszterel-
nökkel tartott találkozóját követően.

„Nem hiszem, hogy egyedi megol-
dásokkal sikert tudunk elérni, közös 
európai megoldásokra van szükség” 
– mondta a német politikus. Az ep 
elnöke szerint „szakadás” fenyeget 
európában, ha fontos menekültügyi 
kérdésekben nem tudnak megálla-
podni a tagállamok. Úgy vélekedett, 
hogy ha az eU-ban bevezetnének a 
tagállamok lakosságán, gazdasági 
teljesítőképességén és az adott tagál-
lamban eddig befogadott menekültek 
számán alapuló kulcsot a menekül-
tek elosztására, akkor magyarország 
valószínűleg jobb helyzetben lenne, 
mint azokkal az intézkedésekkel, 
amelyeket jelenleg alkalmaz.

schulz közölte: felkérte orbán Vik-
tort arra, hogy segítsen közös európai 
megoldásra jutni a legális bevándor-
lást, a polgárháborús menekülteknek 
nyújtandó ideiglenes védelmet és a 

politikai menekültek befogadását il-
letően egyaránt.

Az ep elnöke szerint három dolgot 
kell tisztázniuk a menekültválság ke-
zelése érdekében a tagállamoknak: 
egy közös alapot kell találniuk arra, 
hogy mi a jogszerű bevándorlás Eu-
rópába, kibővített eszközökre van 
szükség azok védelmére, akik Szíriá-
ból jönnek és „ideiglenes védelemre” 
szorulnak, és biztosítani a politikai 
menedékjogot azoknak, akiket az 

megillet. ez utóbbi veszélybe kerül-
het akkor, ha minden bevándorlási 
kérdést „a dublini rendszer alá aka-
runk besorolni”.

schulz szerint ezekben a kérdések-
ben jelenleg „egoizmus érvényesül” 
európában, és ha nem tudnak megál-
lapodást találni a tagállamok, akkor 
„a legnagyobb szakadás keletkezhet 
európában”.

A magyarországi migránsválság 
kezelése nem stratégia, hanem sza-
bályozás kérdése – mondta orbán 
Viktor. teljesen világos szabályozá-
sok vannak európai szinten. A német 
kancellár és az osztrák kancellár el-
mondta: senki nem hagyhatja el ma-
gyarországot úgy, hogy nem regiszt-
ráltuk. mindenkit regisztrálnunk 
kell - szögezte le miniszterelnök, és 
hozzátette, hogy ez nem „stratégia”, 
hanem jogérvényesítés.

orbán Viktor úgy fogalmazott, 
hogy ez nem európai, hanem német 
probléma. „senki nem akar magyar-
országon maradni. Nincsenek nehéz-
ségeink azokkal, akik magyarorszá-

gon szeretnének maradni, de senki 
nem akar magyarországon maradni, 
sem szlovákiában, sem Lengyelor-
szágban, sem Észtországban. Mind-
annyian Németországba kívánnak 
menni. A mi munkánk csak az, hogy 
regisztráljuk őket” – mondta a kor-
mányfő.

Hozzátette: a magyar parlament 
szigorítani készül a szabályokat, fi-
zikai határt építettek ki. Az új sza-
bályozás szeptember közepétől lép 
életbe.

Azt is elmondta, hogy a magya-
rok és az európaiak tele vannak fé-
lelemmel, mert az európai vezetők 
– köztük a miniszterelnökök – nem 
képesek a helyzet kontrollálására. A 
magyar miniszterelnök leszögezte, 
hogy a schengeni kódex, a dublini 
szerződés, valamint a Frontex-szabá-
lyok világosan kimondják, hogy a ha-
tárok ellenőrzése és őrizete a schen-
geni határországok felelőssége és 
kötelessége, és magyarország ilyen 
ország. orbán Viktor közölte, hogy 
magyarország mindent megtett, ami 
tőle tellett, hogy betartsa ezeket a 
szabályokat.

orbán miniszterelnök azt kérte 
tőlem és a többi európai intézmény 
vezetőitől, hogy sürgősen beszéljük 
meg a magyarországi helyzetet – 
mondta Donald tusk a közös sajtó-
tájékoztatón. Nem mindenki rajong 
azokért a vitatott megoldásokért, 
amelyeket Orbán miniszterelnök elő-
vezetett, és meg tudom érteni ennek 
az okát. Ám egy dolog biztos: orbán 
miniszterelnök lépéseket tett az eU 
határainak megerősítéséért.

A hatalmas, és egyre csak növek-
vő menekültáradat miatt az európai 
országoknak többet kell tenniük. Az 
világos, hogy az eU-s országok nem 
fogják egyik napról a másikra meg-
változtatni a bevándorlási szabályai- 
kat. De azt is mindenkinek fel kell 
ismernie, hogy ahogy a menekültek-
kel bánunk, az kifejezi azt is, hogy 
itt európában mennyire vagyunk 
együttérzőek egymás iránt. A válság 
által közvetlenül nem érintett orszá-
gok korábban, más esetekben, már 
megtapasztalhatták, hogy milyen, 
amikor segítséget kapnak a többiek-
től, és most meg kellene mutatniuk, 
hogy ők is segítenek a bajban. Ebben 
most az a legfurcsább, hogy éppen a 
legnagyobb országoknak van szüksé-
ge szolidaritásra, mint Németország 
vagy Olaszország. És persze Ma-
gyarország.

A magyar miniszterelnök kijelen-
tette, hogy  magyarország továbbra is 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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kiálltak magyarország mellett 
a visegrádi kormányfők

A jelenlegi migrációs válság volt az egyetlen témája annak a rendkívüli visegrá-
di miniszterelnöki csúcstalálkozónak, amely szeptember 4-én délután kezdődött 
Prágában. Csehország, lengyelország és szlovákia teljes támogatásáról biztosí-
totta Magyarországot az országot érő hatalmas migrációs nyomásra való tekin-
tettel – jelentette ki Bohuslav Sobotka cseh kormányfő a csúcstalálkozó után.  
A kormányfők ismét elutasították a menekültek kötelező befogadási kvótáit.

kiállt magyarország mellett a cseh, a 
lengyel és a szlovák kormányfő abban 
a közös nyilatkozatban, amelyet a négy 
visegrádi ország miniszterelnökének a 
migrációs válsággal foglalkozó  rendkí-
vüli prágai találkozóján fogadtak el. A 
kormányfők ismét elutasították a mene-
kültek kötelező befogadási kvótáit.

„magyarország azon országok közé 
tartozik, amelyek leginkább ki vannak 
téve a migrációs hullám nyomásának, 
és amelyeket leginkább érintenek annak 
következményei. Csehország, Lengyel-
ország és szlovákia miniszterelnökei 
tehát újra teljes támogatásukról bizto-
sítják Magyarországot azon igyekeze-
tében, hogy legyőzze a kihívást. Szoli-
daritásuk jeléül a kormányfők készek 
további segítséget nyújtani Magyaror-
szágnak” – olvasható a közös nyilatko-
zatban, amelynek szövegét a találkozó 
után hozták nyilvánosságra prágában.    

Csehország, Lengyelország és szlo-
vákia teljes támogatásáról biztosította 
Magyarországot az országot érő hatal-
mas migrációs nyomásra való tekin-
tettel – szögezte le bohuslav sobotka 
cseh kormányfő a csúcstalálkozó utáni 
sajtóértekezleten. Azt mondta, hogy 
a kötelező menekültbefogadási kvó-
ták kérdésében egységesen elutasító a 
V4-ek álláspontja. magyarország szá-
mára rendkívül fontos volt a visegrádi 
négyek prágai találkozója – jelentette 
ki a tanácskozást követő sajtónyilatko-
zatában a magyar kormányfő. Orbán 
Viktor köszönetet mondott Csehország, 
szlovákia és Lengyelország miniszter-
elnökeinek a kinyilvánított szolidaritá-
sért, hangsúlyozva, hogy erre a jövőben 
konkrét formában is szükség lesz.    

A miniszterelnök méltatta a cseh és a 
szlovák belügyminiszter nyilatkozatát 
is, miszerint Csehország és szlovákia 
kész vasúti folyosót létesíteni, amelyen 
keresztül a migránsok magyarországról 
Németországba jutnának. ehhez azon-
ban szükség van Németország nyilat-
kozatára, hogy hajlandó-e befogadni a 
menekülteket, hajlandó-e vízumot adni 
nekik – fejtette ki orbán Viktor az mtI 
tudósítójának kérdésére.

Az mtI azon felvetésére reagálva, 
van-e forgatókönyvük a visegrádiak-
nak, ha a kötelező menekültbefogadási 
kvóták kérdésében egységes álláspont-
juk kisebbségben maradna, orbán 
Viktor leszögezte: nem legyőzni kell 
egymást, hanem közös megoldást kell 
találni a migrációs válságra. A minisz-
terelnök a sajtóértekezleten hangsúlyoz-

ta, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben jól 
jönnek a barátok, a prágában elfogadott 
nyilatkozat komoly és jó dokumentum, 
amely kifejezi magyarország törekvé-
seit. Ewa Kopacz lengyel kormányfő a 
közös sajtótájékoztatón hangsúlyozta, 
hogy országa az európai szolidaritás 
mögött áll, és nem fordít hátat európai 
partnereinek, sem pedig azoknak, akik 
életüket kockáztatva jutnak el európá-
ba. „A problémamegoldás vállalásának 
mértékéről a tagállamoknak önállóan 
kell dönteniük” – vélekedett kopacz.

Robert Fico szlovák miniszterelnök 
kijelentette, hogy a visegrádi négyeknek 
érdekük a schengeni rendszer megőrzé-
se. „Ha megszűnne a schengeni övezet, 
az az európai politika nagy vereségét 
jelentené” – szögezte le a szlovák politi-
kus. kifejtette: jelenleg mind a négy vi-
segrádi országban európa-orientált po-
litikai szubjektumok vannak hatalmon, 
de ha Európa-ellenes erők kerülnének 
kormányzati pozíciókba, nem nehéz el-
képzelni, mi következhetne. 

A jelenlegi migrációs válság  
összeurópai probléma, amelyet európai 
szinten, közös erőkkel kell megoldani – 
hangsúlyozta a négy visegrádi ország 
kormányfője a közös nyilatkozatban. 
A cseh, a lengyel, a magyar és a szlo-
vák miniszterelnök a dokumentumban 
fájdalmát fejezte ki a migrációs hullám 
áldozatai miatt, és síkraszállt amellett, 
hogy a menekültek problémáit ott ren-
dezzék, ahol azok keletkeztek. Ugyan-
akkor szükségesnek tartják a schengeni 
övezet külső határai védelmének meg-
erősítését is.

A kormányfők ismételten elutasítot-
ták a menekültek kötelező befogadási 
kvótáit, ahogy azt brüsszel javasolta, 
mert szerintük ez az elképzelés nem old 
meg semmit.

A közös nyilatkozatban a miniszterek 
megerősítették, hogy országaik készek 
aktívan részt venni a migrációs válság 
megoldásában. Véleményük szerint ezt 
alapvetően ott kell megoldani, ahol a 
probléma gyökerei vannak. „Ahogy az 
orvosok mondják: először a betegség 
forrását kell kezelni, és csak azután a 
tüneteket” – hangsúlyozta ewa kopacz 
lengyel miniszterelnök.

Forrás: kDnP.hu, MtI

elkötelezett az iránt, hogy megvédje 
a határait, továbbra is ragaszkodik a 
schengeni szerződésben foglaltakhoz, 
és be fogja tartatni az egyezményt. „ez 
nem opció semelyik ország számára 
sem, hiszen kimondja a (schengeni) 
szerződés, hogy a schengeni határokat 
csak az átkelőpontokon lehet átlépni” – 
mondta orbán Viktor.  Hangsúlyozta, 
hogy a magyar hatóságok nemcsak a 
magyar határt védik, hanem „európa 
külső határát is”. Az Európai Tanács 
elnökével folytatott  reggeli megbesze-
léséről elmondta, hogy a történelemről 
is beszéltek. A muszlim közösségekkel 
való együttélésről csak nekünk van ta-
pasztalatunk, mert itt voltak 150 évig. 
Hozzátette, hogy nem akar véleményt 
mondani Franciaországról, Belgium-
ról, Hollandiáról, de ahhoz jogunk van, 
hogy nem akarunk együtt élni nagy 
számú muszlim közösségekkel. 

A szerbia és macedónia határain 
kialakult migrációs válsághelyzetről 
konzultált telefonon a brüsszelben 

tartózkodó orbán Viktor minisz-
terelnök Aleksandar Vucic szerb 
kormányfővel – közölte Havasi Ber-
talan, a miniszterelnöki sajtóiroda 
vezetője.  A szerb miniszterelnök  ar-
ról tájékoztatta orbán Viktort, hogy 
Szerbia eleget tesz a menedékkérők-
kel kapcsolatos regisztrációs köte-
lezettségeinek annak ellenére, hogy 
- mint a szerb miniszterelnök fogalma-
zott – macedónia semmilyen határren-
dészeti ellenőrzést nem hajt végre.

Szeptember 15-től Magyarországon 
új jogi helyzet áll elő, az Országgyűlés 
ugyanis a napokban új határőrizeti sza-
bályokat alkot, melynek következtében 
jelentős rendőri és katonai erők jelen-
nek meg a déli határnál. ez azt fogja 
eredményezni, hogy a bevándorlók és 
az embercsempészek új, magyarorszá-
got elkerülő útvonalat keresnek majd, 
tehát a térség államainak erre a hely-
zetre kell felkészülniük – számolt be a 
telefonbeszélgetésről a Miniszterelnö-
ki Sajtóiroda vezetője.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A tömeges bevándorlás miatt 
destabilizálódhat európa

A kormányfő az ENSZ migrációval foglalkozó, rendkívüli, magas 
szintű tanácskozásán – angolul elmondott beszédében – úgy fogalma-
zott: ha a jelenlegi trendekben nem áll be változás, a tömeges beván-
dorlás destabilizálni fogja európát.

„Különböző becslések vannak, megítélésünk szerint azonban kor-
látlan a folyamatban részt vevő emberek utánpótlása. Ez nem elmé-
let, hanem tény: a magyar határhoz Szíriából, Irakból, Pakisztánból, 
Afganisztánból és legújabban a szubszaharai térségből is érkeznek” 
– jelentette ki.

A miniszterelnök szerint európa nem lesz arra képes, hogy egye-
dül viselje ezt a terhet, ezért a nemzetközi politika minden fontosabb 
szereplőjének be kell fogadnia a migránsok egy részét egy világkvó-
tarendszer részeként.

orbán Viktor szerint azok, aki otthonuk elhagyása mellett döntöt-
tek, országaik rossz kormányzásának és olyan elhibázott nemzetközi 
politikai döntéseknek az áldozatai, amelyek különböző térségekben 
háborúkhoz vezettek. Hozzátette: egyben „a mi elhibázott, teljesít-
hetetlen várakozásokat keltő európai politikánk áldozatai. A jelentős 
üzletté vált emberkereskedelem áldozatai, szenvedésük elmondhatat-
lan”.

A kormányfő kiemelte, hogy erkölcsi kötelesség visszaadni ezen 
emberek számára otthonukat és országukat. „Nem lehet az a célunk, 
hogy új európai életet nyújtsunk számukra. Abban kell támogatnunk 
őket, hogy visszakapják saját életüket, saját hazájukban. Ennek elérése 
érdekében békét kell teremtenünk és gazdasági fejlesztési tervet kell 
kidolgoznunk országaikban” – szögezte le Orbán Viktor, aki felhívta 
a tanácskozás részvevőinek figyelmét arra, hogy keresztény ország-
ból érkezett, és hangsúlyozta, hogy a keresztény hozzáállás nem tűr 
meg semmilyen muzulmánellenes politikát. A muszlim hit, amelyet 
becsülünk és tisztelünk, nem felelős e népvándorlás alapvető okaiért. 
Mindannyiukat felhívom, hogy csatlakozzanak azokhoz az erőfeszí-
téseinkhez, amelyek célja a muzulmánellenes hangulat terjedésének 
megakadályozása.

Az ENSZ előző héten elfogadott új fenntartható fejlődési céljaira 
utalva a miniszterelnök leszögezte: a migrációnak rendezettnek, biz-
tonságosnak, szabályozottnak és felelősségteljesnek kell lennie.

Forrás: kDnP.hu, MtI

európa nem lesz képes egyedül viselni a migráció terheit – jelen-
tette ki Orbán Viktor szeptember 30-án New Yorkban, arra sür-
getve az ENSZ főtitkárát, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat 
a terhek globális megosztásáról, egy világszintű kvótarendszer 
létrehozásáról. A miniszterelnök keresztényként a muzulmánel-
lenes hangulat terjedésének megakadályozására szólított fel.

befogadás vagy elfoglalás?

Népvándorlásügyben mindenki lehet 
egy szempontú, de a politikai döntésho-
zókat kettős felelősség terheli. A véle-
ményformálók egyik szélsőségét a kor-
látlan bevándorlás hívei alkotják. Azokra 
gondolok, akik szeretik a rendezetlen 
világot, ahol akadálytalanul élhetik meg 
sajátosan értelmezett szabadságukat is. 
Ne szabályozzunk senkit, se magunkat, 
se a migránsokat. enyhén szólva mérsé-
kelt érdeklődést mutatnak az ország és a 
kontinens hagyományai iránt.

Lelkesednek a multikulturális társada-
lom eszméjéért, azzal sem törődve, hogy 
az valójában megbukott. szeretnek nyi-
latkozni és tüntetni, nézeteiket dogma-
ként hirdetve.

Néhány dolgot viszont nagyon nem 
szeretnek, másokat meghallgatni és a kü-
lönbözőséget elviselni. Sokan nincsenek, 
de hangjuk túlnő létszámukon, így hatá-
suk nem elhanyagolható.

egészen más szempont motiválja a ke-
reszténység hiteles képviselőit, amikor 
együttérzéssel fordulnak az üldözöttek 
felé. Ők a hitükből fakadó hagyományos 
értékek mentén fogalmazzák meg gondo-
lataikat az emberi élet védelméről. Ebben 
következetesek akkor is, amikor elítélik a 
terrorizmust vagy az eutanáziát. Az em-
beri méltóság védelmében emelik fel sza-
vukat, nemcsak a bevándorlók esetében, 
hanem például az emberkereskedelem 
vagy a prostitúció kapcsán. De ezt tette 
XIII. Leó pápa is, amikor az emberhez 
méltó munkakörülményekért és bérekért 
küzdött.

Éppen ez a szempont, az emberi élet és 
méltóság védelme a döntéshozók kettős 
felelősségének egyik eleme. Természete-
sen amikor valaki egy értéket véd, azzal 
nem konkrét politikai megoldásra tesz 
javaslatot.

Ami az érem másik oldalát illeti, ott is 
sokan vannak az egy-szempontúság kép-
viselői. Legjobb példa erre az ausztrálok 
megoldása. Náluk egyedül az önvédelem 
szempontja érvényesül, visszafordítják a 
bevándorlókat. A nyugat-európai követ-
kezményeket látva sokan nálunk is ha-
sonlóan radikális véleményen vannak. A 
helyzet valóban aggasztó, a jelen is, de a 
jövő még inkább. Az integráció két fon-
tos feltétele a sikeres egyéni életút és a 
befogadó ország kultúrájának tisztelete. 
Tömeges bevándorlók esetén az előbbi 
feltételeinek biztosítása meghaladja az 
állam lehetőségeit. Az utóbbi pedig a zárt 
közösséggé tömörülő bevándorlók eseté-
ben erősen kétséges. Ez különösen igaz 
akkor, amikor vannak olyan zavaros fejű 
európaiak, akik maradék identitásukat is 
feladva tiltják a keresztény ünnepekhez 
kapcsolódó szimbólumok alkalmazását, 
hogy ne sértsük a bevándorlók érzékeny-
ségét. Sokan sötét jövőt jósolnak, mond-
ván, ha az európaiak nem hagynak fel a 
dekadens szemlélettel és a reprodukcióra 

is képtelen életformával, akkor egy távo-
li kultúra életképes képviselői átveszik 
tőlük a pályát. Véleményem szerint két 
distinkcióra van szükség. Nemcsak az ül-
dözött és a megélhetési bevándorló között 
kell különbséget tenni, hanem az egyéni 
betelepülő és a tömeges bevándorlók kö-
zött is. sok példát látunk arra, hogy a 
nálunk tanuló külföldi diák végül itt ta-
lál munkát, és kettős identitását megélve 
integrálódik.

A kérdés világos: hogyan tudunk segít-
séget nyújtani az üldözötteknek, és ho-
gyan tudjuk megvédeni családjainkat és 
értékeinket. A kettős kérdésben rejlik a 
kettős cél és a kettős felelősség.

mindenki számára elfogadható vég-
ső megoldás az előidéző országok belső 
viszonyainak rendezése. A globális fele-
lősség korában ez külső erők részvétele 
nélkül nem megy. Ahogy sajnos az önző 
érdekeket képviselő globális felelőtlen-
ség is érvényesült a kaotikus állapotok 
előidézésében. Tudom, kell némi naivitás 
ahhoz, hogy mindenki részéről feltéte-
lezzük a megoldás szándékát, de a súlyos 
helyzet felismerése talán elég kényszerí-
tő erő lehet. Magyarországnak fontos a 
nemzetközi együttműködés megvalósu-
lása a probléma hatékony kezelése érde-
kében. A népvándorlás megállításának és 
az üldözöttek megsegítésének másik esz-
köze a származási ország kultúrkörében 
lévő közeli befogadó országok támogatá-
sa a feladat megoldásában. Nemcsak ne-
künk, de a menekülteknek is ez a legjobb 
megoldás. Azoknak persze nem, akik 
csupán azért kelnek útra, hogy a nyugati 
szociális rendszer előnyeit élvezzék. Őket 
minél korábban le kell választani a tény-
legesen segítségre szorulókról.

A megkülönböztetés és ezzel az ön-
védelem érdekében a magyar kormány 
megtette az első lépéseket. Megnevezte 
a biztonságos származási országokat, 
ahonnan nem jöhetnek valódi menekül-
tek, hiszen otthon nincsenek veszélyben. 
Ugyanígy elkészítette a biztonságos har-
madik országok listáját, ahol a menedék-
kérőnek lehetősége van a nemzetközi 
védelem megszerzésére. Ilyenek az uniós 
tagjelölt országok is.

Összegezve, századunk talán leg-
nagyobb kihívásával állunk szemben, 
amelyben emberségből és életrevalóság-
ból vizsgázunk. tisztességtelenek va-
gyunk, ha nem védjük meg az üldözöt-
teket, és tehetetlenek, ha hagyjuk, hogy 
elsöpörjön minket a népvándorlás árja.

hArrACh Péter, A kDnP Alelnöke
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A kDNp frakciójának tagja lett Hollik István

Ön fiatal ember, ifjúsági politi-
kusként ismert is, hiszen az Iksz 
elnöke volt tavaszig, de talán nem 
bántó, ha azt mondom, kevesek-
nek jutott volna eszébe, hogy a 
kormánypártok önt jelölik majd 
Papcsák Ferenc helyére az or-
szággyűlésbe. Meglepte?

Meglepődni nem volt nagyon 
időm, olyan gyorsan történtek az 
események. Az Iksz elnökeként és 
a választási kampányokban végzett 
munkám okán döntött úgy a minisz-
terelnök és pártunk elnöke, semjén 
zsolt, hogy engem jelölnek a megü-
resedett helyre. A felkéréssel együtt 
konkrét feladatot is kaptam tőlük, 
ezért most leginkább arra koncent-
rálok, hogy ezt a munkát minél job-
ban el tudjam végezni.

Milyen célokkal vág bele a kép-
viselői munkába?

Meggyőződésem, hogy a mai vi-
lág egyre inkább nekünk feszülő 
problémáira a pártok közül a Fi-
desz–kDNp pártszövetségnek van-
nak megfelelő válaszai. Ezért az a 
célom, hogy pártszövetség döntései- 
ről és az azok mögött meghúzódó 

szempontokról minél több magyar em-
bert tájékoztatni tudjunk. orbán Vik-
tor és semjén zsolt feladatszabása is 
ezt a kommunikációs feladatot jelölte 
ki számomra. emellett  önként vállalt 
feladatomnak tartom a magyar fiatalok 
képviseletét az Országgyűlésben. El 
kell nekik mondanunk, hogy a Fidesz– 
KDNP-re mindig számíthatnak. 
Olyan országot akarunk építeni, 
amelyben minden  fiatal biztonsá-
got és lehetőségeket rejtő otthonra 
találhat.

kereszténydemokrata politi-
kus, a kDnP képviselt és megva-

lósult ügyei miatt – elég itt talán a 
szabad vasárnapot vagy a családi 
csődvédelmet említeni – a figye-
lem előterében van mostanság, 
gyakorta támadják a politikai 
baloldalról. ön szerint mi az ér-
telme, célja a keresztény politiká-
nak a mai Magyarországon.

A célunk nem változott az elmúlt 
húsz évben: egy keresztény európa 
részeként működő sikeres Magyar-
országot szeretnénk építeni, olyan 
szemlélettel, amelynek középpont-
jában a család és a munka áll. ma, 
a migrációs válság kellős közepén 
egyre többen ismerik fel, hogy 

a keresztény, európai civilizáció 
az egyedül élhető életforma szá-
munkra, melyet meg kell védenünk.  
A baloldaliak és liberálisok ma eu-
rópa-szerte azért vannak válságban, 
mert a valóságot akarják igazítani 
az elavult ideológiáikhoz. Nekünk 
kereszténydemokratáknak viszont 
értékrendünk és eszményeink van-
nak, amelyek útmutatóul szolgál-
nak, de a kihívásokra adott konkrét 
válaszokban nem kötik gúzsba a ke-
zünket. 

Milyen dolgok megvalósulásával 
lenne elégedett, ha 2018 koratava-
szán újra megkérdeznénk?

Ha a napi problémáinkból indu-
lok ki, azt kell mondanom: ha meg-
védjük az országot a modernkori 
népvándorlástól és megőrizzük azt 
keresztény országnak, akkor a leg-
fontosabb kihívásra választ talál-
tunk. Én elégedett azonban csak 
akkor lennék, ha emellett a magyar 
családok további támogatásokat 
tudnának kapni ahhoz, hogy vágyott 
gyermekeik meg is születhessenek 
és a magyar fiatalok úgy érezhetnék: 
Magyarország egy jövőre nyitott or-
szág, amelyben ők is megtalálhatják 
a boldogulásukat.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A két kormánypárt közös listáján a kereszténydemokrata néppárt delegáltjaként szerepel, így a kDnP-frakciójának tagja lett hollik István, aki Pap-
csák Ferenc lemondásával jut országgyűlési képviselői mandátumhoz. A megüresedő mandátumot szeptember 4-i ülésén adta ki a Nemzeti Választási 
Bizottság (NVB) a kereszténydemokrata politikusnak. A Kereszténydemokrata Néppárt új képviselőjét kérdeztük. 

A kDNp gyöngyösi 
alapszervezetének 

közleménye
2015. szeptember 

8-ra virradó reg-
gelre Gyöngyösön, 
a puky Árpád utca 
4. szám alatt – egy-
kori lakóházának 
falán –, a Ferencz-
falvi Kálmán hő-
sies, embermentő 
tevékenységének 
emléket állító táb-
lát ismeretlen tettes/tettesek megron-
gálták. A rongálást a kDNp gyöngyösi 
alapszervezete mélységesen elítéli, a 
tábla helyreállításához pedig felajánlja 
segítségét.

Ferenczfalvi Kálmán a II. világháború 
utolsó két évében több mint kétezer zsidó 
vallású embert mentett meg a deportálás-
tól és a biztos haláltól, amely tevékenysé-
géért a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet a 
Világ Igaza címmel tüntette ki.

Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita, 
elnök

Teltházas koncert Beregszász megsegítésére

teltházas jótékonysági koncertnek adott otthon a 
kecskeméti piarista Gimnázium szeptember 24-én.  A 
kereszténydemokrata Néppárt bács-kiskun megyei és 
kecskeméti szervezete kezdeményezésére és szervezé-
sében megvalósult hangverseny célja kecskemét kár-
pátaljai testvérvárosának, Beregszásznak a megsegítése 
volt. A nagysikerű koncerten az Aurin Leánykar, a 
Lakó sándor kamarazenekar, valamint a kecskeméti 

Cantus Nobilis 
Kórus műsorát 
hallgathatták 
meg az érdek-
lődők. 

A jótékony-
sági rendezvé-
nyen a művé-
szeti program 
mellett a 
szervezők jó-
t é k o n y s á g i 
árverést is tar-
tottak, amelyen a Kecskeméti Képzőművészek Kö-
zössége által felajánlott alkotások, illetve Alföldyné 
Dobozi Eszter, József Attila-díjas költő művei vettek 
részt. A rendezvény házigazdájának szerepét mák 
kornél alpolgármester, a kDNp bács-kiskun megyei 
szervezetének elnöke töltötte be. A szervezésben ki-
emelkedő feladatot vállalt Pászti András kecskeméti 
önkormányzati képviselő is. 

A programon összegyűlt 305 ezer forint adományt 
a szervezők a beregszászi népkonyha működtetésére 
ajánlják fel. A támogatást a beregszászra látogató kecs-
keméti önkormányzati küldöttség adja majd át a város 
vezetőinek.

Forrás: kDnP.hu, MtI

teltházas jótékonysági koncertet rendeztek kecskemét kárpátaljai testvérvárosa, Beregszász megse-
gítésére szeptember 24-én a kecskeméti Piarista gimnázium dísztermében. A kereszténydemokrata 
néppárt Bács-kiskun megyei szervezete által rendezett hangversenyen 305 ezer forint támogatás folyt 
be, amelyet a szervezők a beregszászi népkonyha működtetésére ajánlanak fel. 
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
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vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

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

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

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

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

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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– első szavaival Szent Ferenc híres
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– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A digitális kultúra fejlesztését szorgalmazza az Iksz

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke 
a javaslatcsomagot ismertetve el-
mondta: fontosnak tartják az on-
line- és médiatudatosság, az adatvé-
delem oktatását, a téma beemelését 
a tanrendbe, akár meghívott előadó-
val, külön osztályfőnöki órákkal. 
közlése szerint ez modellszinten 
már egy-két helyen működik. Azt 
is szeretnék, hogy a digitális te-
hetséggondozás külön kategória 
legyen a Nemzeti tehetséggondozó 
programon belül, és ezzel kapcso-
latban legyenek pályázati források. 
Az internetes keresés oktatásának 
beemelése a Nemzeti alaptantervbe 
szintén a javaslataik között szerepel.

Nacsa Lőrinc emellett állami pá-
lyázatokat tart szükségesnek az 
iskoláknak modernebb számítás-
technikai eszközökre és az elavul-
tak frissítésére. Fontosnak nevezte 
a digitális tehetségek bevonását az 
informatika oktatásába és a tanrend 
kidolgozásába. közölte: felkérik a 

kormányt, hogy nagy digitális tech-
nológiai cégeket is vonjanak be a 
digitális kompetenciák fejlesztésé-
be és bevált jó gyakorlatok mentén 
szólítsák meg a fiatalokat.

Hollik István, a javaslatot támoga-
tó kereszténydemokrata Néppárt új 
országgyűlési képviselője kiemelte: a 
digitális gazdaság és a digitális világ 
alapvetően átformálta az európai élet-

formát, s a fiataloknak termé-
szetes, hogy „többet vannak 
online mint offline”. Azt is 
világosan látják, hogy a digi-
tális világnak legalább annyi 
veszélye lehet a fiatalokra néz-
ve, mint amennyi lehetőség 
rejlik benne – tette hozzá. Úgy 
fogalmazott: olyan országot 
szeretnének építeni, melyben 
a digitális világ előnyeit élvez-
hetik a fiatalok, a veszélyekre 
pedig kellő mértékben fel tud-
ják hívni a figyelmüket.

Hollik István rámutatott 
arra is, hogy a digitális kom-
petenciák hiánya, a digitális 
„írástudatlanság” ma már a 
fiatalok számára egyértel-
mű versenyhátrányt jelent 
a munkaerőpiacon. Azért 
indítják el a Netet nekünk! 
programot, hogy felhívják a 

figyelmet erre az elsősorban fiata-
lokat érintő témára és javaslatokat 
fogalmaznak meg a kormányzat 
számára.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Az e-könyvek és a digitális tankönyvek áfakulcsának 18 százalékra csökkentését, a tízujjas gépelés kötelező oktatását az általános iskolákban és állami pályá-
zatokat modernebb számítástechnikai eszközökre – javasolta az Ifjúsági kereszténydemokrata szövetség a netet nekünk! program részeként. A programot 
ismertető sajtótájékoztatón október 1-jén Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: olyan országot szeretnének építeni, melyben a 
digitális világ előnyeit élvezhetik a fiatalok.

sporthétvége Csornán
Az Ifjúsági kereszténydemokrata 

szövetség csornai és soproni alap-
szervezetének szervezésében tartot-
ták szeptember 18. és 20. között az 
IKSZ első országos sporthétvégéjét és 
konferenciáját Csornán. A konferen-
cia meghívottja volt Simicskó István 
honvédelmi miniszter, Firtl Mátyás és 
Gyopáros Alpár országgyűlési képvi-
selők valamint dr. Bónáné dr. Németh 
katalin polgármester.

A fiatal kereszténydemokraták 
péntek estétől vasárnapig tartó 
rendezvényén a közösségépítés, a 
sport és az aktuálpolitikai kérdések 
kerültek előtérbe. Az ország egész 
területéről érkezett több, mint száz 
fiatal  focitornán és városismereti 
játékon mérte össze tudását. Nacsa 
Lőrinc, az IKSZ elnöke köszön-
tőjében kiemelte, hogy jelen hely-
zetben, amikor az ország jövője és 
biztonsága a tét, felértékelődik a 
közösség szerepe. 

Forrás: Iksz.net

egy kisbusznyi adományt vitt a 
migránsok megsegítésére  Röszké-
re az Ifjúsági kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ). Az esőkabátok-
ból, élelmiszerekből álló adományt a 
katolikus karitásznak adták át, akik 
a rászorult gyermekek és családjaik 
között osztják szét – mondta el Nacsa 
Lőrinc, az IKSZ elnöke, kiemelve: a 
segítségnyújtásnak és az ország védel-
mének egyaránt most van itt az ideje. 
Ez a kettő összeegyeztethető. Az ifjú-
sági szervezet vezetője a segítségnyúj-

tás célcsoportjaként a gyermekeket, 
az édesanyákat, várandós nőket és az 
idős, beteg embereket jelölte meg.

Forrás: Iksz.net, MtI

Adományokat vitt az Ifjúsági 
kereszténydemokrata  
szövetség röszkére
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megújult a szombathelyi Csónakázó-tó és környéke

Hende Csaba, a térség országgyű-
lési képviselője a beruházás átadásán 
kiemelte: egy olyan, a szombathe-
lyiek által régóta közkedvelt terület 
újult meg, amely az aktív pihenést, a 
kikapcsolódást, az egészség megőr-
zését szolgálja.

elmondta, a szombathelyen meg-
valósult vagy éppen tervezett fej-
lesztéseket gyakran szembeállítják 
azzal, hogy inkább az egészségügyet 
kellene fejleszteni, noha a kormány-
zat az elmúlt négy és fél évben több 
mint 12 milliárd forintot fordított a 
szombathelyi markusovszky kórház 
fejlesztésre.

szólt arról is, hogy hamarosan in-
dul a Haladás sportkomplexum épí-
tése, amely nemcsak a futballisták, 
hanem a Haladás 12 szakosztályának 
új otthona lesz és a fiataloknak is 
sportolási lehetőséget nyújt. Ugyan-
csak az egészséges életmód elterjesz-
téséhez járulhat hozzá a városi fedett 
uszoda korszerűsítése és bővítése, 
amely a vízilabda sportot és a tömeg-
sportot is szolgálja.

puskás tivadar, szombathely ke-
reszténydemokrata polgármestere 
az átadáson egyebek között arról 
beszélt: a civilek, köztük a horgász 
szövetség közreműködésére is szá-
mítanak abban, hogy hosszú ideig 
sikerüljön megőrizni a növényzetet, 

a szabadtéri bútorzatot 
és az épületek állagát.

A fejlesztések során 
a Csónakázó-tó part-
ján új csónakkikötő és 
fedett rendezvényhely-
szín létesült, a szigetet 
akadálymentesített új 
híd köti össze a parti 
sétaúttal, amely mel-
lett több stég és futó-
pálya is épült. A pro-
jekt részeként rendbe 
hozták a volt szovjet 
emlékmű környékét és új parkolókat 
alakítottak ki.

Felújították és közösségi funkciók-
ra tették alkalmassá a mesevár óvoda 

épületét, valamint a fejlesztéshez kap-
csolódva újították fel több mint száz-
millió forintos költséggel – magántőkét 
is bevonva –  a rekreációs övezettel 
szomszédos Illés Akadémia öltözőit is.

Forrás: kDnP.hu, MtI

 Megújult szombathely „zöld szíve”, a Csónakázó-tó és környéke, a több mint 730 millió forintból megvalósult beruházás az Integrált Városfejlesztési 
stratégia (IVs) keretében, kilencven százalékban uniós források felhasználásával készült el.  Az augusztus 26-i ünnepélyes átadón részt vett Puskás 
Tivadar, Szombathely kereszténydemokrata polgármestere és Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője.

Véget ért a belváros rehabilitációja egerben

Történelmi jelentőségű beru-
házás-sorozat vette kezdetét 2012 
őszén a belváros 25 fejlesztési elem-
ből álló rekonstrukciójával. Akkor 
Habis László, eger keresztényde-
mokrata polgármestere úgy fogal-
mazott: többéves előkészítő munkát 
követően indulhat el a fejlesztés, 
amely Egert még élhetőbb várossá 
formálja, értékeit megőrzi és új ér-
tékeket is teremt. – A cél a Dobó tér, 
az eger patak belvárosi szakasza, 
valamint a belvárosi terek megújí-
tásával az, hogy egyidejű, látványos 
és hasznos fejlesztésekkel tovább 
növeljük történelmi belvárosunk 
vonzerejét. Fontos továbbá az is, 
hogy a beruházás révén olyan kör-
nyezetet alakítsunk ki, melyben az 
egriek mellett az ide látogatók is ott-
hon érezhetik magukat. tesszük ezt 
többek között az egri közterületek 
és városi terek egységes építészeti 
koncepció szerinti átalakításával, 
a gyalogosforgalom elsőbbségének 
biztosításával, az Eger patakhoz 
kapcsolódó zöldfelületek minőségi 
fejlesztésével, a kerékpáros-közle-
kedés körülményeinek javításával, a 
belvárosi parkolás szabályozásával, 
valamint a legértékesebb épületek 
felújításával – hangzott el három 
esztendeje, a projekt elindulásakor. 

Az első látványos munkálatok 
minden bizonnyal azok a homlok-
zatfelújítások voltak, amelyek során 
2012 végére megszépült a barta-
kovics béla közösségi Ház, a kál-
vin-ház, illetve a senatorház. Lé-

nyeges pillanat volt a Dobó utca 6/A 
előtti egykori Stella söröző, illetve 
a Szúnyog-közi Csizmadia-szín el-
bontása, amely jelezte az egészen új 
térszerkezet létrejöttét. Új hidak is 
épültek; egy a Hibay károly utca és 
az eszperantó sétány között, s szé-
lesebb, impozánsabb összeköttetés 
váltotta a Gerl-hidat. Januárban az-
tán elindult a patakmeder-rekonst-
rukció és az ott futó kerékpárút ki-
alakítása is, s ekkor már a Katona 
téri parkolóház építési munkálatai is 
folytak. ennek az évnek a tavaszán 
került állványzat a minorita temp-
lom elé. Aki emlékszik az épület 

akkori állapotára, 
a repedésekre, s az 
omladozó vakolat-
ra, bizonyára nem 
csóválta a fejét, 
amikor hallhatta: 
az utolsó renoválá-
son 1960- ban esett 
át a műemlék. A 
Dobó téri templom 
mellett ugyancsak 
megszépült a mi-
naret melletti Ir-

galmas-kápolna homlokzata is. ez 
esetben a legnagyobb kihívást két-
ségtelenül a tetején található három 
szobor helyreállítása jelentette. Nem 
vitás, hosszú évekig szörnyülköd-
tek sokan az épület állapota láttán. 
Mára az egri belváros méltó műem-
léke lett a kápolna. 

A 2013-as év végén aztán elindult 
a legnagyobb, s talán leginkább várt 
fejlesztés: a Dobó tér rekonstrukció-
ja. Elszállították a Dobó szobrot, il-
letve a Végvári vitézeket, bizonyára 
sokak számára marad emlékezetes 
pillanat, ahogy ló és lovasa a leve-

gőben úszva várta, hogy rákerüljön 
a hatalmas teherautóra, hogy aztán 
megszépülve térjen vissza az egri 
belvárosba. A két szobor közül a 
Dobó várkapitányt és társait ábrá-
zoló alkotás volt jobb állapotban, 
míg Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
1967-ben felállított szoborcsoport-
ja ekkorra már igencsak megérett 
a „nagygenerálra”.  A nyár végére 
összesen 7000 négyzetméter terület 
kapott a korábbi töredezett lapok 
helyett természetes, gránit, andezit 
és kisebb részben mészkő anyagú 
burkolatot. Az Érsek utcához közeli 
részen pedig egy szintbe süllyesztett 
vízi játékot alakítottak ki. 

Az idei esztendőre is jutott az 
újdonságból. Új köztéri alkotással 
bővült a belváros, az Eszperantó 
sétányon található térplasztika eger 
történelmi emlékeit szimbolizálja. 
Nemrég átadták a Végvári vitézek 
terét, amely eger egyik leghangsú-
lyosabb köztere lehet a jövőben. Itt 
láthatóak azok a török kori falma-
radványok, amelyek a régészeti fel-
tárás során kerültek elő. A gyerekek 
birtokba vették az új belvárosi ját-
szóparkot, de népszerű újdonságnak 
számít a patak felé kialakított lép-
csőzetes lejárat is. A 2012-es őszhöz 
képest tehát ma már bringázhatunk 
a patakmederben, büszkén tekint-
hetünk a város emblematikus épü-
leteire, felkereshetjük a sokáig csak 
palatetővel védett fürdőromot, s új 
tereken szervezhetünk találkozókat 
barátainkkal a sétáló belvárosban, 
amely immár valóban a kerékpáro-
soké, gyalogosoké.

Forrás: egrI MAgAzIn

Aki három éve járt utoljára Egerben, ma igencsak elcsodálkozik az azóta végbement változásokon. A több mint 5 milliárd forintos, 25 projektelemből álló 
belvárosrehabilitáció során ugyanis új terek jöttek létre, emblematikus épületek újultak meg, azaz egészen más arcát mutatja már a hevesi megyeszékhely.

AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A liberalizmus identitásválságát éljük
Folytatás az 1. oldalról

orbán Viktor amellett érvelt, hogy 
különbséget kell tenni a személyes, 
egyéni felelősség között és aközött, ami 
egy modern állam kötelessége: míg a 
személyes vagyonból adni nem okoz 
gazdasági problémát, az államiból el-
látást, jólétet biztosítani a gazdasági 
teljesítmény szűkülését eredményezi.

A miniszterelnök szerint – ma-
gyarországgal szemben – európát 
ma a liberálisok uralják, nagyrészt 
az ő kezükben vannak a konzerva-
tívok gondolatait is közvetítő, inter-
pretáló eszközök, csatornák. ezért 
van az – tette hozzá –, hogy ha „egy 
konzervatív kancellár asszony vagy 
egy konzervatív miniszterelnök lép 
hivatalba, annak nincs mit tennie, 
valamilyen mértékig - és ez a mér-
ték nem kevés - alkalmazkodnia kell 
ahhoz az eszközrendszerhez, amelyet 

az eszmeileg tőle különböző emberek 
tartanak a kezükben. Ettől szenved 
az európai jobboldal”.

orbán Viktor beszédében a hipok-
ritaság rendszerré szervezett gondo-
lati térségének nevezte a liberaliz-
must, szervezett képmutatásnak a 
liberális külpolitikát - amelyben a jó-
nak mondott tettek mögött általában 
pénz, olaj, nyersanyag van. „Valójá-
ban nem jót tettek, amikor méltóztat-
tak szétbombázni Irakot vagy éppen 
Szíriát, hanem a legrosszabbat”, mi-
közben azt szeretnék, hogy a világ el-
ismerje, ők állnak a jó oldalon – tette 
hozzá példaként.

rámutatott: ideje a keresztény ir-
galom mellé beemelni az érvelésbe a 
felelősség kifejezést is.

Hangsúlyozta, a keresztény iden-
titás fontossági sorrendet rajzol ki: 
először is felelősek vagyunk a gyere-
keinkért, aztán a szüleinkért, majd a 

lakóhelyünkért, aztán jön a hazánk, 
és aztán jöhet minden más. „tudjuk, 
a liberális az egész világért felelős, 
merthogy jó ember, minden fáj neki, 
ami a világban történik” – vázolta az 
ellenpólust orbán Viktor.

Úgy összegzett: a mostani helyzet 
tanulsága, hogy a határokat, valamint 
magyarország etnikai és kulturális 
összetételét meg kell védeni, utób-
bi erőszakos megváltoztatását nem 
kényszerítheti ki senki. Emellett fon-
tos az is, hogy az ország sikeres ma-
radjon gazdaságilag, mert e nélkül, 
hiába vagy morálisan a tökéleteshez 
legközelebb eső pozícióban, eltapos-
nak – folytatta a miniszterelnök, aki 
negyedikként a „mindennapi patrio-
tizmus” érvényre juttatását emelte ki.

Utóbbiról azt mondta, ez nem szel-
lemi természetű dolog, hanem életösz-
tön, napi rutin, mint az, hogy magyar 
terméket vásárolunk a boltban vagy 

magyar embert foglalkoztatunk, ha 
munkaerőre van szükségünk.

„Ha a kommunikációs, kulturális 
és egyéb távolságot nem tudjuk áthi-
dalni, ha nem tudjuk vonzóvá tenni a 
fiatalok számára a mindennapi naci-
onalizmust, és nem valami rendezet-
len, rossz szájszagú, radikális tempó-
ban, amitől az embert kiveri a hideg 
igazából, tehát ha ettől különböző, 
friss és fiatalos nyelven nem tudjuk 
megtenni, akkor ezt a csatát nem mi 
fogjuk megnyerni” – fogalmazott a 
kormányfő, elismerve: e tekintetben 
voltunk a legkevésbé sikeresek.

Az idei, szeptemberi kötcsei piknik 
hallgatóságához fordulva kijelentette: 
a patrióta, nemzeti alapú, mindenna-
pos életösztönök, életvezetési taná-
csok, megfontolások, illetve az ennek 
alapján kifejtett vélemények nincse-
nek jelen a vitákban, de erre a csata-
térre is fel kell menni, és nyerni kell.

Miért fizet a magyar?
pár esztendeje egyre több mérés 

készült/készül a tekintetben, hogy 
egy-egy társadalomban melyek a 
legmegbecsültebb szakmák. ezen 
kutatások esetében a megbecsülés 
mértékét nem a munkáért, a szol-
gáltatásért kapott fizetéssel, vagy-
is a mennyiséggel mérik, hanem 
minőséggel, értékkel. Amikor egy 
tűzoltó az égő házból kimenekíti a 
kutyánkat, esetleg a családunkat, 
akkor tartozásunkat valószínűleg 
sohasem tudjuk leróni, még akkor 
sem, ha dúsgazdagok lévén busá-
san megajándékozzuk, hiszen az 
életünk, a szeretteink élete felbe-
csülhetetlen, az önfeláldozást is 
vállaló kötelességteljesítés pedig 
megfizethetetlen. Nem adhatunk 
hát cserébe mást, mint tiszteletet, 
bizalmat, hálát. Ez a minőségi cse-
re természetesen nem mehet végbe 
egyik percről a másikra, hanem 
elnyújtva történik, éveken keresz-
tül, akár egy életen át törlesztjük 
adósságunkat. Így halmozunk fel 
valamennyien – tanárok, orvosok, 
tudósok, takarítók, szomszédok, 
politikusok, barátok –  kintlevősé-
geket és adósságokat egyaránt. 

Jean Piaget értékekről szóló ta-
nulmányában írja, hogy „minden 
egyén, attól függően, hogy mik a 
céljai, és azok eléréséhez milyen 
eszközöket használt fel vagy fog 
felhasználni, az őt érdeklő tárgya-
kat és személyeket (beleértve az 

illető saját személyét is), valamint 
az általuk valósan vagy virtuálisan 
végzett cselekvéseket és munkákat, 
vagyis általánosságban »szolgálta-
tásaikat« értékeli és bizonyos ér-
tékviszonyok mentén összehason-
lítja, ami »értékrendet« hoz létre”. 
A társadalmakban viszonylag sok-
féle értékrend van jelen, mint pél-
dául a kulturális, vallási, politikai 
értékrend, ám a sokféleség mellett 
rendelkezik, rendelkeznie kell egy 
közös értékskálával. egy közösség, 
egy társadalom akkor stabil, ha az 
egyének kölcsönösen gazdagítják 
egymást (kölcsönös haszon) erköl-
csi, intellektuális, vagyis minősé-
gi értelemben. ebben az esetben 
maga a közösség is pozitív érték-
ké válik az egyének szemében. 
Amennyiben a cserék nem köve-
tik az értékrendet, a felhalmozott 
kintlevőségeket pedig felélik és 
nem pótolják vagy a szolgáltatáso-
kért hálátlansággal fizetnek, a ter-
mészetes stabilitás veszélybe kerül 
éppen úgy, ahogyan a szükségletek 
változása okán a kereslet-kínálat 
felborulásának esetében is. ezek 
a nem kívánt tendenciák  – ameny-
nyiben figyelmen kívül hagyjuk 
őket – előbb-utóbb a középérték 
megszűnéséhez vezetnek, és fel-
erősítik a szélsőségeket, minek 
nyomán  törvényszerűen elindul a 
„jó pénz”, a jó minőség kiszorítá-
sa, elüldözése a rossz által. mindez 
nagymértékű értékinflációt okoz, 
kierőltetett bizalmat, csak jogsza-

bályokkal fenntartható stabilitást.  
Erős a késztetés arra, hogy számba 
vegyük a magyar társadalom álla-
potát, az olyan árulkodó jeleket, 
mint a demokrácia elutasítását, a 
szélsőséges nézetek, a rossz pén-
zek megjelenését, a felélt és nem 
pótolt tőkét, a hálátlanságot, elér-
téktelenedett hivatásokat, tárgya-
kat, dolgokat, egyéneket, a megvál-
tozott igényeket, a keresletet és a 
kínálatot, oktalan felértékeléseket, 
az értékrendet nem követő cseré-
ket és a mindezekből kiolvasható 
célokat, céltalanságot, létező vagy 
nem létező közös értékskálát. Ám 
ellenállva a csábításnak, evezzünk 
inkább  a politika, a jobboldali po-
litika vizeire. Idő: 2010. Helyszín: 
magyarország

A jobboldal és a jobboldali poli-
tika prominenseinek kintlevőségei 
tetemesek: tisztelet, hála, elisme-
rése a küzdelemnek, a kitartás-
nak, az okosságnak, a morális 
tartásnak, a törődésnek etc. Ez a 
virtuális tőke – a hálátlanságok el-
lenére – hosszú évek alatt halmo-
zódott fel, mégpedig azért, mert a 
magyar társadalom egyre széle-
sebb rétegei a munkáért cserébe 
a szavazatukon kívül eképp hono-
rálták a jobboldali politikát. A tár-
sadalmat alkotó egyének, a céljaik 
szempontjából (rend, biztonság, 
tisztességes élet, a teljesítmény 
elismerése, az értékrendet köve-
tő cserék szorgalmazása, a közös 
értékskála megerősítése: család, 

a gyermekek, munka etc.) is a Fi-
desz–kDNp szövetséget értékelte 
a legtöbbre, azt gondolván, velük 
együttműködve, az ő eszközeikkel 
elérhetik, megvalósíthatják saját 
elképzeléseiket. 

E sorok írójának egyik ismerőse 
nemrégiben arról panaszkodott, 
hogy teljességgel megromlott, 
nem úgy működik, mint régen. 
ma már nem akar semmit csinál-
ni, nem érdeklik a kihívások, ma 
már csak pénzt akar. ez az érzés 
mondhatni nemcsak általános, 
de igen beszédes is egyben, mint 
ahogyan a régi értékek eltűnése, 
a rossz pénz, a rossz minőségek 
megjelenése, térnyerése.  Vajon 
mit jelent az igazságosság, a rend 
a Jobbik szerint? Miért vevő ezek-
re egyre inkább a magyar? miért 
kénytelen maga a Fidesz–KDNP 
is ezeket a rossz minőségeket 
árulni? Úgy tűnik, ma a magyar 
társadalom egésze, benne a politi-
ka, csak és kizárólag mennyiségi 
cserékben gondolkodik, miközben 
érzetszinten egyre erősebben je-
lenik meg minden szegmensben a 
minőségi cserék igénye.

Nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni a politikának foglalkoznia kell 
önmagával, mégpedig igényesen, 
hiszen a problémákat megoldani, 
megcsontosodott struktúrákat át-
alakítani, alkotó energiákat fel-
szabadítani csak egy önmagával 
tisztában lévő, önmagával szem-
ben is igényes politika képes.

Forrás: MArker
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Isépy tamás: Az értelmiség kórlapja 
 (részlet)

A rendszerváltozás hajnalán az 
értelmiség félelmetes kihívásokkal 
találkozott. Talán merész állításnak 
tűnik, hogy a rendszerváltozás azért 
sikeredett felemásra, sőt befejezet-
lenre és a társadalom azért jutott a 
jelenlegi, morálisan értékvesztett 
állapotába, mert nem működött jól 
az értelmiség és a közéleti szerep-
lésre vállalkozó politikai elit kap-
csolata. Az értelmiség meghátrált, 
és a kihívásokra nem találta meg a 
helyes választ. A válasz elmaradá-
sának sajnálatos oka az értelmiség 
diagnosztizálható, de gyógyítható 
betegsége.

E rövid írás célja: a gyógyítás ér-
dekében kísérletet tenni a betegség 
kórlapjának összeállítására.

1. A hosszú agymosás eredmé-
nyeként az értelmiség gerince meg-
puhult, az önálló cselekvés esetle-
ges kedvezőtlen következményeitől 
való félelem és az 1956-ot követő 
megtorlások emléke szinte cselek-
vőképtelenné bénította, túlélésre 
rendezkedett be, és nem kívánt vál-
lalni semmiféle kezdeményező vagy 
példamutató szerepet. Gyurkovics 
tibor nagyon szellemesen és találó-
an jellemzi ezt az állapotot: „Hiszen 
éppen ezért lettek ilyen sunnyogó, 
még választani sem hajlandó »ott-
honhősök«, mert a Kádár-korból itt 
maradt a sejtszövetek alatti félelem.”

2. Az értelmiség a múltban a tár-
sadalmi életet, a közhangulatot befo-
lyásoló, sőt irányító, példaadó és kö-
vetésre érdemes mintát nyújtó, szinte 
meghatározó szerepet töltött be. Az 
elmúlt időszakban azonban a koráb-
bi, szilárd intellektuális és morális 
talaj lassan kicsúszott a lába alól, 
társadalomszervező és befolyásoló 
szerepe fokozatosan elhalványult, lá-
zasan kereste, de nem találta a helyét, 
szerepzavarba került, és tekintély-
vesztése kiheverhetetlen csalódást 
okozott. A csalódás miatt elvesztet-
te az önbizalmát, Csizmadia ervin 
megfogalmazása szerint „boldogta-
lan” lett (Magyar Nemzet, 1996. IV. 
13.), visszahúzódott a csigaházába, és 
a törékeny házból kilesve passzívan 
figyelte az eseményeket.

Levendel Ádám a tekintélyvesz-
tést egyébként nyugat-európai jelen-
ségnek tartja, és egy vele folytatott 
beszélgetésben említi, hogy: „De 
Gaulle tábornok a Francia Köztár-
saság elnökeként már harminc évvel 
ezelőtt sem tartotta fontosnak, hogy 
válaszoljon sartre hozzá intézett le-
velére. De abban már nem vagyok 
biztos, hogy ugyanígy mellőzte volna 
egy akkori nagyhatalmú multi levelét 
is. mert ugye a pénz hatalma. Amit 
tehát a nyugat-európai értelmiség át-

élt a II. világháború után, az ötvenes, 
hatvanas években, azzal szembesül 
mostanság a hazai értelmiség.” Csiz-
madia ervin a magyar Nemzet 1997. 
január 26-ai számában megjelent cik-
kében szintén az elit-szerep általános 
leértékelődéséről ír: „Míg korábban 
nagy súlya volt magyarországon az 
értelmiségnek, a 90-es években egy-
re inkább úgy tetszik, hogy az a faj-
ta morális elit-magatartás, amelyről 
– többek között – bibó István is oly 
sokat írt, a múlté. Az értelmiség már 
nem tud – és nem is igen akar – min-
taadó funkciót betölteni, illetve az a 
fajta mintaadás, amellyel találkozha-

tunk, sokkal kevésbé morális, mint 
inkább a fentebb említett szakpoliti-
kához közeli.”

3. Az értelmiség közösségi élete 
és közösségteremtő képessége meg-
fakult. A múltban még igyekezett 
követni kölcsey bölcs útmutatását: 
„Az ember egyedül gondolva nem 
több a magányos vadállatnál, mely 
élte fenntartásáért zsákmányt ke-
resve bolyong. Emberi ész és erő 
csak társaságban fejlik ki...” egy-
más után alakultak a különböző 
asztaltársaságok, körök és egyesü-
letek, ahol az értelmiségiek rend-
szeresen összejöttek, gondolatokat 
cseréltek, élő és gyümölcsöző szel-
lemi kapcsolatok teremtődtek, és 
egy ilyen társasághoz tartozni ran-
got és megbecsülést jelentett. ma 
azonban még a családi életre és a 
gyermekek nevelésére is kevés idő 
jut, a baráti összejövetelekre egy-
re kevesebb, a közösségi élet pedig 
legfeljebb a kötelező protokolláris 
megjelenésekre korlátozódik.

4. Az értelmiség kulturális igé-
nye csökkent, és szellemi érdeklő-
dése elhalványult. Lesújtó adatokat 

tartalmazna az értelmiség köré-
ben végzett olyan irányú felmérés, 
hogy milyen könyvet olvastak utol-
jára, hányszor vesznek könyvet a 
kezükbe, mikor jártak hangverse-
nyen vagy mikor voltak kiállításon. 
Persze mentő körülmény bőven 
akadna: az idővel való küzdelem 
és a megélhetési gondok megold-
hatatlan feladatot jelentenek, és a 
kultúra kényszerűen háttérbe szo-
rul. Mentő körülményt jelenthet az 
informatikai forradalom is, hiszen 
az adatgyűjtést felváltotta az inter-
net, a cédulázást a számítógép, és a 
könyvtárak csendes zugai ma már 

nem alkotói menedékhelyek vagy 
bástyák.

5. Az értelmiség ijesztően meg-
osztott. A megosztottság még nem 
volna baj, ha csupán sokszínűséget 
jelentene. A baj azonban abban je-
lentkezik, hogy az eltérő elvek és 
álláspontok riasztóan radikalizálód-
tak, a közöttük húzódó törésvonalak 
megmerevedtek és átjárhatatlanná 
váltak. A valójában inkább álradi-
kalizálódás eredményeként a saját 
véleményét mindenki többséginek 
és egyedül üdvözítőnek tartja. A ki-
zárólagosság jegyében a nemzeti el-
kötelezetteknek csak az számít nem-
zetinek, aki árvalányhajas kalapban 
fejjel rohan a falnak, ahelyett hogy 
megkerülné vagy átmászna rajta, ha 
a cél a falon túl van. Persze így elma-
radna a betört véres fej hősies látvá-
nya. A keresztény csak azt tartja ke-
reszténynek, aki mindig a zsebében 
hordja a máglyagyújtáshoz szüksé-
ges tűzszerszámot, és az inkvizíció 
ítéletét is enyhének minősíti. Annak 
idején prohászka is úgy gondolta, 
hogy keresztényekből lehet formálni 
egy keresztény pártot, de a naplója 

szerint belátta, hogy igazi „keresz-
tények nélkül nem lehet keresztény 
pártot csinálni. Először keresztény-
nek kell lenni, mert ami itt megy, az 
hordókereszténység.” A liberálisok 
természetesen csak azt tekintik li-
berálisnak, aki az államnak csupán 
az állampolgárok biztonságára és 
személyes szabadságára ügyelő éj-
jeliőr szerepet szán azzal, hogy ezen 
túlmenően az állam hagyja magára 
a társadalmat, az majd igazságosan 
elrendezi a saját problémáit.

6. A nézetek és álláspontok kér-
lelhetetlen megmerevedése miatt az 
értelmiség vitakultúrája félelmete-
sen eldurvult. Az érveket indulatok 
váltották fel, a tények elvesztették 
az értéküket, a vitapartner ellenfél-
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI
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közös otthonunk a teremtett világ

Ferenc pápa júniusban jelentette 
meg enciklikáját a teremtett világ 
iránti felelősségről „Áldott légy – a 
közös ház gondozásáról” címmel. 
A körlevelet hívőknek és nem hí-
vőknek egyaránt írta, és kiemelten 
szeretné megszólítani benne a világ 
vezetőit, ideértve minden felelős 
döntéshozót kormányzati és gazda-
sági szinten egyaránt. A konferencia 
a pápai üzenet helyzetértékelésének 
és javaslatainak jobb megismerését, 
megértését, és a legszélesebb kör-
ben megismertetését, a döntéshozók 
közötti párbeszéd megindítását, a 
közös cselekvés elkezdését célozta. 
A konferencia közel 400 résztvevő-
je között az egyházi méltóságokon, 
az államigazgatás, a politikai élet 
vezetőin kívül számos társadalmi 
szervezet, plébánia, közös jövőn-
kért aggódó civil jelent meg. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a Naphim-
nusz teremtésvédelmi egyesület 
aktív szerepet vállalhatott a konfe-
rencia megvalósulásában.

székely János püspök, az mkpk 
Caritas in Veritate bizottságának 
elnöke köszöntötte a konferencia 
résztvevőit, majd Alberto Bottari 
de Castello, magyarország apostoli 
nunciusa felolvasta Ferenc pápa an-
gol nyelvű üzenetét, melyet a konfe-
renciára küldött, s melyben áldását 
adta a résztvevőknek. Az üzenet 
magyar fordítását Veres András 
püspök, a magyar katolikus püspö-
ki konferencia (mkpk) elnöke, a 
levél címzettje osztotta meg a részt-
vevőkkel.

Hölvényi György európa-parla-
menti képviselő üdvözlésében az 
enciklikát történelmi jelentőségű-
nek nevezte. Mint mondta, a tanítás 
az emberi fundamentumok fontos-
ságát hangsúlyozza. Nem klímavál-
tozásról beszél, hanem humánöko-
lógiáról. A személyes felelősség és 
szeretet alapvető szerepét emeli ki, 
és képes hidat építeni hívő és nem 
hívő között.

kövér László, a magyar országy-
gyűlés és a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődés Tanács elnöke a jelenkor 
gondjait és katasztrófáit említve fel-
tette a kérdést, hogy miként buknak 
el a nemzetek. Nem a szerencse, 
hanem intézményeik minősége dönt 
a fennmaradásukról. Az éhezés ki-
váltó okai közül is a legalapvetőbb 
az intézmények állapota. Jól műkö-
dő intézményekhez rend szükséges; 
sajnos sokan félreértik ezt és meg-

bélyegzik. A szabadság ellentété-
nek tekintik, pedig annak ellentéte 
a káosz. A szabadság is igényli, 
feltételezi a rendet, melynek ala-
pintézménye az állam. A természet 
rendje nem tartható fenn a társadal-
mi rend nélkül. Aki ezt rombolja, az 
a természetet is rombolja. A zsidó–
keresztény hitből eredeztethető az 
elfogadás, az elköteleződés, melyek 
a társadalom alapjait is jelentik. A 
nemzeti Fenntartható Fejlődés Ke-
retstratégia kész, a parlament az 
NFFT-en keresztül felügyeli végre-
hajtását. számos helyen javulás van, 
ugyanakkor nem horizontális a vál-
tozás, távol vagyunk még a kívána-
tos állapottól. A fenntarthatósághoz 
szükséges értékeink megvannak, de 
néha nem azok szerint cselekszünk. 
A természet nem múzeumi tárgy, 
melyet változatlanul kell megőriz-
nünk, de nem is fosztható ki szaba-
don. Az enciklika három kapcsola-
tot nevez meg Isten, felebarátaink, 
és a Föld irányában, ezeken a kap-
csolatokon kell javítani, ha javítani 
akarunk a Föld és az ember helyze-
tén. II. János pál pápa „Ne féljetek” 
bátorítására is szükségünk van.

Áder János köztársasági elnök 
hangsúlyozta, hogy a környezet a 
közjóról szól. Globális összefüg-
gések vannak, nincsenek határok, 
mindannyian osztozunk a gondok-
ban, kivétel nélkül. egyetemes az 
emberi szolidaritás is. Nem pusz-
tán néhány kihaló fajról, hanem 
az emberiség megmentéséről van 
szó. Mi is a Föld vagyunk, ahogy a 
pápa is mondja az enciklikában. A 
bolygónk nem a birtokunk. A baj 
nem rajtunk kívül álló okok miatt 
történt, hanem okozói mi magunk 
vagyunk. Az otthon az a hely, ahol 
még meg lehet nyerni a csatát, mert 

az az első védvonal. Így mindenki 
saját képességei szerint részt tud 
venni a küzdelemben. Az enciklikát 
sok pozitív reakció kísérte, melybe 
értetlenkedő hangok is vegyültek. 
Akik nem szeretik meghallani az 
igazságot, felteszik a kérdést: mi 
köze ehhez a pápának, az egyház-
nak? Nem illetékesek a kérdésben – 
mondják egyes okoskodók. Az en-
ciklika megadja a választ: dolgunk 
és közünk van egymáshoz. Ugyan-
akkor a tanítás meghagyja a tudo-
mánynak, ami a tudományra tarto-
zik. kétkedések és cinizmus korát 
éljük. Féktelen szabadságigény jel-
lemez minket, az igazság azonban 
nehéz, terhet jelent. De szabad-e az, 
akinek nem jut tiszta ivóvíz, vagy 
akinek el kell hagynia az otthonát, 
mert lehetetlenné vált családjának 
megélhetése? Meg kell győzni a 
kétkedőket, szólnunk kell a közöm-
bösökhöz. mindenkit meg kell szó-
lítani, akiknek hatalmában áll a vál-
toztatás. A legfontosabb kérdés így, 
hogy szembe tudunk-e nézni saját 
kényelemszeretetünkkel? A klíma-
változtatás időzített bomba. Nem 
fogjuk tudni meghatározni, mikor 
robban. A mi, a gyermekeink vagy 
az unokáink idejében. A selejtezés 
kultúráját ápoljuk, s ezzel magunkat 
pusztítjuk el. A cél az lenne, hogy 
a fejlődés kibéküljön a környezet-
tel, ne ellenségek legyenek, hanem 
együtt a közjót szolgálják. Ferenc 
pápa arra kér mindannyiunkat, foly-
tassuk a beszélgetést, legyünk mi a 
kovász.

Erdő Péter bíboros, prímás ér-
sek feltette a kérdést, van-e értéke 
az univerzumnak? Ha a keletkezé-
se véletlen vagy megismerhetetlen, 
akkor értéke arra szűkül, hogy az 
egyénnek mennyire hasznos. ez 

esetben puszta vágyaink szabják 
meg cselekedeteinket. miért érté-
kesebb egy életben gazdag bolygó 
egy kősivatagnál? Vagy mégis van 
önértéke? Ugyanígy: miért jobb, ha 
létezik az emberiség, mint ha nem 
létezik? Vagy miért jobb, ha nagyon 
sokáig fennmarad, mintha egy-két 
évszázad alatt eltűnik a kozmosz-
ból...? A jövőért érzett felelősség 
így alapvető fontosságú a gondok 
kezelésében, a világhoz való viszo-
nyunkban. Hitünk szerint minden 
teremtmény önmagában értékes. Az 
enciklika azért is beszél a teremtés-
ről, és nem természetről, mert Isten 
szeretet-tervéhez van köze. Innen 
fakad az ember tudatos és szabad 
cselekvése, amiből viszont köteles-
ségek is származnak. Az ember ez-
által rádöbben, hogy nem önkény- 
ura, hanem gondozója a világnak. A 
115. – hálaadó – zsoltár fogalmazza 
meg találóan, hogy Isten ne értünk, 
hanem saját hűségéért mentsen, se-
gítsen minket, ne a mi kiválóságun-
kért, hanem saját irgalmasságáért. 
magunk érdemeiért ugyanis nem 
számíthatnánk szabadítására, de ab-
ban bízhatunk, hogy Isten gondos-
kodó, nagylelkű szeretete kíséri az 
emberiség életét. ennek elfogadá-
sához viszont el kell sajátítanunk a 
testvériességet, szeretetet és békét.

Jos Delbeke az európai bizottság 
Éghajlat-politikai Főigazgatóságá-
nak főigazgatója angol nyelven osz-
totta meg gondolatait a konferencia 
résztvevőivel. A klímaváltozás már 
itt van, csak hatásait tudjuk enyhí-
teni. Európa tagadhatatlanul vezető 
szerepet visz a klímaváltozás elle-
ni harcban. meg tudjuk oldani, ha 
együtt cselekszünk. Három alapelv-
re van szükség, a szolidaritásra, a 
részvételre és az igazságra, melye-
ket a pápai enciklika középpontba 
helyez. Ugyanezek motiválják az 
Európai Unió klímaváltozás-ellenes 
stratégiáját is. Fogjunk neki együtt!

székely János püspök, a magyar 
katolikus püspöki konferencia Ca-
ritas in Veritate bizottságának elnö-
ke zárszavában felhívta a figyelmet 
arra, hogy a környezeti válság tü-
net, az ok bennünk van! Az emberi 
szívet kell átállítani.

A bárka képe közösségeink szim-
bóluma. Vigyük el az alábbi üzene-
tet a konferenciáról: közösségeink 
legyenek Noé bárkái, legyenek je-
lekké. más mentalitást mutassunk, 
ahol nem a gyűjtés, nem a halmo-
zás, nem a mennyiség, az eldobás, 
az erőszak a jellemző… Legyenek 
közösségeink szigetek, bárkák.

Forrás: kDnP.hu, 
tereMtesVeDeleM.hu

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal együttműködésben „Közös 
otthonunk a teremtett világ” címmel, egyházi és politikai vezetők részvételével konferenciát rendezett szeptember 29-én az Országház felsőházi termében.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Megkezdődött Európa 
iszlamizációja

Latorcai János az Igazság, igazsá-
gosság, szabadság címmel megren-
dezett eseményen úgy fogalmazott, 
keresztény értékek nélkül, vagyis a 
személyiség mélységes tisztelete, a 
felebaráti szeretet, az igazságosság, 
a közjó iránti áldozatkészség, a sza-
badság és az egyenlőség szeretete, 
művelése nélkül senki sem lehet jó 
demokrata. Latorcai János emellett 
azt is hangsúlyozta, hogy a jólét csak 
akkor élvezhető, ha szabadsággal pá-
rosul, amely ugyanakkor nem jelenti 
a bármit mondás és a bármit tevés 
jogát, mert szabadságjogaink gya-
korlása során mindig tekintettel kell 
lennünk másokra és a közösség egé-
szére. szerinte erre a függetlenségre 
épül magyarország nemzeti függet-
lenségének alapgondolata is. Füg-
getlenség, amely nem sért senkit, de 
elvárjuk, hogy minket se sértsenek 
meg – mondta a kereszténydemokra-
ta politikus.

Latorcai János szólt arról is, hogy 
a bevándorlás gondja mellett látni 
kell a magyarországi népességcsök-
kenés problémáját is. ennek egyik 
ellenszerét a család és a házasság 
intézményének védelmében látja a 
kormány, amely éppen ezért számta-
lan családalapítást segítő jogszabályt 
készített 2010 óta – fejtette ki, majd 
példaként említette a családi adózás 

bevezetését és a közelmúltban újra-
indított otthonteremtési támogatást.

A parlament alelnöke beszéde vé-
gén köszönetet mondott a keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének, amely 
szerinte a közélet minden terén hangot 
adott a krisztusi tanításokból levonha-
tó következtetéseknek és ezzel meg-
erősítette a társadalom lelki erejét.

A kongresszuson felszólalt: bábel 
balázs érsek, Horváth Attila docens, 
Fekete Károly református püspök, 
Sutarski Konrad író, Osztie Zolán, 
a KÉSZ elnöke, Bárdonné dr. Benda 
Mónika, a Fővárosi Önkormányzat 
aljegyzője, Wetzel Tamás, a Minisz-
terelnökség helyettes államtitkára, 
babály András plébános, kovács 
Sándor főesperes, Korhecz Tamás 
egyetemi tanár, a magyar Nemzeti 
tanács volt elnöke és Csorba Gábor, 
a KÉSZ társelnöke.

Az előadók többek között hangsú-
lyozták a keresztény értékek megha-
tározó szerepét a demokráciában, az 
irgalom és az igazság párhuzamossá-
gát, a KÉSZ vállalását a társadalom 
lelki erejének megerősítésében, a 
jog és erkölcs összefüggéseit a tör-
vényalkotás tükrében, a mások se-
gítésére irányuló tanútlan erényt, a 
szabadságvágy és a szentlélek mun-
kájának kapcsolódását, a migráció 
jelenségének magyarországi és euró-
pai hatásait, a nemzetiségi autonió-
mia törekvéseket. 

Forrás: kDnP.hu, MtI, keesz.hu

„nincs igazság a földön” – állítja a közmondás. nem valósul meg a tár-
sadalmi igazságosság, a szabadság helyett a rabszolgaság új formáitól 
szenvedünk. Miért állítjuk ezzel szemben, hogy e három fogalom eredeti 
értelmében keresztény kategória? Mi az igazság, hogyan valósul meg az 
igazságosság különösen az elszakított országrészek magyar közösségeinek 
életében, és hogyan lehetünk valóban szabadok? A keresztény gyökereit 
vesztett és korszakváltást élő Európa számára mindez kulcskérdés. A Ke-
resztény értelmiségiek szövetsége ezért ezt a kérdéskört járta körbe 10., 
jubileumi kongresszusán szeptember 5-én a Parlament Felsőházi termé-
ben, ahol Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte a félezres 
létszámban megjelenteket.

semjén zsolt beszéde:
Eminenciás Bíboros Úr, Excellenciás Nuncius Úr, Köztársasági Elnök 
Úr, Házelnök Úr, Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Biblia szavaival: Az Úristen az embert kertbe helyezte, hogy őrizze 
és gondozza azt. Tehát nem passzív tétlenség, hanem aktív cselekvés a 
küldetésünk.

Két tévedés jellemző a kerttel kapcsolatban: az egyik, amikor lebeto-
nozzák a kertet, egy tenyérnyi zöldet se hagyva. A másik, amikor nem 
törődnek vele, és így elvadult dzsumbujjá válik. A kert akkor lesz kert 
– rózsakert vagy gyümölcsös – amikor a kertész műveli azt: locsolja, met-
szi, gyomlálja. A kert a világ szimbóluma. Nekünk, mint kertésznek, az 
a küldetésünk, hogy az ember kiteljesedhessen – anyagilag, szellemileg, 
lelkileg –, és a társadalomban minél jobb életminőség legyen. 

mint a kereszténydemokrata párt elnöke és mint a kereszténydemokrata 
kormány minisztere, szükséges, hogy tisztázzuk viszonyunkat a zöldek-
hez, az EU parlamentjében levő zöld frakcióhoz.A kereszténydemokrácia 
és a zöld pártok két különböző politikai felfogásának van egy közös része, 
amit környezet/természetvédelemnek nevezünk – a szelektív hulladék-
gyűjtéstől a veszélyeztetett vadfajok védelmén át a klímavédelemig. De 
van lényegi különbség is: mi teljességében valljuk a természet rendjének 
védelmét, nemcsak a natúra, de a kultúra tekintetében: tehát az ember és 
a társadalom vonatkozásában is!

Mi a természet rendjének védelmében védjük a családot – az egy férfi 
egy nő életszövetségén alapuló családot –; ők ezt relativizálják. Mi az 
életvédelem jegyében tiszteljük és védjük az emberi életet a fogantatás-
tól a természetes halálig; ők élet-ellenesen abortusz és eutanázia pártiak. 
Vagy például mi a normalitás nevében elutasítjuk a drogokat, ők a drog-
liberalizálást propagálják. Tehát, míg mi a természet rendjét képviseljük, 
nem pusztán a növények és állatok tekintetében, hanem az ember és a 
társadalom rendjében is, addig ők – illogikus módon – a természetet és 
annak rendjét csak az ásványok, növények, állatok esetében ismerik el, 
míg az ember és társadalom esetében ideológiájuk természet-ellenessé 
válik: egyneműek házassága, abortusz, eutanázia, drogpropaganda.  

mi valljuk, hogy a természet rendje a teremtés rendjét tükrözi - még-
pedig teljességében: tehát nem csak az embert körülvevő világ, hanem az 
ember és a társadalom rendjének tekintetében is –, ezért politikai hitvallá-
sunk, hogy a természetvédelem teremtésvédelem!

(Elhangzott a „Közös otthonunk a teremtett világ”című konferencián,
 2015. szeptember 29-én, az Országház  Felsőházi termében.)
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Szervezetten irányítják a migránsok mozgását

Hozzátette: köszönetet kell mon-
dani mindazoknak, akik a kérdés 
rendezésében közreműködtek. Első-
sorban a rendőröknek és a katonák-
nak, akik a rendkívüli megterhelés 
és a gyakori provokációk ellenére is 
emberségesen viselkedtek.

szintén köszönetet kell mondani 
a karitatív szervezeteknek, amelyek 
a migránsok emberi méltóságának 
megőrzéséhez nyújtottak segítséget.

Harrach péter szerint a migránsok 
mozgását szervezetten irányítják, és 
kitapintható mögötte az üzleti szem-
pont is, a mozgatásukra külön üzlet-
ág telepedett.

A kereszténydemokrata politikus 
értékelése szerint Nyugat-európa 
iszlámosodásának folyamata visz-
szafordíthatatlan. Ez már elkezdő-
dött a második világháború utáni 
betelepülőkkel, családjaik, utódaik 
számának növekedésével. ez az új 
bevándorlási folyamat az eddigi je-

lenség betetőzését jelenti – fejtette ki.  
Harrach péter beszámolt arról is, 
hogy a kDNp a két kormánypárt 
közös tanácskozása előtt külön is 
tartott frakcióülést. ezen kijelölték 
a következő ülésszak kormányza-
ti előterjesztéseinek felelőseit. Az 
ülésen Hölvényi György ep-képvi-
selő az Európai Néppárt szemszö-
géből számolt be a migrációs hely-
zetről.

Az elmúlt időszak kormány-
zati változásairól szólva közölte: 

simicskó István honvédelmi mi-
niszterré történő kinevezésével a 
kabinet tagjainak egyharmada ke-
reszténydemokrata, ami nagyon 
jó arány. Megerősítette, hogy a  
kDNp-frakció tagja lesz Hollik 
István, akinek  kommunikációs fel-
adatai lesznek majd.

Az elkövetkező időszak feladatai 
között a családi csődvédelem nyo-
mon követését és a termékbemuta-
tóról szóló javaslat kimunkálását 
említette Harrach Péter.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint szervezetten irányítják a migránsok mozgását, amelyre már külön üzletág telepedett. Harrach Péter – a 
kormánypárti frakciók kihelyezett ülése után – az MtI-nek szeptember 23-án azt mondta: a tanácskozáson is kiemelten foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A keresz-
ténydemokrata politikus értékelése szerint nyugat-európa iszlámosodásának folyamata visszafordíthatatlan.

Sokak számára jelent segítséget  
a családi csődvédelem

A kDNp alelnöke kifejtette: a csalá-
di csődvédelemről szóló jogszabály jó 
törvény, amely úgy nyújt segítséget sok 
csődbe jutott családnak, hogy eközben 
megőrzi a jogbiztonságot. Ugyanakkor a 
három szereplő – az állam, a hitelintéze-
tek és az adósok – mindegyikének hozzá 
kell járulnia a törvény sikeréhez.

Az a cél, hogy az adós fizetőképességét 
helyre állítsák, ehhez az állam egy intéz-
ményrendszert működtet, s a lehetőség a 
hitelező számára az adósság elengedését 
és átütemezését adja meg. mindehhez 
némi életforma váltásra is szükség – je-
lentette ki a frakcióvezető.

szavai szerint eddig mintegy félezren 
igyekeztek igénybe venni a családi csőd-
védelem lehetőségét. Ugyanakkor októ-
ber 15-én újból elindulnak a végrehajtá-
sok, ami szerinte arra fogja késztetni az 
adósok egy jelentős részét, hogy valami-
lyen segítséget igénybe vegyenek. Ennek 
egyik eszköze lehet a családi csődvé-
delem, a másik pedig az eszközkezelő. 
Utóbbi ahhoz járulhat hozzá, hogy azok 
is az otthonukban maradhassanak, akik 
magát a tulajdonjogot elvesztik.

szekér Judit miniszteri biztos fel-
idézte: a magánszemélyek adósság-
rendezéséről szóló törvény szeptem-
ber 1-én lépett hatályba, s egy tucat 
kormány- és féltucat tárcarendeletet 
alkottak meg. mostanra felállt a szer-
vezetrendszer, a központi csődvédelmi 
szolgálat és a fővárosi, megyei kor-
mányhivatalok szervezeti egységében 
működő területi családi csődvédelmi 
szolgálatok, s csodvedelem.gov.hu cí-
men honlap is indult. Itt megtalálhatók 

közérthető formában a jogszabályi fel-
tételek és letölthető űrlap is.

Emlékeztetett arra: a határidő a devi-
zahitelesek számára október 30-án lejár. 
A vártnál most még kevesebb a jelentke-
ző, ennek oka a bonyolult bejelentkezés 
lehet, de ahhoz, hogy reálisan felmérhető 
legyen a jogosultság, részletesen fel kell 
tárni a személyi, családi és a vagyoni 
viszonyokat – fejtette ki. Ugyanakkor 
jelezte: a bejelentkezési határidő meg-
hosszabbításán gondolkodik a kormány, 
mert bár sok az érdeklődő, de ehhez ké-
pest relatíve kevés a jelentkező.

Hangsúlyozta: előzmények nélküli  
jogintézményről van szó, ezt még min-
denkinek tanulnia kell. szerinte meg 
fognak indulni a jelentkezések, de min-
denképpen fegyelmezettségre van szük-
ség az adósoktól.

kérdésre azt is elmondta: az adóssal 
együttműködve készítenek a vagyonfe-
lügyelők jövedelem-felhasználási tervet, 
arról, hogy mekkora a kötelező törlesztő-
részlet, mennyi az iskoláztatás költsége, 
a lakás fenntartásának összege. ezután 
jöhetnek az egyéb kiadások, amelyekről 
a családokkal együtt döntenek. A törlesz-
tési támogatásról kormányrendelet jelent 
meg, havi 25 ezer forint erejéig az állam 
támogatást ad.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Eddig több mint félezren kérelmezték a családi csődvédelem lehetőségét, ami 
kevesebb a vártnál, de az elkövetkező időszakban várhatóan ez a szám nőni fog. 
A jogszabály célja, hogy az adós fizetőképességét helyre állítsák, ehhez az állam 
egy intézményrendszert működtet, s a lehetőség a hitelező számára az adósság 
elengedését és átütemezését adja meg – mondta harrach Péter, a keresztényde-
mokrata Néppárt frakcióvezetője sajtótájékoztatóján szeptember 30-án.

Az illegális bevándorlás 
sérti a fiatalok érdekeit

Hollik István, aki Papcsák Ferenc 
fideszes képviselő mandátumát kapta 
meg, kifejtette: európai szintű prob-
léma a fiatalok munkanélkülisége, 
és a fiatalok munkához jutását nem 
segíti ez a jelenség. A gazdasági be-
vándorlás nemhogy orvosolni tudja 
ezt a helyzetet, hanem 
további élezi az ellen-
téteket – mutatott rá a 
kormánypárti politikus, 
aki szerint az illegális 
bevándorlás nem erősí-
ti, hanem még inkább 
gyengíti Európát. 

Hollik István elsőd-
leges célja a magyar 
fiatalok érdekeinek 
képviselete az országy-
gyűlésben. Olyan or-
szágot szeretnének épí-
teni, melyben minden 
magyar fiatal biztonsá-
got és lehetőségeket nyújtó otthon-
ra találhat – fogalmazott, kiemelve: 
magyarország csak úgy lehet sikeres, 
ha a fiatalok is megtalálják számítá-
sukat. Felidézte a munkahelyvédelmi 
akcióterv elindítását, amely ösztön-
zi a munkáltatókat, hogy fiatalokat 
alkalmazzanak, majd kitért az Első 
munkahely Garancia programra és 
a Földet a Gazdáknak programra is.

kevés olyan statisztikai adat van, 
amelyben magyarország jobban 
áll, mint az unió átlaga, de a fiata-
lok munkanélküliségének terén ez a 

helyzet, bár még van tennivaló – mu-
tatott rá a kDNp-s politikus.

Harrach péter, a kDNp frakci-
óvezetője kiemelte: Hollik Istvánt 
eddigi munkája a Fidesz kommuni-
kációs csapatához kötötte, ez részben 
megmarad a jövőben is, s emellett a 
szövetség üzenetét fogja tolmácsolni 
„kDNp-s hangszerelésben”.

A kDNp-nek vannak saját kezde-
ményezései is, ezek képviseletében is 
részt vesz majd az új képviselő, aki 
alapvetően ifjúságpolitikai kérdések-
kel foglalkozik.

A frakcióvezető a családi csődvé-
delemmel összefüggő hírekről szólva 
rámutatott: a jó végrehajtás a ban-
koknál kezdődik, ennek érdekeltsé-
ge azonban mérsékelt. már érkezett 
panasz hozzájuk ezzel összefüggés-
ben – mondta, és hozzátette: reméli 
a valóban rászoruló családoknak a 
bankok meg fogják adni a segítséget.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Ellentétes a magyar fiatalok érdekeivel az illegális bevándorlás – jelentette ki 
Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szeptember 23-
án bemutatkozó sajtótájékoztatóján. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője 
kiemelte: hollik Istvánt eddigi munkája a Fidesz kommunikációs csapatához 
kötötte, ez részben megmarad a jövőben is, s emellett a szövetség üzenetét 
fogja tolmácsolni.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

rétvári bence beszámolója szerint 
az első öt napban mintegy ötezer kat-
tintást regisztráltak a csődvedelem.
gov.hu oldalon, ebben vannak vissza-
térő és új érdeklődők is, az új érdeklő-
dők aránya a fenti szám kétharmada. 
A dokumentum tényleges beadásáról 
a főhitelezőktől kapott információ 
alapján lehet majd beszámolni.

A kereszténydemokrata politikus 
hangsúlyozta: a területi családi csőd-
védelmi szolgálatoknál is folyama-
tos az érdeklődés. Személyesen és 
telefonon is több százan érdeklődtek 
hozzátette: a kitöltendő nyomtatvá-
nyok ugyan elsőre nagyon vaskosnak 
tűnnek, de mivel csak az érintettre vo-
natkozó részeket kell kitölteni benne, 

ezért gyorsan lehet haladni. például a 
jövedelmi jogcímek lehetősége a ké-
relmen közel ötven, de általában min-
denkinek csak egy-két forrásból van 
jövedelme, elég azokat a részeket ki-
tölteni. A politikus azt javasolta, min-
denki minél előbb keresse meg főhite-
lezőjét, hogy az eljárás elindulhasson.

Kitért arra is: azoknak kell elsők kö-
zött, október végéig benyújtani a ké-
relmet, akik forintosított devizahitellel 
rendelkeznek. A területi családi csődvé-
delmi szolgálatok, melyek a kormányhi-
vatalokban találhatók, készséggel segí-
tenek minden krízisben levőnek.

Az első családi csődvédelmi eljárás 
Csongrád megyében indult.

rétvári bence elmondta: összesen 
száz kormánytisztviselőt képeztek ki, 
közülük kerülnek ki a családi vagyonfel- 

ügyelők. A képzéseket az Igazságügyi 
minisztérium és az Igazságügyi Hivatal 
közös szervezésében, a kormányhiva-
talokat felügyelő Miniszterelnökséggel 
együttműködve szervezték. A képzés 
egyhetes turnusokban zajlott budapes-
ten és más városokban augusztus 10-e 
és szeptember elseje között.

Ismertetése szerint a képzés alap-
vetően az új törvény részletes magya-
rázatára és a hozzá szervesen kap-
csolódó polgári jogi, pénzügyi jogi, 
banküzemtani környezet alapos be-
mutatására koncentrált. A képzésben 
egy nap az úgynevezett technikai is-
meretek elsajátítást szolgálta, a családi 
vagyonfelügyelők által kezelt eljárási 
folyamatok részletes megismertetését, 
bemutatta a közhiteles nyilvántar-
tásként működő ARE (Adósságren-

dezési Nyilvántartás) működését, és 
a vagyonfelügyelők munkáját segítő 
elektronikus ügykezelői rendszer leg-
fontosabb elemeit.

Az Igazságügyi minisztérium és 
az Igazságügyi Hivatal már tervezi 
az újabb képzést is, ez október végén, 
november elején lehet. Itt nemcsak a 
vagyonfelügyelők tárgyi tudását kí-
vánják tovább növelni, hanem olyan 
személyiségfejlesztő oktatásban is 
részt fognak venni, amely a kapcsolat-
teremtő, konszenzusépítő képessége-
ket javítja, és mediátori ismeretekkel 
is ellátja a részt vevőket. A vagyonfe-
lügyelők folyamatos továbbképzését 
pedig az Igazságügyi Hivatal szerve-
zeti egységeként működő Igazságügyi 
Jogakadémia fogja a jövőben ellátni 
– mondta rétvári bence.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Jelentős az érdeklődés a családi csődvédelem iránt – mondta szeptember 10-én Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti állam-
titkára, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke az MTI-nek. Kiemelte: azoknak kell elsők között, október végéig benyújtani a kérelmet, akik forintosított 
devizahitellel rendelkeznek. Az első eljárás Csongrád megyében volt. Tájékoztatásul elmondta: összesen száz kormánytisztviselőt képeztek ki, közülük kerül-
nek ki a családi vagyonfelügyelők.

elindult a családi  
csődvédelem honlapja

A honlapon az adósságrendezési 
eljárás kezdeményezéséhez, a hite-
lező bankoknál történő elindításhoz 
szükséges legfontosabb információk 
találhatók, valamint innen tájéko-
zódhatnak az érdeklődők az eljárás 
két fő részének, a bíróságon kívüli és 
a bírósági adósságrendezési eljárási 
szakasznak a fontosabb jellemzőiről.

külön információs blokkot tartal-
maz a honlap a most következő egy 
évben eljárás kezdeményezésére 
jogosultak számára. ebben a blokk-
ban egy könnyen kitölthető, „Jogo-
sult vagyok-e?” nevű alkalmazás 
segítségével tájékozódhatnak a hon-
lapra látogatók a kezdeményezés 
legfontosabb feltételeiről.

E honlapról tölthető le ugyan-
csak az adósságrendezési eljá-

rás kezdeményezéséhez szük-
séges űrlapcsomag is, valamint 
a kitöltési tájékoztató. ezt a 
nyomtatványcsomagot a pénz-
ügyi intézmények is elérhetővé 
teszik a hiteladósaik számára, 
továbbá beszerezhető a Családi 
Csődvédelmi Szolgálatok terü-
leti szerveinél, illetve a megyei 
és fővárosi kormányhivatalok-
nál is. 

Forrás: korMAny.hu

A magánszemélyek adósságrendezéséről szóló törvény szeptember 1-jén lépett hatályba. Az Igazságügyi Minisz-
térium háttérintézménye, az Igazságügyi Hivatal, amely egyben a Családi Csődvédelmi Szolgálatok központi 
szerve, elindította a Szolgálat hivatalos kommunikációját szolgáló honlapot, www.csodvedelem.gov.hu címen. E 
honlapról tölthető le többek között az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséhez szükséges űrlapcsomag és 
a kitöltési tájékoztató is.

A családi 
csődvédelemmel 
megelőzhető az 

otthon elvesztése
  
Október első hétfőjén a lakhatás vi-

lágnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy 
az emberhez méltó élet nélkülözhetetlen 
feltétele az otthon, ahová haza lehet tér-
ni. A tény, hogy világnapot szentelnek a 
témának, mutatja, hogy sokaknak ez az 
alapvető biztonság hiányzik az életéből. 
Magyarországon az utóbbi évtizedek-
ben az egyik legsúlyosabb társadalmi 
feszültség forrása éppen az, hogy a lak-
hatás veszélybe került, a korábbi balol-
dali kormányok rossz hitelpolitikája mi-
att súlyosan eladósodtak a családok, ez 
nemcsak anyagilag, de az emberi kap-
csolatok szintjén is rengeteg áldozatot 
követel.

Hosszú évek, akár évtizedek kellenek 
ahhoz, hogy a társadalom kiheverje azt 
a csapást, amit a Gyurcsány- Bajnai kor-
mányok okoztak azzal, hogy a lakáshoz 
jutás egyetlen lehetőségeként a teljes el-
adósodással járó hitelfelvételt kínálták.

Az elmúlt évek kormányzati intézke-
dései – a devizahiteleseket mentő cso-
mag, banki elszámoltatás, árfolyamgát, 
végtörlesztés, Nemzeti Eszközkezelő 
létrehozása – és a KDNP által javasolt 
családi csődvédelem azt az utolsó szal-
maszálat jelenti, amelybe a kilakoltatás 
réme által fenyegetett családok kapasz-
kodhatnak.

Budapest, 2015. október 5.
Kereszténydemokrata Néppárt
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Jelentősen bővülő források a gyermekétkeztetésben

ennek alapján magyarország a 
gyermekes családok szegénységi rátá-
jának, a súlyos anyagi nélkülözésben 
élők számának, valamint az alacsony 
munkaintenzitású háztartásban élők 
számának 20-20 százalékos csökkenté-
sét vállalta 2020-ig, ami mindösszesen 
450 ezer érintett szegénységből való 
kiemelését jelenti.

Az európa 2020 stratégiához kap-
csolódó Nemzeti reform program 
szegénység csökkentését szolgáló cél-
jaival és intézkedéseivel összhangban 
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzár-
kózási Stratégia is nevesíti, hogy bő-
víteni szükséges a térítésmentes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetésben 
részt vevők körét. Ezzel összhangban 
2010-2014 között a központi költségve-
tésben mintegy 83 százalékkal, közel 
24 milliárd forinttal, 2015-ben pedig 5 
milliárd forinttal, összesen 58 milliárd 
forintra emelkedett a gyermekétkez-
tetés támogatása, ezáltal 2010-2015 
között a gyermekétkeztetésre fordított 
központi költségvetési támogatás ösz-
szege megduplázódott. Hozzátette: 
a jövő évi költségvetés összesen 71,7 

milliárd forint előirányzatot biztosít 
a települési önkormányzatok részére 
az intézményi gyermekétkeztetés, va-
lamint a rászoruló gyermekek intéz-
ményen kívüli étkeztetésének egyes 
kiadásaihoz.

Ha összevetik a Fidesz-KDNP kor-
mány által a szociális gyermekétkez-
tetésre szánt 71,7 milliárd forintot a 
szocialisták 29 milliárdjával, van miért 
szégyenkeznie az mszp-nek – fogal-
mazott Rétvári Bence, aki rögzítette: a 
kormány arra törekszik, hogy ezen for-
rások tovább bővüljenek. Emlékezte-
tett arra is, hogy a szabályok szeptem-
beri változásával mintegy 172 ezer 0-6 
éves gyermek vált újonnan jogosulttá 
térítésmentes étkeztetésre, további 
mintegy 53 ezer 0-6 éves gyermek térí-
tési kedvezménye pedig 50 százalékról 
100 százalékra növekedett. Felidézte, 
hogy 2015 szeptemberéig a bölcsődei 

gyermekétkeztetésben részesülő 26 
ezer gyermek 34,6 százaléka, az óvo-
daiban a 316 486 gyermek 43,8 száza-
léka, az általános iskolaiban az 581 248 
gyermek 57,9 százaléka, a középiskolai 
gyermekétkeztetésben részesülő 89 
790 tanulónak pedig 41,1 százaléka ét-
kezett ingyenesen vagy kedvezménye-
sen. beszámolt arról, hogy 2015-ben 
állami támogatásból 136 978, míg az 
önkormányzatok önerejéből további 4 
652, azaz összesen 141 630 rászoruló 
gyermek részesülhetett ingyenes étke-
zésben a nyári szünidő folyamán.

tekintettel arra, hogy a pályázati 
kiírás csak a nyári gyermekétkeztetés 
időtartamát, és azon napok számát ha-
tározza meg, melyeken a programban 
részt vevő települési önkormányzatok-
nak étkeztetést kell biztosítaniuk, csak 
az elszámolás során - október végén - 
derül ki, hogy pontosan hány gyermek 
hány napon keresztül vette igénybe a 
nyári gyermekétkezés lehetőségét.

A pályázatokkal ki nem merített 
mintegy 35 millió forint sem vész el a 
gyermekétkeztetés forrásaiból, hiszen 
a támogatási összeg szeptember 24-én 
esedékes előzetes elszámolását köve-
tően, legkésőbb november 20-ig külön 

kérelem nélkül utólagos támogatásként 
megkapják az önerőt biztosító települé-
si önkormányzatok, melyet kizárólag 
gyermekétkeztetés, gyermek számára 
élelmiszercsomag céljára fordíthatnak.

Mindezen felül a bölcsődei ellátás-
ban nem részesülő gyermekek étkez-
tetésének célját szolgálja a 2015 szep-
temberétől kiemelt projekt formájában 
megvalósuló, 29,94 milliárd forint 
forrásigényű „Szegény gyermekes csa-
ládok és rendkívül alacsony jövedelmű 
személyek számára természetbeni jut-
tatás biztosítása” elnevezésű intézke-
dés. Ez elsődlegesen a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult, 
intézményi étkeztetésben nem része-
sülő, 0-3 éves gyermeket nevelő vagy 
várandós anyával rendelkező szegény 
gyermekes családok részére biztosít 
élelmiszersegélyt rendszeres meleg ét-
kezés, illetve segélycsomagok formájá-
ban – közölte az államtitkár.

Az államtitkár kitért arra is: az elő-
zetes tervek alapján a rászoruló gyer-
mekek részére a szünidei gyermek- 
étkeztetést kötelező önkormányzati 
feladatként szükséges definiálni, mely 
feladat ellátásához a költségvetési fede-
zetet meg kell teremteni.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A jövő évi költségvetésben az idei 58 milliárdról 71,7 milliárd forintra nő a gyermekétkeztetés támogatására szolgáló keret – válaszolta szeptember 
19-én az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a szocialista Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdésére. Rétvári Bence, az 
Országgyűlés honlapján közzétett dokumentumban kitért arra, hogy a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek arányának 
csökkentése az európa 2020 stratégiában lefektetett irányelv. 

Húsüzem-avatás megyaszón 

semjén zsolt úgy fogalmazott: akik a fel-
dolgozással és a késztermék előállításával 
foglalkoznak, azok „mind meggazdagod-
tak”. szerinte ha egy cég csak alapanyagot 
termel, akkor a „hasznot mindig azok fog-
ják lefölözni, akik a kész terméket állítják 
elő”. A megyaszói cégcsoport az agrárium 
teljes vertikumában működik, megtermeli 
az alapanyagot, amelyet feldolgoz, és „eljut 
a késztermékhez”, és ez a legkifizetődőbb, 
a leggazdaságosabb – tette hozzá a kDNp 
elnöke, aki szólt az öntözéses gazdálkodás 
fontosságáról is. mint mondta, a kormány 
stratégiai célkitűzése, hogy az „árvízvé-
delmet úgy kapcsolja össze az öntözéssel, 
hogy minél több vizet fogjunk meg, és 
az ország minél több területe legyen ön-
tözött”. Akik nem tudnak öntözni, nehéz 
helyzetbe kerülnek, akik pedig tudnak ön-
tözni, azok kiváló minőségű terméket tud-
nak elő állítani – szögezte le, hozzátéve: a 
kormány arra törekszik, hogy gyakorlati-
lag ingyen, vagy minél olcsóbban tudjanak 
öntözni a gazdák.

semjén zsolt a megyaszói üzem beruhá-
zásával kapcsolatban szólt a munkahely- 
teremtés fontosságáról is. mint mondta: 
lényeges, hogy a mezőgazdasággal foglal-
kozó társaságok állattenyésztéssel is fog-
lalkozzanak, mert ez teszi lehetővé, hogy 
helyben minél többen jussanak munkához.

A növénytermesztéssel, állattenyész-
téssel, gyümölcstermesztéssel foglalko-
zó, mintegy kétszáz embert alkalmazó 
nyolc tagvállalatból álló Harangod-mag 
a húsüzem beruházásához csaknem 100 
millió forintot nyert uniós pályázaton. Az 
üzem éves vágókapacitása 10 ezer sertés, 
600 szarvasmarha, és 600 tonna húskészít-
ményt szállít majd a piacra.

Forrás: kDnP.hu, MtI

elkészült a harangod-Mag cégcsoport húsüzeme Megyaszón, a 420 millió forintba ke-
rült létesítményt semjén zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a Borsod-Abaúj-zemp-
lén megyei településen szeptember 24-én. A miniszterelnök-helyettes avató beszédében 
egyebek mellett arról szólt, hogy ez a beruházás egybeesik a kormány stratégiai célki-
tűzésével, amellyel arra ösztönzi a gazdákat, hogy minél inkább készterméket állítsanak 
elő és nem alapanyagot. 

A piac követte a vasárnapi 
pihenőnappal járó változásokat

Lenner Áron Márk arra a felvetésre, hogy az Auchan átlagosan tíz szá-
zalékkal emelte a dolgozói béreket, és verseny indult az áruházláncok kö-
zött a munkaerőért, az M1-en elmondta: pozitív, hogy a piac is lekövette 
a változtatásokat, vagyis nem igazolódtak be a vasárnapi pihenőnappal 
kapcsolatos, elbocsátási hullámot jósoló várakozások. A piaci realitás ez-
zel szemben az, hogy a magyar kiskereskedelemben nem munkaerő-fe-
lesleg, hanem munkaerőhiány van, főleg az ország nyugati régióiban és 
Közép-Magyarországon. A helyettes államtitkár bízik abban, hogy a töb-
bi piaci szereplő követi az Auchan példáját. Úgy vélte, ez az első lépése 
lehet egy béremelési hullámnak a kiskereskedelmi szektorban.

Lenner Áron márk a publikált kiskereskedelmi adatokkal kapcsolat-
ban kiemelte: az augusztusi 4,7 százalékos növekedéssel folytatódott a 
kiskereskedelmi növekedés 26 hónapja jellemző trendje. Jelezte a legin-
kább augusztusban tevődik át a kiskereskedelem forgalma a szolgálta-
tószektorba, hiszen ekkor vannak  a legtöbben szabadságon, nem feltét-
lenül otthonukhoz közel költenek. A helyettes államtitkár szerint a 4,7 
százalékos növekedés az európai Unió élvonalát jelenti. rámutatott: az 
augusztusi magyar infláció – amely nulla százalék volt – stabilitást jelez, 
és azt mutatja, hogy a gazdaság jó erőben van,  az infláció pedig kiszá-
mítható pályán halad. Negatív kockázatot jelent azonban, ha a mostani 
alacsony olajárak felfelé indulnak.

Forrás: MtI

 A piac követte a vasárnapi pihenőnappal járó változásokat: a ma-
gyar kiskereskedelemben munkaerőhiány van, amire a szektorban 
működő cégek béremeléssel reagálhatnak – mondta Lenner Áron 
Márk, a nemzetgazdasági Minisztérium (ngM) belgazdaságért 
felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán október 
5-én. Mint mondta: nem igazolódtak be a vasárnapi pihenőnappal 
kapcsolatos, elbocsátási hullámot jósoló várakozások.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kétmilliárd forint templomfelújításra

Jelezte, a most kiírt támogatás 50 
millió forinttal több, mint amennyi 
az előző évi volt. Közlése szerint az 
épített egyházi örökség támogatására 
1,4 milliárd forint, míg a közössé-
gi programokra 650 millió forint áll 
rendelkezésre a jövő évi költségve-
tésben. Előbbire 35 millió, utóbbira 
5 millió forintig lehet pályázni, önerő 
nem szükséges.

A felhívásra október 29-ig jelent-
kezhetnek egyházi jogi személyek és 
határon túli magyar egyházi szerve-
zetek, a felhívás pedig már elérhető a 
minisztérium honlapján, a kormany.
hu oldalon. Jelezte, a templomfelújí-
tási pályázatok elbírálásakor kikérik 
majd az adott egyházkerület vagy 
egyházmegye véleményét is.

A tavaly kiírt, idén megvalósult, 
illetve megvalósuló pályázatokról el-
mondta, erdélyben, a Délvidéken, a 
Felvidéken, Kárpátalján összesen 194 
programot támogattak, ezek között 
templomok, közösségi célú helyisé-
gek felújítását, csaknem 330 millió 
forintból. A határon belüli progra-
mok közül 512 beadványt támogattak 
több mint másfél milliárd forintból: 
181 felújítási és 331 közösségi célú 
pályázatot. Az államtitkár arról is 
szólt, hogy várhatóan kiírnak még 
egy 40-50 millió forintos pályázatot 
is, amellyel a jövő nyári krakkói ifjú-
sági világtalálkozóra való kiutazást 
kívánják támogatni. Arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a mostani pályázaton 
kívül más kormányzati forrásokból is 
támogatják az egyházak komoly épí-
tési beruházásait.

Forrás: kDnP.hu, MtI

kárpát-medencei templomok felújítására és közösségi programok támoga-
tására írt ki több mint kétmilliárd forint keretösszegű pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkársága – közölte Soltész Miklós államtitkár október 2-i 
sajtótájékoztatóján. Arról is beszélt, az évente kiírt pályázattal a magyaror-
szági és a határon túli magyar ifjúságot, az egyházak mindennapjait és jövőjét 
kívánják segíteni.

A mai időkben felértékelődik a hittan 
és az etika oktatása

soltész miklós a timaffy endre 
Általános Iskola és óvodában tartott 
rendezvényen hozzátette: különösen 
fontos ez az olyan időkben, mint a 
mai, amikor más kultúrák, az euró-
pai kultúrkörtől távol álló törekvések 
érkeznek magyarországra, euró-
pába. A politikus hozzátette: 1-jén 
1245 egyházi fenntartású oktatási in-
tézményben kezdődött meg a tanév, 
ahová mintegy 200 ezer gyermek jár. 
Ebből 578 a római katolikus egyház 
fenntartásában van. elmondta azt is, 
hogy a gyermek kincs, s amikor egy 
szülő a kincsét egy pedagógusra bíz-
za, akkor azt feltétlen szeretettel adja.

Pintérné Bretus Éva, a Kolping 
oktatási és szociális Intézmény-
fenntartó szervezet (koszIsz) 
oktatási referense elmondta, hogy a 
koszIsz-nak kilenc megyében 14 
oktatási intézménye van, amelyek-
ben mintegy 4500 gyermek tanul és 
500 pedagógus dolgozik.

A dunaszigeti koszIsz timaffy 
endre Általános Iskola és óvoda 
2012. szeptemberében kezdte meg 
működését. A 2015-2016-os tan-
évben elsőtől nyolcadik osztályig 
92 gyermeket tanítanak, ebből 17 
gyermek első osztályos. Szeptember 
1-jétől a helyi óvoda is az intézmény 
részeként működik, amelybe 58 
gyermek jár.

A koszIsz a magyar katolikus 
Püspöki Konferencia által alapított, 
és annak felügyelete alatt működik, 
egyházjogilag a krisztushívők hiva-
talos társulása (consociatio publica). 
Kolping Adolf (1813-1865) kölni 
egyházmegyés katolikus pap irány-
mutatásait követik, fő feladatuknak 
tekintik a szociális problémák meg-
oldását és az egyéni tehetségek ki-
bontakoztatását a keresztény szelle-
miségű nevelés által.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Felértékelődik a hittan és az etika oktatása a mai időkben, mert mindenkép-
pen fontos, hogy megőrizzük azt az ezeréves hagyományt, amit Szent István 
ránk bízott – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 
nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára szeptember 1-jén a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Dunaszigeten, a helyi általános iskola és óvoda 
tanévnyitó ünnepségén.

A legszélesebb egyeztetéssel 
született meg a vadászati törvény

semjén zsolt, aki egyben az or-
szágos magyar Vadászati Védegylet 
elnöke kifejtette: a rendszerváltáskor 
eldőlt kérdésekről már nem érdemes 
vitát nyitni, így arról, hogy a vad álla-
mi tulajdon vagy hogy a vadászati jog a 
földtulajdonhoz kötődik. A törvényter-
vezet fontos részének nevezte az élőhe-
lyek fejlesztését, és mint elmondta, ke-
resztülvitték a horgászok legfontosabb 

kérését is, így minden természetes víz 
horgászati kezelésbe kerül.

A kormányfő-helyettes kitért többek 
között arra is, az új törvény értelmében 
minden földtulajdonosnak jogában áll 
rendelkeznie saját területe vadászati 
hasznosításáról vagy megbízhat vala-
kit, hogy ő rendelkezzen, de ha egyiket 
sem teszi, akkor – a korábbi gyakor-
lattal ellentétben – helyettük sem bi-
zottság, sem jegyző nem rendelkezhet.

Az agrárgazdálkodónak és a va-
dászatra jogosultnak együtt kell 
működnie a vadkárelhárításban, így 
például egyeztetniük kell, hogy a 
gazdálkodó mit vet a vadkárral kü-
lönösen veszélyeztetett területen és 
legalább öt méteres sávot kell hagy-
nia az erdő és a kultúrterület között. 
A haszonbérlet tíz helyett húsz év 
lesz az új törvény tervezet szerint – 
sorolt példákat semjén zsolt.

közölte, hogy mintegy ötven 
vadgazdálkodási tájegységet alakí-
tanak ki, ezek élén az állam által fi-
zetett tájegységi fővadászok állnak 
majd. A vadászatra jogosultak ezzel 
szakmai segítséget, a hivatásos vadá-
szok pedig egyfajta védelmet kapnak. 
A törvénytervezet eleme az is, hogy 
megkezdett négyezer hektáronként 
hivatásos vadászt kell alkalmazni.

semjén zsolt szécsényben el-
mondta azt is, hogy 2021-ben, az 

1971-es vadászati világkiállítás 50. 
évfordulóján nagyszabású vadásza-
ti kiállítást rendeznek, ami bemu-
tatja a magyar vadászatot, vadgaz-
dálkodást, a vadászati kultúrát, a 
lovassportot, a kutyás világot, a 
solymászatot, a gasztronómiát, bo-
rászatot, művészetet, valamint a 
horgászatot is.

szabó László, az országos ma-
gyar Vadászkamara Nógrád me-
gyei területi szervezetének elnöke 
arra emlékeztette a résztvevőket, 
hogy 310 évvel ezelőtt, 1705. szep-
tember 12-én a szomszédos borjú-
páston kezdődött meg a II. Rákóczi 
Ferenc által összehívott szécsényi 
országgyűlés. Ennek az évforduló-
nak köszönhető, hogy Nógrád me-
gye először rendezhetett országos 
vadásznapot. A megyei elnök a va-
dászok és horgászok feladatának 
nevezte, hogy megmutassák a ter-
mészettől egyre inkább elszakadó új 
nemzedéknek, hogy a számítógépes 
világ nem egyenlő a valósággal.

Íjász- és solymászbemutató, va-
dászkürtös térzene, trófea- és ter-
mészetfotó-kiállítás is színesítette 
a vadász- és horgásznap szécsényi 
programját. Fogadalmat tettek a 
szombaton felavatott ifjú Nimródok 
és Dianák, a vendégeket gasztronó-
miai bemutatóval, bor- és pálinka-
kóstolóval is várták.

Forrás: kDnP.hu, hIrADo.hu

A legszélesebb egyeztetéssel és konszenzussal, a leginkább szakmai alapok-
ra helyezve született meg a vadászati törvény tervezete, amelyet a jogi kont-
roll után a következő hetekben hoznak nyilvánosságra – jelentette ki Semjén 
zsolt, miniszterelnök-helyettes az országos vadásznapon és megyei horgászta-
lálkozón szécsényben szeptember 12-én. hozzátette: a magyar vadgazdálko-
dást a következő húsz évre meghatározó új vadászati törvény minősége okán 
a magyar jogtörténetben is kiemelt helyet kaphat.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Lelki megújulásra van szükség

A nemzet lelkével épp annyit kell 
törődni, mint a pénztárcájával.  Rét-
vári bence utalt az alaptörvény szö-
vegére, amely szerint magyarország 
gazdasága az értékteremtő munkán 
és a vállalkozás szabadságán alapszik. 
Az értékteremtéssel kapcsolatban pél-
daként említette egyebek között az 
érettségi feltételéül szolgáló iskolai 
közösségi szolgálatot, amelynek célja, 
hogy a fiatalok „belekóstolhassanak” 
az önkéntességbe. kiemelte: jóval több 
gyermeknek kellene hit- és erkölcstant 
tanulnia, hiszen a hittel rendelkezők 
könnyebben megállják helyüket az 
életben. Utalt arra, a kormánynak se-

gítenie kell, hogy a fiatalok itthon ta-
lálják meg életcéljukat, közösségüket, 
segítenie kell nekik gyökeret ereszteni, 
és akkor kevesebben fogják külföldön 
keresni boldogulásukat.

Sepsi Enikő, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem dékánja köszöntőjében 
elmondta: a mentálhigiénés hálózat 
egyre kiterjedtebb működését szolgáló 
együttműködési szándéknyilatkozatot 
írtak alá a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézettel. Megemlítette: 2016-tól nyolc 
szakmai műhellyel működő kiválósági 
képzési központ is létrejöhet, egyben 
reményét fejezte ki, hogy e terv meg-
valósulhat. Fráter Olivér, a Nemzet-
stratégiai kutatóintézet elnökhelyette-
se egyebek mellett arról beszélt, hogy a 

világ legfrissebb boldogságindex-teszt-
jén Indonézia, mexikó és India maga 
mögé utasított náluk gazdaságilag fej-
lettebb országokat, például svédorszá-
got is. A trianoni utódállamok többsége 
– köztük magyarország is – a sereghaj-
tók közé tartozik. A Nemzetstratégiai 
kutatóintézet feladatának tekinti e 
tendencia megfordítását és a magya-
rok életigenlésének visszahozását. 

kiemelte: ha a magyar nemzet biztos 
jövőt akar magának a Kárpát-hazában, 
akkor azt az ősi tudást és keresztény 
alapelvet kell szem előtt tartani, amely 
a magyarság fennmaradását eddig biz-
tosította, így lehetünk boldog és egész-
séges magyarsága a világnak.

A konferenciára, amelyet első alka-
lommal rendezett meg a károli Gás-
pár református egyetem (kre)  és 
a Nemzetstratégiai kutatóintézet, er-
délyből, a Felvidékről, a Délvidékről 
és Kárpátaljáról is érkeztek résztvevők. 
Az esemény közvetlen célja a kár-
pát-medence magyarságának mentális 
megújulását segítő hálózatok létre-
hozása, a hálózatépítés folyamatának 
gyorsítása.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Október 2-án megkezdődött a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat háromnapos hálózatépítő konferenciája Berekfürdőn. Rétvári Bence, az 
emmi parlamenti államtitkára azt mondta: a 20. századi magyar történelem rendkívül hányattatott volt. Az államtitkár az alaptörvényt idézte, amely 
szerint Magyarországnak lelki megújulásra van szüksége. A kormány számára a kormányzás nem csupán mérnöki munka, nemcsak az állami bevéte-
lek újraelosztásáról, hanem sokkal többről szól.

elismerés az vancouveri  
tiszteletbeli főkonzulnak

Molnár András az 1960-as évek elején 
vándorolt ki Magyarországról. Felsőfo-
kú tanulmányainak elvégzését követően 
Luzernből Vancouverbe telepedett át, 
ahol építőipari vállalkozásba kezdett. Az 
általa alapított Molnar Group évtizedek 
óta Brit Kolumbia egyik vezető ingat-
lanfejlesztő cége. Molnár András a rend-
szerváltás utáni Magyarország elsőként 
kinevezett tiszteletbeli konzuljai közé 
tartozik, 1995-ben tiszteletbeli főkonzuli 
rangot kapott.

molnár András az önkéntesen vállalt 
tiszteletbeli konzuli munkáját mintegy 
negyed évszázada nagy empátiával vég-
zi, mindig nagy hangsúlyt fektetve a ha-
zánk és brit kolumbia közötti kapcsola-
tok élénkítésére és mélyítésére, a magyar 

kultúra terjesztésére. Az általa vezetett 
főkonzulátus látja el – Magyarország Ot-
tawai Nagykövetségének felügyelete mel-
lett – a tartományban bajba jutott magyar 
állampolgárok érdekképviseletét. Főkon-
zulként külön figyelmet fordít a honosítás 
bevezetése óta rendszeresített kihelyezett 
konzuli fogadónapok helyi megszervezé-
sére és lebonyolítására, a magyar közös-
ségekkel való kapcsolattartásra. tiszte-
letbeli főkonzuli feladatai mellett Molnár 
Andrásnak jelentős szerepe van a brit 
kolumbiai magyarság és az anyaország 
kapcsolatának ápolásában, a diaszpórá-
ban élő magyarok magyarságtudatának 
fenntartásában és a magyarság egyesíté-
sében. személye töretlen megbecsülésnek 
és köztiszteletnek örvend úgy a helyi ma-
gyar közösségekben, mint a tartományi és 
kanadai üzleti és politikai körökben.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A magyarság megmaradása és a magyar kultúra megőrzése érdekében a kanadai di-
aszpórában végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként áder jános köztársasági el-
nök orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Molnár András, vancouveri tiszteletbeli 
főkonzulnak a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta. Az elisme-
rést semjén zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta át az országházban.

A magyar szórvány napjává  
lehet november 15-e

A parlament honlapján köz-
zétett dokumentum rögzíti: 
az Országgyűlés a határon 
túli magyarság iránt viselt, az 
alaptörvényben rögzített fele-
lősségnek megfelelve novem-
ber 15-ét, bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelem és magyar király 
születésének napját, a magyar 
Szórvány Napjává nyilvánítja. 
A parlament felhívja az intéz-
ményeket, szervezeteket, és 
egyúttal felkéri a polgárokat, 
hogy a nemzet szerves részét 
alkotó szórvány magyarság 
támogatásának egy kiemelt 
napot szenteljenek, és idén 
november 15-től kezdve ezt a 
napot közösen, méltó keretek 
között ünnepeljék meg.

A javaslat indoklásában feli-
dézték, hogy a kárpát-meden-
cei Magyar Képviselők Fóru-
ma (KMKF) 2014. december 
5-i ülésén azt a javaslatot tette, 
hogy az Országgyűlés novem-
ber 15-ét nyilvánítsa a Magyar 
szórvány Napjává, hiszen er-
dély aranykorának legnagyobb 
fejedelme, bethlen Gábor ezen 
a napon, 1580. november 15-én 
született a - ma már szórvány-

területen található - Hunyad 
megyei marosillyén. Az er-
délyi magyarság immár négy 
éve megünnepli ezen a napon 
a szórvány napját.

kitértek arra is, hogy a nem-
zet fogyása a leggyorsabban a 
szórványterületeken zajlik, itt 
a legintenzívebb az asszimiláló 
hatás. A szórvány magyarság 
sajátos helyzete miatt külön-
leges támogatási módszereket 
kíván meg, a határon túli tömb- 
magyarság szempontjaitól el-
térőket, hozzátéve: a magyar 
szórvány napja kiemelné eze-
ket – az olykor háttérbe szoruló 
– közösségeket, és kellő figyel-
met fordítana a problémáikra.

mint hangsúlyozták: a min-
dennapi életben a szórvány-
ban élő magyarok sok esetben 
csak akkor és addig lehetnek 
magyar környezetben, amíg 
családi körben vannak, ottho-
naikból kilépve asszimiláló 
környezetbe lépnek át akár a 
magyarországgal szomszédos, 
akár távolabbi országokban. A 
még megmaradt vagy újonnan 
létrehozott helyi, anyanyelvi 
intézményeiknek kiemelt sze-
repük van a magyar környezet 
fenntartásában.

Forrás: kDnP.hu, PArlAMent.hu

A magyar szórvány napjává nyilvánítanák november 15-ét fide-
szes és kereszténydemokrata országgyűlési képviselők, az erről 
szóló határozati javaslatot szeptember 28-án nyújtották be a par-
lamentnek. A szórvány magyarság sajátos helyzete miatt különle-
ges támogatási módszereket kíván meg, a határon túli tömbma-
gyarság szempontjaitól eltérőket.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Legyünk kis szent Istvánok 
saját őrhelyünkön!

A kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke példaként említette, hogy Szent 
István a keresztény állam létrehozásával 
közjogi egységbe foglalta a magyar nem-
zetet, így a törzsek Magyarországából 
létrehozta az apostoli magyar királysá-
got. Innentől kezdve ez az acélabroncs 
tartotta meg a kulturális értelemben vett 
nemzetet – fogalmazott, hozzátéve, a 
kulturális és a politikai nemzet fogalmai 
azóta is szétválaszthatatlanok.

semjén zsolt kiemelte, hogy az ál-
lamnak mindezek miatt szimbolikusan 
is el kell ismernie azokat, akik munká-
jukkal segítik a magyarság azonosság-
tudatának megőrzését.

potápi Árpád János, a miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára beszédében hangsúlyozta, 

a kormánynak olyan intézkedéseket 
kell hoznia, amelyek eredményeként 
egyre több magyar születhet. A kabi-
netnek ösztönöznie kell azt is, hogy a 
kárpát-medencében és a szórványban 
minél több fiatal válasszon magyar 
anyanyelvű iskolát – tette hozzá, majd 
példaként említette a külhoni magyar 
szakképzés megerősítésének szándékát.

Összesen tíz Külhoni Magyarság 
Díjat adtak át, amelyet a miniszterel-
nök-helyettes javaslatára a kormányfő 
adományoz a külhoni magyar közössé-
gek érdekében végzett közéleti, oktatási, 
kulturális, egyházi, tudományos, vala-
mint a gazdasági önszerveződés terüle-
tén végzett kiemelkedő munkáért.

Idén miholcsa József erdélyi szobrász, 
a Segesvári Gaudeamus Alapítvány, a 
dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, a 
felvidéki Dunaág Néptáncműhely, vala-
mint a KOR-ZÁR verséneklő műhely, a 
vajdasági Sturcz József Amatőr Színját-
szó Csoport, a kárpátaljai eszenyi rit-
mus Néptáncegyüttes, a Hollandiában 
élő Tóth Miklós István református lelkész 
és a Kanadában működő Szent Erzsébet 
római katolikus magyar egyházközség 
és Magyar Iskola vehette át a díjakat.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Augusztus 20. arra szólít minden magyart, hogy legyen „kis szent István 
az élet azon helyén, ahova a gondviselés állította” – mondta semjén zsolt, 
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes augusztus 19-én a Külhoni 
Magyarságért Díjak átadásán, az országházban. hangsúlyozta: szent István 
országépítő munkája akkor vihető tovább, ha mindenki kis Szent Istvánként 
tevékenykedik saját őrhelyén. A magyar nemzet megmaradása egyrészt a 
nyelvi, kulturális és történelmi azonosságtudat megőrzésén, valamint az eh-
hez szükséges közjogi keretek biztosításán múlik.

Az anyaország nem mond le 
egyetlen magyarról sem

A kárpát-medencében a szórvány-
magyarság 95 éve „olvad”, jelentős fo-
gyás figyelhető meg a nagyvárosokban 
is, a program célja ennek a folyamatnak 
a lassítása, lehetőség szerint megállítása 
– magyarázta a nemzetpolitikai állam-
titkárság által idén indított program cél-
ját a miniszteri biztos.

A nyugati magyar diaszpóra támo-
gatását célzó, két éve kezdődött, sike-
resnek bizonyult Kőrösi Csoma Sán-
dor-program mintájára a Petőfi-program 
keretében ötven, pályázattal kiválasztott 
magyar fiatalt küldenek ki a térség or-
szágaiba, hogy a szórványban élő ma-
gyarokat identitásuk megőrzésében, 
közösségeik megerősítésében segítsék, 
erősítsék Magyarországhoz való kötő-
désüket. egy augusztus eleji egyhetes 
oktatási szakaszt követően az ösztön-
díjasok egy része augusztus 15-én már 
megérkezett a fogadó közösségekhez, 
másik részük szeptember 1-jén kezdte 
meg munkáját.

A céltelepülések listáját az érintett 
országok magyar szervezeteivel kon-
zultálva alakította ki az államtitkárság: 
Felvidéken 8, Délvidéken (Szerbiában) 
5, Horvátországban 2, bosznia-Herceg-
ovinában, szlovéniában, macedóniá-
ban, Dél-Lengyelországban és Csehor-
szágban 1-1, Ausztriában 4, kárpátalján 
4, románia – moldva, erdély, partium 
és bánság – szórványközösségeiben 
pedig 22 ösztöndíjas fog kilenc hóna-
pon keresztül tevékenykedni. A fogadó 
szervezetekre anyagi teher nem hárul. 

Az ösztöndíjasok havonta kapják az 
ösztöndíjukat, illetve a szállás- és utazá-
si költség térítésére szolgáló ellátmányi 
keretet – mutatott rá Grezsa István.

A programban részt vevő ötven fia-
talt 168 pályázó közül választották ki: 
feltétel volt, hogy a magyar szórvány 
számára hasznosítható szakmai felké-
szültséggel, például közösségszervező, 
hagyományőrző tapasztalatokkal ren-
delkezzenek. Az ötven ösztöndíjas kö-
zül 18 nem anyaországi, közülük 9-en 
erdélyiek.

„A következő legfeljebb két-három 
évben dől el, hogy emelkedő nemzet-
ként éljük-e meg a trianoni centenáriu-
mot, vagy veszteségeivel szembenézni 
képtelen közösségként, amely elfogadja 
számbeli és lélekbeli fogyatkozásának 
következményeit. Nyilván minden fe-
lelősen gondolkodó magyar csak azt 
válaszolhatja, hogy legyen bármilyen 
végzetesnek tűnő is leépülésünk, mégis 
meg kell próbálkoznunk talpra állni” – 
jelentette ki a miniszteri biztos.

Az ösztöndíjasokról, a fogadó szer-
vezetekről, a programról és a teljesí-
tett szolgálat konkrét eredményeiről a 
www.petofiprogram.hu oldalon lehet 
tájékozódni – írta a Kolozsváron meg-
jelenő Krónika.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Az anyaország nem mond le egyetlen magyarról sem, akár vegyes házasság-
ból született, akár már nyelvvesztéssel él – jelentette ki augusztus 25-én gre-
zsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért 
felelős miniszteri biztosa, akivel a nemrég indult Petőfi Sándor-programról 
közölt interjút az erdélyi krónika.

egység nélkül nincs magyar 
érdekérvényesítés Kárpátalján

semjén zsolt az mtI-hez eljuttatott 
közleményében úgy fogalmaz: a kár-
pátaljai magyar kulturális szövetség 
(kmksz) és az Ukrajnai magyar 
Demokrata szövetség (UmDsz) kö-
zött kialakult konstruktív együttmű-
ködés és a példaértékű megállapodás 
a kárpátaljai magyar közösség érde-
ke, „hiszen a magyar egység az érde-
keink érvényesítésének feltétele”.

A legteljesebb körű magyar ön-
kormányzati képviselet sikeres 
megjelenítése a kárpátaljai magyar-
ság szülőföldön való boldogulásá-
nak egyik legfontosabb eszköze – 
tette hozzá a kereszténydemokrata 
politikus.

A kmksz és az UmDsz a 2015. 
október 25-re kitűzött ukrajnai 
helyhatósági választásokon foly-
tatandó együttműködésről kötött 
megállapodást.

Forrás: MtI

A magyar egység a feltétele a magyar érdek érvényesítésének kárpátal-
ján – üdvözölte szeptember 5-én Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 
miniszterelnök-helyettes azt, hogy a két meghatározó ukrajnai magyar 
szervezet, a kárpátaljai Magyar kulturális szövetség (kMksz) és az 
ukrajnai Magyar Demokrata szövetség (uMDsz) napközben választási 
együttműködést kötött.

megbukott a Ceausescu-diktatúra 
szellemét idéző mentalitás 

semjén zsolt miniszterelnök-he-
lyettes szeptember 29-én az mtI-
hez eljuttatott közleményében ki-
emelte: elfogadhatatlan lenne, hogy 
egy európai uniós országban bárkit 
retorzió ér amiatt, mert nemzeti 
himnuszát elénekli. ez a mentalitás, 
ami a Ceausescu-diktatúra szelle-
mét idézi, most egyértelműen meg-
bukott – rögzítette a KDNP elnöke, 
aki szerint természetes a kovászna 
megyei magyarság elvárása, hogy 
sebastian Cucu megyei prefektus-
nak bocsánatot kell kérnie a magyar 
emberektől és le kell vonnia méltat-
lanná válásának konzekvenciáját.

A kovászna megyei törvényszék 
elutasította a prefektus fellebbezé-
sét, és másodfokon is érvénytele-
nítette a magyar himnusz éneklése 
miatt kiszabott bírságot.

Az ítéletnek a törvényszék hon-
lapján közölt kivonata szerint a tör-
vényszék megalapozatlannak tartot-
ta a kormány helyi képviselőjének a 
fellebbezését, és érvényben hagyta 
az alapfokú ítéletet.

Az ötezer lejes (350 ezer forint) 
bírságot azért rótta ki a prefektus 
hivatali elődje, mert a Magyar Pol-
gári párt (mpp) által szervezett 
tavalyi sepsiszentgyörgyi trianoni 
megemlékezés végén az összegyűl-
tek elénekelték a magyar himnuszt.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A kormány üdvözli a Kovászna megyei törvényszék jogerős döntését, mi-
szerint a 2014. június 4-i, nemzeti összetartozás napi megemlékezésen a 
magyar emberek nem sértettek törvényt azzal, hogy a magyar himnuszt 
elénekelték. semjén zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a bíróság által 
meghozott határozat egyértelműen kimondja, hogy a prefektus jogtalanul 
szabott ki bírságot a rendezvényt szervezőkre.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

„Kicsi segítség a nagy 
Ukrajnának”

Soltész Miklós – aki a tízből nyolc 
táborban részt vett – elmondta, hogy 
a gyerekeknek sok programot szer-
veztek Velencén, de a táborozók 
budapesti kiránduláson is részt ve-
hettek, így a Parlamentbe és az állat-
kertbe is ellátogathattak.

Az államtitkár azt mondta: a tábor 
olyan kicsi segítség a nagy Ukrajná-
nak, amelyet a magyarok nyújtottak, 
és reményét fejezte ki, hogy ezáltal 
a két ország is kicsit közelebb került 
egymáshoz. Arról is beszélt, hogy 

a két népet keresztény gyökereik is 
összekötik, ezért is üdvözölte, hogy 
több csoport is meg tudott állni egy 
kelet-magyarországi görög katolikus 
kegyhelyen, máriapócson.

Szalipszki Endre beregszászi fő-
konzul méltatta mindazokat, akik 
szerepet vállaltak abban, hogy Ukraj-
na több, háborútól sújtott területéről 
gyermekek érkezhessenek magyar-
országra. Azt mondta, kárpátalján 
dolgozva maga is érzékeli a nehéz 
helyzetet, mely megvisel felnőttet és 
gyermeket egyaránt. Ebből zökken-
hettek ki a tábornak köszönhetően a 
gyermekek – tette hozzá.

Hartyányi Jaroszlava ukrán nem-
zetiségi szószóló örömét fejezte ki, 
hogy magyarország, Ukrajna nyugati 

szomszédjaként segítő kezet nyújtott 
az ukrán népnek. Úgy fogalmazott: 
Ukrajna nem csak most, hanem füg-
getlenségének 24. évfordulóján is sok 
gesztust kapott magyarországtól, 
míg keleti szomszédjától, Oroszor-
szágtól „bombákat, fegyverlövése-
ket” kaptak.

szintén a közös keresztény gyöke-
rekről beszélt Mihajlo Junger, Ukrajna 
budapesti nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője, aki a gyors vízumintézésért 
is köszönetet mondott. Hangsúlyozta: 
tudja, hogy Magyarország segített, segít 
és segíteni is fog Ukrajnának tragikus 

helyzetében. Az ügyvivő kitért arra is: 
nem szereti, amikor a közbeszédben ar-
ról hallani, hogy Ukrajnában polgárhá-
borús állapotok uralkodnak. Azt mond-
ta: ez nem így van, nincs polgárháború 
Ukrajnában, hanem orosz agresszió van 
Ukrajnával szemben.

kravcsenko György, az Ukrán 
országos Önkormányzat elnöke kö-
szönetet mondott a tábor lebonyolí-
tásában részt vevő önkéntes felügye-
lőknek és orvosoknak.

A táborban tíz turnusban olyan rá-
szoruló, az Ukrajnát sújtó háborúban 
szenvedő ukrán családok gyermekeit 
látják vendégül Velencén, amelyben 
az édesapa meghalt vagy megsérült a 
harcokban, illetve jelenleg is a fron-
ton teljesít szolgálatot.

Forrás: kDnP.hu, MtI

lezárult a tíz héten át mintegy 650 ukrajnai gyermeknek szervezett tábor Ve-
lencén – mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára 
augusztus 27-én a helyszínen. A táborban tíz turnusban olyan rászoruló, az 
Ukrajnát sújtó háborúban szenvedő ukrán családok gyermekeit látták ven-
dégül Velencén, amelyben az édesapa meghalt vagy megsérült a harcokban, 
illetve jelenleg is a fronton teljesít szolgálatot.

Ahol a diplomácia dadog, a kultúra 
mindig folyékonyan beszél

Kolozsvár az 50 ezer főnyi magyar 
lakosságával, oktatási, kulturális és 
művészeti intézményeivel a magyarság 
egyik legfontosabb bástyája. „kolozs-
vár Erdély kulturális fővárosa, és ez a 
legméltóbb hely arra, hogy 2021-ben 
Európa kulturális fővárosa legyen” – 
jelentette ki seszták miklós.

Felidézte, hogy augusztus 20. körül 
az összetartás, összetartozás, identitás, 
közösség és nemzet fogalmakat szokás 
sorolni, s mint fogalmazott, ezeknek a 
szavaknak az ereje soha nem kopik el. 
Külön szólt a város fiataljaihoz. „Ők je-
lentik a garanciát arra, hogy a magyar 
szó még sokáig hallatszik kolozsvár 
utcáin” – hangsúlyozta seszták miklós.   

Horváth Anna, kolozsvár alpolgár-
mestere arra figyelmeztetett, hogy a 
magyar napok megszervezése akkor 
vált lehetségessé, amint volt összefo-

gás, amint a kolozsvári magyar embe-
rek hinni kezdtek közösségük erejében.  

együtt, közösen bármit, amiben 
őszintén hiszünk, amit igazán akarunk, 
képesek vagyunk sikerre vinni, és en-
nek valóra váltása rajtunk, csakis raj-
tunk áll – fogalmazott a romániai ma-
gyar Demokrata szövetség (rmDsz) 
színeiben megválasztott elöljáró.   

Gergely balázs, a magyar napokat 
szervező Kincses Kolozsvár Egyesület 
elnöke arra figyelmeztetett, hogy Ko-
lozsvár 2016. augusztus 19-én ünnepli 
szabad királyi várossá nyilvánításának 
700. évfordulóját. „Kiáltsuk ki 1016-
ot »kolozsvár 700« név alatt a város 
születésnapi évének” – kezdeményez-
te. ez a dátum világszerte bármely 
városnak büszkesége lenne. Nincs sok 
belőlük. De olyan városról nem tudok, 
amelyik egy ilyen dátumot ne ünnepel-
ne meg méltóképpen (...) Idén ifjúsági 
főváros voltunk, 2021-ben, ha minden 
jól megy, kulturális főváros leszünk, a 
2016-os év csak a miénk lesz – mond-
ta az erdélyi magyar Nemzeti tanács 
(EMNT) alelnöki tisztségét is betöltő 
Gergely balázs.   

mihai seplecan, a kolozs megyei 
önkormányzat elnöke azt ígérte, az 
általa vezetett intézmény jövőre hat-
hatósabban segíti a magyar napok 
szervezését.

Forrás: kDnP.hu, MtI

seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint „ahol a politika és a diplomá-
cia nyelve olykor kicsit dadog, ott a kultúra és a művészet mindig folyékonyan 
beszél”. A miniszter a kolozsvári Magyar napok augusztus 23-i zárógáláján 
mondott ünnepi beszédében a Kolozsvár főterén összegyűlt több tízezres tömeg 
előtt hangsúlyozta: „bármennyire is fontos népeink identitásának az ápolása és 
kölcsönös tisztelete, itt a kárpát-medencében mindannyiunknak egy a sorsunk”.

elindult a tizenharmadik 
Liszt Ferenc kerékpártúra

Az NFM nemcsak a határon át-
nyúló regionális együttműködések 
erősítésének érdekében támogatja a 
rendezvényt. közlekedésbiztonsági, 
környezetvédelmi, egészségi szem-
pontból is fontosnak tartja a kerék-
pározás népszerűsítését – hangsú-
lyozta becsey zsolt.

Papp Attila, a program szervezője 
az m1 aktuális csatornának a hely-
színen azt mondta: az előzetes szá-
mítások alapján nagyjából 800-an 

vesznek részt a túrán. A Harkáról 
Doborjánba tartó út végállomása 
Liszt Ferenc szülőháza, ahol ko-
szorúzással emlékeznek a világhírű 
magyar zeneszerzőre. Emellett cél 
az osztrák-magyar közösségek ösz-
szekovácsolása is.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Firtl Mátyás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője 
indította útjára augusztus 30-án a tizenharmadik liszt Ferenc-kerékpár-
túrát.  A liszt Ferenc-kerékpártúra a nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
„Kerékpáron 7határon át” elnevezésű programsorozatának része. A rajt 
előtt az M1 aktuális csatornának a tárca helyettes államtitkára kiemelte, 
hogy a kerékpáros turizmus folyamatosan növekszik.
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Fontos az érdemibb
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Vajdaság-szerte megemlékezéseket tartottak az aradi vértanúk tiszteletére

eleméren szentmisével emlékeztek 
Kiss Ernőre, a város szülöttére abban 
a templomban, ahol már csak havonta 
egyszer tartanak katolikus szentmisét, 
a 4300 fős településen ugyanis már két 
százalék alá csökkent a magyar lakos-
ság száma, és kevesebb mint egy tucat 
hívő van. Hajnal Jenő, a vajdasági Ma-
gyar Nemzeti tanács (mNt) elnöke 
ünnepi beszédében azt hangsúlyozta: 
a tizenhárom vértanú halála mára jel-
képpé vált, annak a küzdelemnek és 
áldozatvállalásnak a szimbólumává, 
amelyet a magyar nép évszázadokon 
át folytatott nemzeti függetlenségének 
megteremtéséért, társadalmi haladá-
sáért. emlékeztetett arra is, hogy hat 
vértanú kötődik valamilyen módon a 
Délvidékhez.

„Nekünk ma azt kell eldöntenünk, 
hogy a senki földjén, a bizonytalan-
ságban, vagy pedig szülőföldünkön, 
érzelmileg és szellemileg a magyar 
nemzethez kapcsolódva akarunk-e 

élni” – utalt beszédében az mNt elnö-
ke a nagyfokú elvándorlási hullámra, 
illetve arra, hogy a vajdasági magyar 
politika a szülőföldön való megmara-
dást és boldogulást támogatja.

pásztor István, a Vajdasági magyar 
szövetség elnöke beszédében kitért az 
emlékhely felújítására is, és bejelen-
tette, hogy az emléktábla mellett ha-
marosan szobrot is kap a településen 
Kiss Ernő, illetve azt a fejet, amely 
a nagybecskereki főtéren álló szobor 
felrobbantásakor megmaradt, és most 
múzeumban áll, méltó módon fogják 
kiállítani. (Nagybecskerek főterén 
Kiss Ernő szobra helyén ma I. Péter 
szerb király lovasszobra áll.)

Adán Damjanich János vezérőr-
nagy emlékművét koszorúzták meg 
az emlékezők. Elhangzott, hogy eb-
ben az esztendőben kettős jubileumot 
ünnepel a település, mivel huszonöt 
éve ünnepelheti újra a magyar közös-
ség az 1848-1849-es forradalmat és 
szabadságharcot, a Damjanich-em-
lékmű alapkövét pedig öt éve helyez-

ték le. Dudás Károly író, a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség elnö-
ke beszédében méltatta az adai ma-
gyar közösséget, amelynek harcot 
kellett vívnia azért, hogy megőriz-
hesse Damjanich János emlékművét, 
hiszen azt felállítása után azonnal el 
akarták távolítani, mert a szerbek a 
szerb születésű Damjanichot áruló-
nak tartják, amiért a magyar szabad-
ságért harcolt velük szemben.

zomborban, schweidel József 
szülővárosában a Szent Rókus teme-
tőben emlékeztek a szabadságharc 
katonáira, majd a magyar polgá-
ri kaszinóban koszorúzták meg a 
honvédtábornok emléktábláját. Az 
ünnepi beszédekben elhangzott, 
hogy akkor van értelme a múltidé-
zésnek és a megemlékezéseknek, 
„ha a megidézett hősök emlékéből, 
példamutatásából képesek vagyunk 
erőt meríteni az aktuális nehézsé-
gek leküzdéséhez” – számolt be róla 
a Vajdaság Ma című hírportál. A 
szabadkai Pannon RTV tudósítása 

szerint az eseményen Hajnal Jenő, 
az mNt elnöke összefogásra intett, 
és kiemelte: „az aradiak is ahányan 
voltak, annyiféleképpen gondolkod-
tak, de a tett, az akarat, a nemzetál-
lam, a szabadság kivívása arra biz-
tatta őket, hogy együtt, közösen egy 
célért kell előre menni”.

A Lázár Vilmos emlékére állított 
domborműnél Nagybecskereken a már 
hagyományosnak számító Légy híve 
rendületlenül című hangversennyel 
emlékeztek az aradi vértanúkra. A Vö-
rösmarty mihály szózatából vett idé-
zetet címként viselő zenei programot 
Lázár Vilmos és Kiss Ernő búcsúleve-
leinek felolvasása színesítette.

közismert, hogy a szabadságharc 
első győztes csatáját Pákozdnál vív-
ta a magyar sereg, az utolsó győztes 
csatáról azonban kevesebb szó esik. 
erre emlékeztek kishegyesen, ahol 
1849. július 14-én a magyar sereg 
visszaszorította Jellasics horvát bán 
csapatait, és ezzel kivívta a szabad-
ságharc utolsó győzelmét.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Kiss Ernő honvédtábornok sírjánál, a vajdasági Eleméren tartották október 6-án a délvidéki központi megemlékezést az 1848-49-es magyar forradalom és szabadság-
harc 166 évvel ezelőtt Aradon kivégzett vértanúinak tiszteletére emellett számos más településen is tartottak megemlékezéseket.

A magyar megmaradást és a magyar-román sorsközösség 
tudatosítását kell segítenie a megemlékezésnek

semjén zsolt a kivégzett tábornok-
ra emlékezve elmondta: „Elődeink 
gondosan őrizték a neveket is. Az ön-
kényuralom idején széles körben elter-
jedt volt egy karperec: fekete karikán 
kilenc ezüst betű, az aradi vértanúk 
nevének kezdőbetűi. Kilenc, mert, 
hogy hétnek azonos betűvel kezdődött 
a vezetékneve. S a kezdőbetűk egy 
mondatot jelentettek: pannonia Vergiss 
Deine toten Nie, Als kläger Leben 
sie, ami magyarul annyit tesz: pannó-
nia, ne feledd halottaidat, mint vádlók, 
tovább élnek ők.” Kijelentette: hosszú 
idő és nagy türelem kell ahhoz, hogy az 
előítéletek enyhüljenek és a valós tör-
ténelem szóhoz jusson. „ez nehéz, de 
nem lehetetlen. Tizenegy évvel ezelőtt 
sikerült a vár kazamatáiból kiszabadult 
Szabadság szobrot felállítani, ha nem 
is az eredeti helyén, de mindenképpen 
egy köztéren, aminek nevét megbéké-
lés terére változtatták.”

A jelenre térve hangsúlyozta: ter-
mészetellenesek és kontraproduktívak 
a politikai villongások.semjén zsolt 
kiemelte: minél több összekötő kapo-
csra van szükség a 450 kilométeres, 
magyar-román közös határszakaszon, 
ezért szorgalmazta, hogy a tíz, már 

megépült közúti határátkelőt mihama-
rabb adja át a román fél a forgalomnak.

emlékeztetett: a magyar-román 
együttélés 2012-ig bizalmi alapú, gya-
korlatias és eredményes volt, az együtt-
működést azonban az utóbbi években 
politikai szinten elutasították, az utóbbi 
hetekben pedig „minősíthetetlen stílu-
sú támadások” érték magyarországot. 
„És szeretném ehelyütt is hangsúlyozni, 
hogy mi most is nyitottak vagyunk min-
denre, ami a két ország közötti partner-
séget szolgálja, és ami elősegíti, hogy 
magyarország és románia minél több 
szálon legyen összekötve” – mondta a 
miniszterelnök-helyettes. ennek egyik jó 
példája az lenne, ha az osztrák és szlovák 
határhoz hasonlóan, „minél több határát-
kelő pont nyitna lehetőséget a minden-
napi kapcsolatokra, hiszen csak így kép-
zelhető el gazdasági együttműködés, az 
emberek között pedig minél szabadabb 

és szorosabb kapcsolat”.  semjén zsolt 
hangsúlyozta, ugyanakkor látni kell azt 
is, „bármennyi út kötheti össze orszá-
gunkat, ha szellemi értelemben nem lesz 
nyitottság arra, ami a nemzeti megma-
radásunkhoz szükséges, és ami európá-
ban a XXI. században természetes. Így 
az önrendelkezés, vagyis az autonómia 
különböző formái, a nyelvi jogok bizto-
sítása a közigazgatásban, szimbóluma-
ink tiszteletben tartása”. kijelentette: a 
romániai magyar közösség szülőföldjén 
akar boldogulni, amihez magyarország 
minden segítséget megad, és amit Romá-
niának is meg kellene adnia.

kelemen Hunor, a romániai magyar 
Demokrata szövetség (rmDsz) szövet-
ségi elnöke ünnepi beszédében kiemelte: 
a szabadság nem lehet kizárólagosan egy 
nemzeté. „Nem lehet egy nép szabad, 
amíg a vele élő más népek vagy etni-
kumok nem érzik magukat szabadnak” 

– fogalmazott. kifejtette: számukra 
a szabadság azt jelenti, hogy nemzeti 
identitásukat, nyelvüket és kultúrájukat 
szülőföldjükön megőrizhetik. „Nem 
akarjuk másodrangú állampolgárok-
nak érezni magunkat saját hazánkban” 
– hangsúlyozta, s hozzátette: a romá-
niai magyarság szabadságától nem lesz 
kevésbé szabad a többségi nemzet. Az 
1848-49-es események arra tanítanak, 
hogy minden nemzedéknek tudnia kell 
áldozatokat hozni, megújulni és előre 
tekinteni – mondta kelemen Hunor. 

George Falca, Arad polgármestere 
az ünneplőkhöz szólva emlékeztetett: 
15 éve ő volt az első román köztisztvi-
selő, aki koszorút helyezett el a 13 aradi 
vértanú szobránál. Hiszünk az értékek-
ben, s az egyik legnagyobb érték egy-
más tisztelete - mondta a polgármester.  

Faragó Péter, az RMDSZ Arad me-
gyei elnöke szerint a magyarság – külö-
nösen Aradon és a szórványban – ideo-
lógiai és politikai törésvonalak mentén 
egyre megosztottabb, a megosztottság 
pedig gyengíti az erejét. „Szórványban 
élet-halál kérdése megmutatni, hogy 
vagyunk, és hogy bele akarunk szólni 
sorsunk irányításába” – jelentette ki.  
Az ünnepi beszédek után közös imád-
kozás és a koszorúk elhelyezése kö-
vetkezett.

Forrás: kDnP.hu, MtI

A magyar-román sorsközösség tudatosítását, a nemzet megmaradását kell segítenie az aradi vértanúk kivégzésére való emlékezésnek – mondta semjén zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a kDnP elnöke Aradon, október 6-i ünnepi beszédében.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI

Nemzeti identitásunk 
megőrzése segíthet

A kereszténydemokrata Néppárt 
országos Választmányának elnöke be-
szédében emlékeztetett, hogy első ki-
rályunk egy erős és öntudatos államot 
hagyott örökül, mert világos koncepció 
volt a fejében arról, hogy miként te-
remthet külső és belső békét, s hogyan 
gyarapodhat a magyarság.  

Latorcai János elmondta, szent István 
látta, hogy az állam nem önmagában 
való, fennmaradni csak akkor képes, ha 
a közjót szolgálja, és ha olyan emberek 
irányítják, akik a nemzet bizalmából azt 
igaz, a közösség érdekeit biztosító poli-
tikával szolgálják. Első királyunkra és 
az államalapításra való emlékezés meg-
követeli, hogy felidézzük szent István 
tetteit és mérlegre kell tenni magunkat, 
vajon méltó örökösei vagyunk-e, helye-
sen értelmezzük-e intelmeiben meg-
fogalmazottakat és megfelelünk-e a 
haza elvárásainak. kijelentette: „szent 
István egy erős és öntudatos államot 
hagyott örökül, mert világos koncepció 
volt a fejében arról, hogy miként te-
remthet külső és belső békét, s hogyan 
gyarapodhat a magyarság.” Hozzátette: 
az erről szóló tanulságokat, parancso-
kat, tanácsokat és javaslatokat foglalta 
össze Imre hercegnek írott Intelmeiben, 
melynek legfontosabb sorait ma ország-
szerte sokan felidézik.

Az egy nyelvű és egy szokású inte-
lemről szólva elmondta, annak külö-
nös súlya van egy olyan településen, 
mint Iklad. „különös és meghatározó 
súlya, hiszen a török hódoltság után 
elnéptelenedett vidéket a XVIII. szá-
zad második felétől németek, svábok, 
osztrákok népesítették be és az ő mun-
kájuknak, szorgalmuknak köszönhető-
en állhatunk és emlékezhetünk ma itt” 
– jelentette ki, hozzátéve: büszkeséggel 
töltenek el minden felelősen gondolko-
dó magyart azok az ipari fejlesztések, 
művészeti alkotások, amelyekkel a Ma-
gyarországon elő németség járult hozzá 
közös hazánk felemelkedéséhez az el-
múlt évszázadok során. 

„A ma Ikladon élő német nemzeti-
ségű honfitársaink ősei közel 300 éve: 
dolgozni, építeni, fejleszteni jöttek és 
nem a könnyű, gondtalan élet, és kü-
lönösen nem a segélyek reményében. 

Saját erejükből falut és közösséget, 
templomot és iskolát építettek. Isko-
lát, mely a kulturális önazonosság és a 
közösséghez tartozás szimbóluma is” 
– mondta Latorcai János, különbséget 
téve az egykori betelepülés és mai il-
legális bevándorlás között, rámutatva 
arra, hogy Iklad lakói, keresztény kul-
turális tradícióikból fakadóan, nemcsak 
saját kultúrájukat, evangélikus vallásu-
kat őrizték meg, hanem megtartották az 
ország törvényeit, és ha sokszor sokan 
nem is ismerték szent István üzenetét, 
mégis megértették és megélték annak 
lényegét. „tudták, hogy a vendégek be-
fogadása és gyámolítása érték, de azzal 
tisztában voltak, hogy a tiszta szándékú, 
idegen emberek befogadását, a segítség-
nyújtást is, a közösség lehetőségei és tel-
jesítőképessége korlátozza” – jelentette 
ki az Országgyűlés alelnöke.  

Felhívta a figyelmet, hogy ma egyre 
többször és egyre hangosabban lángol 
fel a vita a hazánkba érkező migrán-
sokkal összefüggésben, sokan és sok-
féleképen látják, illetve láttatják a befo-
gadás és a segítségnyújtás kérdését, ám 
magyarország, mint az európai Unió 
tagja felelős az unió határszakaszainak 
őrizetéért, ugyanakkor az uniós sza-
bályok nem teszik lehetővé a gyors és 
határozott fellépést. „Alkalmazott mód-
szereinket ugyan többen kritizálják, de 
senkitől sem kaptunk érdemi segítséget 
a hazánkat sújtó, immár százezressé 
duzzadt embertömeg szociális ellátá-
sár, a migráció felgyorsult áramlásá-
nak megállítására, visszaszorítására” 
– mondta, majd hozzátette: európa, a 
nyugati világ, a migrációs nyomás kö-
vetkeztében történelmi fordulópont kü-
szöbén áll, ugyanakkor úgy tűnik, hogy 
egyelőre nem képes megválaszolni a 
kihívásokat.

Az Országgyűlés alelnöke szerint a 
helyzet egyértelmű, a nem változnak 
a trendek, 5-6 évtized múlva Európa 
nagyvárosaiban többségbe kerülnek a 
nem-nyugati kultúrából származó, a ke-
resztény Európa értékei jelentős részét 
elutasító emberek. Úgy fogalmazott, a 
kérdés csupán az, hogy ki akar ebben 
sorsközösséget vállalni. emlékeztetett, 
a magyar emberek erre nem vágynak,  
a legutóbbi nemzeti konzultáció során 
visszaküldött válaszok egyértelműen 
jelzik, hogy a magyar emberek szeret-
nék megőrizni mindazt, amit őseik örö-
kül hagytak rájuk. 

„e kérdésben is csak és kizárólag 
nemzeti identitásunk megőrzése és 
ápolása segíthet” – jelentette ki La-
torcai János.

Szent Istvánra, a magyar államalapításra való emlékezés szükségszerűen megkö-
veteli, hogy felidézzük királyunk tetteit, szellemiségét, de mérlegre kell tennünk 
magunkat is, hogy méltó örökösei vagyunk-e, helyesen értelmezzük-e intelmeit 
és megfelelünk-e a haza elvárásainak – mondta Latorcai János, az Országgyűlés 
alelnöke az augusztus 20-i falunapon Ikladon. 

szent István az idegenek 
befogadására tanított,  

de meg is védte az országát

„Az idegenek befogadása, szere-
tete és tisztelete nagyon fontos, hi-
szen akár a tudományban, akár az 
egyházi életben, akár a különböző 
mesterségek területén nagyon so-
kat segítenek az idegenből jött em-
berek, és ha őket szeretettel, tisz-
telettel fogadjuk, a rászorultakat 
segítjük, azzal csak gazdagodik az 
ország” – ecsetelte az államalapító 
királynak az idegenekre vonatkozó 
tanítását az államtitkár.

Azt is elmondta azonban, hogy 
szent István meg is védte az orszá-
gát az idegenektől. Gyepűrendszert 

épített ki, és a székelyeket is a hatá-
rok védelmére rendelte. Úgy vélte, 
ha hosszú távon szeretnénk meg-
őrizni a magyarságot és az orszá-
got, nem lehet „nagy tömegekben 
ráereszteni” az országra az idegen 
kultúrákat, idegen törekvéseket, 
mert annak súlyos következményei 
lennének.

A templombúcsú keretében sol-
tész miklós adta át az arany ér-
demkereszt kitüntetést György-
deák Lajos nyugalmazott római 
katolikus papnak, a székelység és 
a moldvai csángómagyarság meg-
maradásáért folytatott tevékenysé-
ge elismeréseként.

Szent István az idegenek befogadására tanított intelmeiben, de a gyepűk kiépíté-
sével meg is védte az országát – jelentette ki Soltész Miklós, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolato-
kért felelős államtitkára augusztus 23-án a székelyföldi Hargitafürdőn a Szent 
István-templom búcsúünnepén. Az ünnepség után a kereszténydemokrata poli-
tikus a közmédiának elmondta, szent István király bölcsessége ezer éven át óvta 
a magyarságot.

Forrás: kDnP.hu, MtI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

minden országnak joga van saját kultúrája megvédéséhez

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának kereszténydemokrata par-
lamenti államtitkára a Dobó téren 
tartott rendezvényen úgy fogalma-
zott: magyarország a történelem so-
rán és most is mindenkit szeretettel 
fogadott, aki a törvényeink betartá-
sával, kultúránk tiszteletben tartásá-
val gyarapítani akarta az országot. A 
kDNp alelnöke hangsúlyozta: azok 
azonban, akik nem a törvények be-
tartásával érkeznek, akik nem gyara-
pítani akarják az országot, nem esnek 
a szent István-i intelmek befogadó 
iránya alá.

rétvári bence úgy fogalmazott: 
augusztus 20-án nem elsősorban a 
magyar államiság létrejöttéről emlé-
kezünk meg, hanem szent István ki-
rályunkról. szent István felismerte, 
hogy a magyar állam megtartásához 
szükséges a kereszténység felvétele. 
Szent azonban azért lett, mert először 
belül tért meg, maga ismerte fel egy 
pogány közegben, hogy az ő sorsa a 
kereszténység.

Nemcsak a magyar államiság a fon-
tos, hanem az a kiváló személyiség, 
szent István király is, aki nélkül ma-
gyarország talán a besenyő vagy az avar 
állam sorsára jutott volna – mutatott rá.

Az államtitkár szólt arról is, hogy 
Szent István okos államférfiként a kör-
nyező országokkal jó kapcsolatokat 
alakított ki, nem zárta el Magyarország 
külpolitikai kapcsolatait egyik irányba 
sem, hogy független, szilárd országot 
építhessen. Ugyanakkor, amikor – első-
sorban nyugat felől – veszély fenyegette 

magyarország szuverenitását, megvéd-
te az országot.

rétvári bence emlékeztetett arra 
is, hogy Szent István műve, az ezer 
évvel ezelőtt létrehozott megyerend-
szer még mindig áll, szemben az eu-
rópai Unió által felállított régiókkal, 
amelyek a mai napot sem élték meg. 
Úgy fogalmazott, hogy szent István 
a hazát és a haladást egyszerre tar-
totta nemzetszervező eszménynek. 
Ha kellett, a haza érdekében szembe-
szállt konrád német-római császár-

ral, s amikor kellett, szembeszállt 
koppánnyal is a haladás érdekében.

A  politikus hangsúlyozta: az euró-
pai kultúra gyökerei a kereszténység-
hez nyúlnak vissza. „mindaz, ami az 
európai gazdasági, kulturális életet, 
az államszervezést megteremtette, 
annak mind keresztény alapja van” 
– tette hozzá, majd azt hangsúlyozta: 
európának újra fel kell fedeznie ke-
resztény gyökereit, hogy a modern-
kori népvándorlás idején jobban tudja 
definiálni önmagát.

Minden országnak legelőször saját kultúrája, szokásai és jogrendszere megvédéséhez van joga – jelentette ki Rétvári Bence a Szent István-napi ünnepségen Egerben. 
Mint mondta: augusztus 20-án nem elsősorban a magyar államiság létrejöttéről emlékezünk meg, hanem Szent István királyunkról. Szent István felismerte, hogy a 
magyar állam megtartásához szükséges a kereszténység felvétele.

Forrás: kDnP.hu, MtI

Az öröksége segítő szeretetre és felelősségre tanít

ma már mindenki elismeri, hogy 
hatalmas, nemzetközi méretű folya-
matról van szó – mondta a bíboros – , 
amely messze meghaladja akár az egyé-
ni lehetőségeinket, akár országunk 
képességeit és méreteit. olyan jelen-
séggel állunk szemben, amelynek 
teljes mélységét, okait, hatásait nem 
ismerjük, talán nem is tudjuk meg-
ismerni. De amióta világ a világ és 
ember az ember, újra és újra szembe 
kellett néznie olyan jelenségekkel, 
amelyeket nem ismert és nem értett 
teljesen. mégis cselekednie kellett, és 
az élet sokszor nem ad gondolkodási 
időt – jelentette ki Erdő Péter.

szent István király Imre herceghez 
írt Intelmeiben csodálatos, harmoni-
kus rend képét rajzolja fel. A katolikus 
hit megtartásáról, az egyházról, a fő-
emberek és a katonák becsben tartá-
sáról, az igazságosság és a béketűrés 
tiszteletben tartásáról beszél. ezután 
tér ki a vendégekre és a jövevényekre, 
az irántuk való jóindulatra, és figyel-
mezteti fiát, nehogy lerombolja azt, 
amit épített. Egyszerre tartja tehát 
szem előtt a rendezett és igazságosan 

működő országot és a felelős, befoga-
dó nyitottságot – emelte ki a bíboros.

Erdő Péter beszélt azokról az érté-
kekről is, amelyek a segítő szeretetet 
hosszú távon lehetővé teszik. Ilyen 
értéknek nevezte a családot, mert ott 
tanulunk meg egymásra figyelni, ott 
tanuljuk meg, hogy rá vagyunk utalva 
egymásra. mai korunk sokszor arra 
csábít, hogy szétszórtak, önzők le-
gyünk és elszigetelődjünk egymástól. 
De az igazi közösségre és a meghitt-
ségre mégis mindenki vágyik. kell 
tehát a jó család azért is, hogy szere-
tettel tudjuk fogadni azt, akitől esetleg 
az élet megtagadta, hogy családhoz 
tartozzék.

Ilyen érték a nemzet, az a közösség, 
amely átadja a nyelvet, a kultúrát, a 

történelmi tapasztala-
tokat, és amely saját 
zsenialitásával a maga 
módján tud szembe 
nézni az új és új ki-
hívásokkal. Aki a sa-
ját értékeit ismeri és 
megbecsüli, az tudja 
tiszteletben tartani a 
másokét is – mondta a 
bíboros.

Erdő Péter hangsú-
lyozta: felelősek vagyunk családja-
ink és népünk iránt, de ez nem önzést 
jelent, hanem adni kész, bölcs fele-
lősséget.

Örök érték az egyház is, a krisz-
tusban hívők közössége, ahová az 
egész emberiség meghívást kapott. 
Felelősek vagyunk azért, hogy Egy-
házunk örömteli, meghívó közös-
ség legyen. Hogy arról ismerje meg 
Krisztus tanítványait a világ, meny-
nyire szeretik egymást – tette hozzá.

A szentbeszéd végén Erdő Péter 
emlékeztetett arra, hogy szent István 
király élete végén országát Szűz Má-
riának ajánlotta. mert minden nagy-
lelkű igyekezet és minden emberi 
bölcsesség kevésnek bizonyulhat egy 

drámai történelmi helyzetben. Ist-
ván király azonban még élete végén 
is tanít minket: arra, hogy minden 
igyekezetünkön túl szükségünk van 
a bizalomra. mert Isten nem hagy 
magunkra minket, gondja van ránk. 
mindannyiunkat egyénileg is az örök 
boldogságra hív, de a Teremtő szere-
tetével nézi a népeket is.

A szertartás a szent Jobb-körme-
nettel zárult. szent István jobb kar-
jának kézfejereklyéjét a honvéd ko-
ronaőrség hordozta, előtte vonultak 
a körmenetben az Apostoli szentszék 
által elismert lovagrendek, Alberto 
bottari de Castello apostoli nuncius 
és a püspöki konferencia tagjai, utána 
Erdő Péter, a közjogi méltóságok és 
állami tisztségviselők, majd a plébá-
niák zarándokcsoportjai.

A szentmisén részt vett Áder Já-
nos köztársasági elnök, orbán Vik-
tor miniszterelnök, semjén zsolt 
miniszterelnök-helyettes, Lenkovics 
Barnabás, az Alkotmánybíróság el-
nöke, Darák péter, a kúria elnöke, 
Tarlós István főpolgármester és Sol-
tész miklós egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért fele-
lős államtitkár.

Szent István öröksége segítő szeretetre, önmagunk és életünk alapvető intézményei iránti felelősségre és a Gondviselésbe vetett bizalomra tanít – mondta Erdő Péter 
bíboros, esztergom-budapesti érsek augusztus 20-án a  Szent István-bazilika előtti téren megtartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta: a Magyarországra érkező em-
berek ezrei új és új kérdések elé állítanak mindannyiunkat.

Forrás: kDnP.hu, MtI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Bartók szobrot avattak Nagyszentmiklós főterén

A Nagyszentmiklósi Napok rendez-
vénysorozat nyitónapján, szeptember 
4-én előrehozott Bartók-megemlé-
kezésre és szoboravatásra került sor, 
hiszen bartók béla halálának (1945. 
szeptember 26.) évfordulójáról rendsze-
rint szeptember végén emlékeznek meg 
a nagyszentmiklósi magyarok a pro 
bartók társaság szervezte emlékhang-
versennyel. Az emlékműavató szép szá-
mú résztvevőjét, Semjén Zsolt magyar 
miniszterelnök-helyettest, takács péter 
kolozsvári főkonzult, Tamás Péter tb. 
temesvári konzult, molnár zsoltot, az 
RMDSZ parlamenti képviselőjét, Ka-
zincbarcika, makó, mokrin testvérte-
lepülések képviselőit és a németországi 
küldöttséget Dănuț Groza nagyszent-
miklósi polgármester köszöntötte, aki 
hangsúlyozta: Bartók Béla, a világhírű 

zeneművész kimagaslik a Nagyszent-
miklóson született legjelentősebb sze-
mélyiségek közül, akinek az emlékét a 
pro bartók társaság méltóképpen ápol-
ja. A nagyszentmiklósi önkormányzat 
ezzel az emlékművel szeretne hozzájá-
rulni a bartók-kultusz éltetéséhez.

A Nákó-kastély előtti sétányon állí-
tott Bartók-szoborkompozíciót Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Dă-
nuț Groza polgármester leplezték le. 
A bronzból készült kompozíció a fol-
klórgyűjtő Bartók Bélát ábrázolja, aki 

fonográfjáról visszahallgatja a frissen 
begyűjtött népdalokat. 

„Ez a nagyszerű szobor Bartók Béla 
zeneszerző munkásságának legmegha-
tározóbb korszakát idézi fel” – mondta 
ünnepi köszöntője során Semjén Zsolt, 
aki megköszönte a pro bartók társaság-
nak a meghívást és a 2001 óta kifejtett 
példamutató tevékenységét, a zeneszerző 
emlékének és szellemiségének ápolását. 

„Ha bartók béla életére tekintünk, 
látnunk kell, lelki, szellemi értelemben 
egyaránt rendkívüli gazdagság örökösei 
vagyunk. munkássága példa az egymás 
felé fordulás, egymás gondolkodásmód-
jának közelítésére, elfogadására is. Az 
egymás felé fordulás különleges eszköze 
a zene közös nyelve. bartók tevékeny-
sége minden bizonnyal közelebb hozta 
egymáshoz a Kárpát-medencében élő 
embereket. A ma élő ember számára is ez 
legfőbb üzenete, a közelebb kerülés, a kö-

zel maradás lehetőségének megtalálása. 
A mai világban is az egyik legnagyobb 
megtartó erő, ha képesek vagyunk egy-
más felé érdeklődéssel fordulni.” – jelen-
tette ki a miniszterelnök-helyettes.

A pro bartók társaság nevében ta-
más sándor elnök köszöntötte az egy-
begyűlteket és emlékezett meg Bar-
tók béla halálának 70. évfordulójáról, 
ugyanakkor megköszönte a szegedi és 
temesvári egyetemek Zeneművészeti 
Kara vezetőinek, dr. Kerek Ferencnek 
és dr. Stancovici Feliciának, hogy a kez-
detektől fogva támogatták a Pro Bartók 
társaság tevékenységét és a bartók 
emlékkoncertek megszervezését. A 
magyar közösség nevében molnár zsolt 
parlamenti képviselő Szekernyés János 
A magyarság emlékjelei a bánságban 
című kötetével, a TMNSZ kiadványával 
ajándékozta meg a magyar miniszterel-
nök helyettesét.

Bartók Béla halálának 70. évfordulója tiszteletére szeptember 4-én, újabb Bartók-emlékművet avattak szülővárosa főterén. A rendkívüli eseményen, a helyi Pro 
Bartók Társaság meghívására részt vett Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Takács Péter kolozsvári főkonzul. A Bartók-emlékművet, Aurel 
Gheorghe Ardelean temesvári szobrászművész alkotását a nagyszentmiklósi önkormányzat állíttatta, Dănuț Groza polgármester kezdeményezésére. A szoboravatón 
és a Nákó-kastélyban megtartott rendkívüli emlékhangversenyen részt vett Hollós Máté zeneszerző, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke, aki Bartók-árnyék 
című szerzeményének ősbemutatójával ajándékozta meg a nagyszentmiklósiakat.

Forrás: kDnP.hu, nyugAtI jelen

Gereben Ágnes az egész magyar népet tanította

semjén zsolt 
arról beszélt: a tu-
dós és férje, kun 
miklós történész 
valószínűleg más 
által teljesíthetet-
len, múlhatatlan 
szolgálatot tett a 

magyar nemzetnek és értelmiségnek a 
bolsevizmus történetének feltárásában, 
egyesítve a történészi és a diktatúrák ku-
tatásához térségünkben nélkülözhetetlen 
irodalomtörténeti felkészültséget.

Ezért volt döntő fontosságú, hogy Ágnes 
esetében a professzionális történész és az 
irodalomtörténész egybeesett – jelentet-
te ki semjén zsolt, hozzátéve, tökéletes 
nyelvtudása mellett ritka tulajdonsága 
volt hatalmas személyes tapasztalata és 
ismeretségi köre. „tudta, kikkel kell be-
szélni és hova kell nyúlni” az archívum 
hatalmas adattömegében, mely, még élő 
szemtanúkat kell megszólaltatni, hogy 
hitelesen deríthessen fel egy addig fehér 
foltot – mondta a kereszténydemokrata 
Néppárt elnöke, hangsúlyozva: Antisze-
mitizmus a Szovjetunióban című köny-
vének megírásával lehetőséget adott az 
egész magyar baloldalnak, hogy szembe-

nézzen azzal, ami a kommunizmus ide-
jén történt, ami tökéletesen mutatja, hogy 
a bolsevizmus és a nácizmus gyökerében 
mennyire hasonló; a diktatúrák mennyire 
hasonló természetűek.

Ágnesnek és miklósnak megvolt és 
megvan az a karizmája, hogy az egész 
néphez tud szólni – jegyezte meg a mi-
niszterelnök-helyettes, hozzátéve, hogy 

mindketten remekül hozzák közel a tör-
ténelmet előképzettség nélküli emberek 
számára is.

semjén zsolt közölte: a magyar nem-
zet és értelmiség mellett ő személyesen is 
köszönettel tartozik Gereben Ágnesnek a 
kapott segítségért, amikor „az orosz po-
litika vagy egyházpolitika útvesztőjében” 
kellett őt navigálnia.

Gereben Ágnes az egész népét tanította, s egész életére az intellektuális becsületesség és bátorság volt jellemző – mondta Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szeptember 21-én Budapesten, a történész, irodalomtörténész, műfor-
dító, kritikus emléktáblájának avatóünnepségén. Közölte: a magyar nemzet és értelmiség mellett ő személyesen is köszönettel 
tartozik Gereben Ágnesnek a kapott segítségért, amikor az orosz politika vagy egyházpolitika útvesztőjében kellett őt navigálnia.

Forrás: kDnP.hu, MtI

nemeskürty István 
emlékére

Keresz-
t é n y d e -
m o k r a t a 
k ö zö s sé -
günk nevé-
ben osz-
tozunk a Nemeskürty család 
és a nemzet gyászában. Ne-
meskürty István személyében 
nemzetünk ügyében elkötele-
zett, igaz magyar embert, jó 
katolikust tiszteltünk. Egyike 
volt azon generáció tagjai-
nak, akik előttünk járva tanúi 
voltak a XX. század embert 
próbáló évtizedeinek.

A nehéz esztendőket ke-
mény tartással, emelt fővel 
élték meg. Nemzetünk taná-
rakét tekintettünk tiszteletre-
méltó személyére, aki magas 
kora ellenére is közéleti sze-
repet vállalva példát adott 
mindannyiunk számára mű-
veltségből, hazaszeretetből és 
szerénységből. 

Emlékét tisztelettel őrizzük.

Budapest, 2015. október 9.

Semjén Zsolt, 
a Kereszténydemokrata 

Néppárt elnöke

Gereben Ágnes 1947. szeptember 21-
én született Budapesten. 1966 és 1970 
között a Szegedi Tanárképző Főiskola 
orosz-magyar szakos hallgatójaként ta-
nult, 1972-ben orosztanár szakon végzett 
az eötvös Loránd tudományegyetem 
bölcsészettudományi karán (eLte 
btk), s még ugyanebben az évben há-
zasságot kötött kun miklós történésszel.

Az egyetem elvégzése után a marx 
károly közgazdaságtudományi egye-
tem (MKKE) nyelvtanára volt. 1982 
és 1987 között a pécsi Janus Pannonius 
tudományegyetem egyetemi docense 
volt. 1985-től az ELTE BTK művelődés-
történeti tanszékén tanított, tudományos 
főmunkatárs volt, 1999-ben habilitált.  

tudományos kutatásai során a szá-
zadforduló orosz művelődéstörténete és 
a 20. századi orosz irodalom fehér folt-
jai, valamint a posztszovjet térség mai 

helyzete foglalkoztatták. 1977 és 1982 
között a magyar tudományos Akadémia 
(mtA) kelet-európai Irodalmi kutató-
csoportjának tudományos munkatársa 
volt. 1983-ban megszerezte az irodalom-
tudomány kandidátusa fokozatot.

A tanítás és könyvírás, szerkesztés 
mellett több száz történelmi-külpoliti-
kai rádió- és tévéadást készített itthon 
és külföldön. Az M1-en 2010-től vezette 
Barangolások öt kontinensen című saját 
heti műsorát, amelyben aktuális külpoli-
tikai kérdéseket elemzett meghívott ven-
dégeivel. 

2010-ben megkapta a magyar köz-
társaság Lovagkeresztjét, 2011-ben pro 
Urbe Erzsébetváros díjjal tüntették ki. 
Gereben Ágnes március 17-én, életének 
68. évében hunyt el. Az emléktáblát szü-
lőházának homlokzatán helyezték el a 
VII. kerületben.
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