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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége egy bajtársias szövetség – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kereszténydemokrata Néppárt és a 
kereszténydemokrácia hazai történetéről szóló dokumentumfilmben, mely bárki számára megtekinthető a kdnp.hu oldalon és a KDNP YouTube-csatornáján.

Orbán Viktor: A Fidesz és a KDNP szövetsége egy bajtársias szövetség

„Ez a szövetség – túl a barátságon 
– megold egy nagyon nehéz problé-
mát, a modern politika egyik nehéz 
problémáját, amit úgy neveznek, az 
igazság és a többség problémája. A 
politikában ahhoz, hogy cselekedni 
tudjunk és jót tehessünk, többség-
re van szükség” – emelte ki Orbán  
Viktor.

„A többséget úgy kell megszerezni, 
hogy közben nem feledkeznek meg 
az igazságról sem” – fűzte hozzá.

A kormányfő azt mondta: az igaz-
ság többség nélkül béna, nem tud hat-
ni a politikában. „A többség ugyanis 
igazság nélkül értelmetlenné válik, 
mert elveszíti morális alapjait és 
az igazi tágas, szellemi horizontot. 
Ezt oldja meg a Fidesz és a KDNP 
együttműködése azzal, hogy párt-
szövetséget alkotva indulnak minden 
egyes választáson” – fejtette ki.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a 
KDNP dolga, hogy képviselje azokat 
az eszméket és értékeket, amelyek 
horgonyként rögzítik a pártszövetsé-
güket. A Fidesznek pedig az a dolga, 
hogy a horgonykötél okos méretezé-
sével olyan kört fusson be, amelynek 
segítségével begyűjtheti a többséghez 
szükséges szavazatokat. Így meglesz 
a többség és a horgony miatt sohasem 
veszíthetik el a szilárd szellemi, er-
kölcsi alapjaikat.

Európában ezt alig sikerült megolda-
nia pártszövetségnek – jegyezte meg 
Orbán Viktor, hozzáfűzve: az, hogy 

Magyarországon sikerült, a KDNP-nek 
köszönhető. A kormányfő a párt 75. 
születésnapja alkalmából köszöntötte a 
kereszténydemokratákat, s azt mondta, 
lélekben ő is annak tartja magát.

Orbán Viktor gratulált a párt 75 
évéhez, fantasztikus sikereihez és 
ahhoz az erkölcsi, szellemi bátor-
sághoz, amit ezalatt a 75 év alatt kö-
zösségük mutatott. „Magyarország  

mindannyiunk előtt, a Jóisten mind-
annyiunk fölött. Hajrá, Magyaror-
szág! Hajrá, magyarok!” – zárta sza-
vait Orbán Viktor.

Összeállításunk a 8-10. oldalon

Orbán Viktor (jobbra), Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elnöke Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettessel, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével 

Köszönet a választóknak!
Köszönjük a magyar embereknek, hogy 
sokan éltek a lehetőséggel és szavaza-
tukkal erősítették demokráciánkat a va-
sárnapi önkormányzati választásokon.

Külön hálásak vagyunk a keresz-
ténydemokrata értékeket valló jelöl-

tek támogatásáért, és azért, hogy to-
vábbra is Magyarország legerősebb 
politikai szereplője a Fidesz–KDNP 
szövetsége. A Kereszténydemokrata 
Néppárthoz szorosabban kötődő pol-
gármesterjelöltek országosan 70 tele-

pülésen nyerték el a választók bizal-
mát. További közel 250 önkormányzati 
képviselő és 29 megyei közgyűlési tag 
erősíti a KDNP politikai közössé-
gének munkáját. Gratulálunk és sok 
sikert kívánunk nekik az elkövetkező 

öt évre, hogy ezentúl is felkészülten, 
lelkiismeretesen és alázattal folytat-
hassák munkájukat lakókörnyezetünk, 
településeink, hazánk szépüléséért és 
fejlődéséért.

Kereszténydemokrata Néppárt

Új vizuális stílus a KDNP online megjelenésében
– A közösségi média néhány év 
alatt meghatározó jelentőségű lett 
mindennapjainkban, s mára az in-
formációszerzés egyik legfontosabb 
forrásává vált. Ma már szinte önálló 
szaktudást igényel az ezen való meg-

jelenés. A kereszténydemokrata poli-
tikai közösségnek is használnia kell 
ezeket a kommunikációs csatornákat, 
ha üzeneteinket el akarjuk juttatni a 
nagyközönséghez. Ezeken a felülete-
ken azonban kiemelten fontos a profi 

látványvilág. Ennek erősítése érdeké-
ben készítettünk rövidfilmet például 
a szeptemberi országos családi nap-
ról, amely igyekszik visszaadni az 
emlékezetes közös program hangula-
tát. Készítettünk továbbá polgármes-

ter-jelölti bemutatkozó videókat is, 
amelyek egy-egy hozzánk közel álló 
jelölt kampányát erősítették – nyilat-
kozta a Hazánknak Gaal Gergely, a 
KDNP kommunikációs igazgatója.

Interjúnk az 5. oldalon
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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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Semjén Zsolt: A diaszpóra magyarsága azonos súllyal jelenik 
meg a Kárpát-medence magyarsága mellett

Semjén Zsolt azt mondta, a szocializ-
mus időszakában még ellenségként 
tekintettek az emigrációban élő ma-
gyarokra, 1990 és 2010 között pedig 
„mostohagyerek” volt a diaszpóra 
magyarsága. Nem foglalkoztak a di-
aszpórát érintő kérdésekkel, e közös-
ség súlya nem jelent meg kellőképpen 
a többi magyar nemzetrész mellett.

2010 óta a diaszpóra magyarsága 
azonos súlyú és azonos méltóságú 
nemzetrész a Kárpát-medence ma-
gyar nemzetrészei mellett – fogalma-
zott Semjén Zsolt. Kitért arra, nem-
csak a Magyar Állandó Értekezleten 
vesznek részt a diaszpóra képviselői, 
hanem speciálisan az ő igényeiknek 
megfelelően létrehozták a Magyar 
Diaszpóra Tanácsot, és számtalan 
programot indítottak el.

Semjén Zsolt értékelése szerint 
nagyon nagy munkát végeztek el, hi-
szen 1990 előtt a diaszpóra magyar 
szervezetei még emigrációs magyar 
szervezetek voltak, azok „minden ér-
tékével és minden fájdalmával”. 1990 
után az emigráció véget ért, hiszen 
nemcsak mindenki hazajöhet, hanem 
2010 óta mindenkit szeretettel is lát-
nak Magyarországon – mondta. Hoz-
zátette: sikerült az emigráció szerve-
zeteiből olyan magyar tömörüléseket 
létrehozni a diaszpórában, ami min-

den magyar otthona.
Semjén Zsolt beszámolt arról is, 

hogy mostanra 1,1 millió az új hono-
sított magyar állampolgárok száma, 
akik megkapták vagy visszakapták 
az állampolgárságot.

A diaszpóra magyarsága nemcsak 
a parlamenti választásokon, hanem 
az európai parlamenti választásokon 
is részt vehet. Mindazon magyarok, 
akiknek nincs valamely tagállamban 
európai uniós lakcíme, voksolhattak 
a hazai EP-választáson, és ezzel is 
megtestesülhetett a nemzet egysége a 
magyar képviseletben – közölte.

Semjén Zsolt köszönetet mondott 
a diaszpóra magyarságának azért, 
hogy mindig kiálltak Magyarország 
és a magyarság mellett, akkor is, 
amikor ez nem volt könnyű.

ÚJ ÖSZTÖNDÍJJAL 
SEGÍTIK A DIASZPÓRA 

MAGYARSÁGÁNAK 
HAZAI FELSŐFOKÚ 

TANULMÁNYAIT
Új ösztöndíj-program indul a Sti-
pendium Hungaricum program ki-
terjesztésével, amelynek célja, hogy 
a diaszpóra magyarságának többe-
dik generációja itthoni egyetemeken 
folytasson tanulmányokat – jelentette 
be Semjén Zsolt miniszterelnök-he-

lyettes. Az ösztöndíj anyagi vonzatát 
a magyar kormány teljes körűen biz-
tosítani fogja.

A miniszterelnök-helyettes be-
számolt arról is: folyamatban van 
az emigrációs és diaszpóraközpont 
kialakítása, ahol többek között a Mi-
kes-program keretében hazahozott 
értékeket, levéltári anyagokat gyűjtik 
össze és mutatják be az érdeklődők-
nek. Eddig közel négyszáz ládányi 
könyvtári és levéltári anyag érkezett 
Magyarországra – ismertette.

Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy 
a világ minden részén van diaszpóra, 
akiket megillet a magyar állampol-
gárság, ugyanakkor vannak helyek, 
ahol az „adott magyar nemzetrész 
veszélybe kerül az adott ország ösz-
szeomlása miatt.” Példaként említette 
Venezuelát, és azt mondta: Magyar-
ország kiáll minden diaszpóra-közös-
sége mellett. Van egy ország, ahová, 
ha baj van, mindig hazajöhetnek. Ez 
Magyarország – fogalmazott. Hoz-
zátette: tárgyalásokat folytatott több 
uniós országgal, akiknek szintén van 
diaszpórája Venezuelában, és ösz-
szehangolták az esetleges lépéseket. 
A kormányfő helyettese ezres nagy-
ságrendről beszélt, de hangsúlyozta: 
minden magyar, ha úgy érzi, veszély-
ben van, akkor Magyarország segíti a 

hazatérését. Közölte: a Venezuelából 
érkezett magyarok közül mindenki 
el tudott helyezkedni, intenzív ma-
gyar képzést tartanak a számukra. A 
diploma honosítása sok esetben nem 
egyszerű, de az oktatási államtitkár-
sággal szorosan együttműködnek e 
téren – tette hozzá.

A miniszterelnök-helyettes az ál-
lampolgársági adatokat firtató felve-
tésre elmondta: aki fel akarta venni 
a magyar állampolgárságot, már fel-
vette, nagyságrendileg 1,1-1,2 millió 
az az adat, amivel számoltak. Hozzá-
tette: még körülbelül százezer ember 
lehet az idők folyamán, aki majd fel-
veszi az állampolgárságot.

Kérdezték a Momentum politiku-
sainak közelmúltbeli, romániai és 
szlovákiai fellépéséről – vagyis hogy 
magyar jelöltek és pártok helyett ro-
mán, illetve szlovák politikai erők-
nek kampányoltak határainkon túl. 
Semjén Zsolt úgy fogalmazott: arra 
még nem volt precedens, amit a Mo-
mentum művelt, még a legelvetemül-
tebb SZDSZ-es korszakokban sem. 
Idézte a Magyar Állandó Értekezlet 
statútumát, miszerint az etnikai ma-
gyar pártokat kell támogatni. Az pél-
dátlan, hogy valaki átmegy Románi-
ába, vagy Szlovákiába és ott nyíltan 
magyar jelöltek ellen kampányol – 
jelentette ki a miniszterelnök-helyet-
tes. Kelemen Hunor, RMDSZ-elnök 
szereplése a romániai elnökválasztá-
son kifejezetten jó és erős – jegyezte 
meg.

Potápi Árpád János nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár hangsúlyoz-
ta: a diaszpóra magyar szervezeteire 
és a magyar közösségekre mint be-
csületes magyar emberekre gondol-
nak, akik hazájuktól sokszor több 
ezer kilométer távolságban képvise-
lik a magyar nemzetet. Egy 2,5 mil-
liós nemzetrészről van szó, számuk 
nagyjából megegyezik a Kárpát-me-
dence külhoni magyarságának szá-
mával. Kitért arra, hogy folytatódnak 
a megkezdett programok, így a Kő-
rösi Csoma Sándor Program is, amely 
47 ösztöndíjassal indult 2013-ban, de 
számuk a Petőfi Sándor Programmal 
együtt mára elérte a 225-öt. Szin-
tén folytatódik a Mikes-program, a 
Rákóczi Szövetség által kezelt, de a 
Miniszterelnökség által finanszíro-
zott diaszpóra-program, amelynek 
keretében évente ezer fiatal érkezik 
Magyarországra és ismerkedik meg 
az anyaországgal és a Kárpát-meden-
ce tájaival.

A diaszpóra magyarsága 2010 óta azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-medence magyarsága mellett – hangsúlyozta Semjén 
Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén november 14-én Budapesten. Potápi 
Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hozzátette: az idei évben a világ 32 országából közel száz szervezet képviselője volt jelen a Magyar 
Diaszpóra Tanács ülésén.

Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
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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

Kormány, párt, frakció

Máért: Az etnikai alapú magyar pártokat kell 
támogatni a szomszédos államokban

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ismét hitet tett eredeti statútuma mellett, azazhogy a szervezet az etnikai alapú magyar pártok szövetsége és 
tanácskozási fóruma – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségekért és egyházügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó 
Értekezlet (Máért) november 15-ei budapesti plenáris ülése utáni sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár bejelentette: 2020-
ban a kormány által meghirdetett tematikus év az erős magyar nemzeti közösségek éve lesz.

ORBÁN VIKTOR: TISZTÁN 
MAGYAR PÁRTOK TUDJÁK 
HATÉKONYAN KÉPVISELNI 

A KÁRPÁT-MEDENCEI 
MAGYARSÁGOT

A magyar etnikai pártok szüksé-
gességéről, a Kárpát-medencei ma-
gyarlakta területek gazdasági fej-
lesztéséről és a magyar közösségek 
önazonosságának megvédéséről is 
beszélt Orbán Viktor miniszterel-
nöka Magyar Állandó Értekezlet 
XVIII. plenáris ülésén a Várkert Ba-
zárban.

Bevezető előadásában a kormány-
fő arról beszélt, hogy az elmúlt évek 
vitái és kísérletezései után mára 
egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy vegyes pártok nem, csakis 
tisztán magyar etnikai pártok tud-
ják megfelelően képviselni a magyar 
közösségek érdekeit a szomszédos 
országokban.

Orbán Viktor ezért az anyaország 
kormánya nevében további támoga-
tásáról biztosította a Máért ülésén 
részt vevő szervezeteket, kiemel-
ve, hogy a politikai együttműködés 
mellett egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak a magyarlakta területek 
gazdaságfejlesztési programjaira is, 
amelyek egyaránt jók és értékesek 
Magyarországnak, az adott szom-
szédos országnak valamint az ott élő 
többségi nemzetnek és a magyar ki-
sebbségnek is.

A miniszterelnök kiemelte: szom-
szédainkkal fontos megértetni, hogy 

Magyarország nemzeti és gazdasági 
megerősödése nem fenyegetést, ha-
nem éppen ellenkezőleg: lehetőséget 
jelent számukra is, és ez a fejlődés 
felértékeli Közép-Európa jelentősé-
gét az EU-ban.

SEMJÉN ZSOLT: 
KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖKKEL 

JÁR A KÁRPÁT-
MEDENCEI MAGYAR 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
A kormányfő helyettese kiemelte: 
teljes konszenzussal zárult a Máért 
ülése, beleértve az összes határon 
túli magyar pártot és az ellenzéki 
pártokat, kivéve a Demokratikus 
Koalíciót, akinek képviselője – bár 
meghívták – nem jelent meg. Ez 
utóbbit „elég botrányosnak” nevez-
te. Hozzátette: teljes volt az egyet-
értés abban, hogy a külhoni ma-
gyarságnak jár az állampolgárság és 
ezzel együtt a szavazati  jog, vala-
mint az európai normáknak megfe-
lelő autonómia.

Semjén Zsolt elsőként a magyar 
nemzeti identitás megerősítésének 
elősegítését emelte ki, jelezve, hogy 
2010 óta az erre fordítható forráso-
kat megtízszerezte a kormány. Ezer 
óvodát építettek, illetve újítottak fel a 
Kárpát-medencében, a teljes oktatási 
rendszer fenntartását finanszírozzák, 
összesen ötezer intézményt támo-
gatnak – sorolta. Új innovációként 
említette a gazdaságfejlesztési prog-
ramot a külhoni területeken, amelyet 

minden jelenlévő párt támogatásáról 
biztosított. Kiemelte: a fejlesztések 
jók az adott országban élő külhoni 
magyar kisebbségnek, Magyaror-
szágnak, a többségi nemzetnek és az 
utódállamoknak egyaránt.

A miniszterelnök-helyettes beszá-
molt arról, hogy a Magyar Állandó 
Értekezlet újra hitet tett saját sta-
tútuma mellett, azazhogy a testü-
let az etnikai alapú magyar pártok 
szövetsége és tanácskozási fóruma. 
Minden határon túli magyar párt és 
a jelen lévő ellenzéki pártok is kife-
jezték aggodalmukat amiatt, hogy 
a közelmúltban előfordult: egy ma-
gyarországi párt képviselője nem a 
magyar jelölt mellett kampányolt 
Szlovákiában, illetve Romániában, 
hanem a szlovák, illetve a román je-
lölt mellett.

Semjén Zsolt elmondása szerint 
ezt az ülésen szóvá tette Kelemen 
Hunor RDMSZ-elnök, Menyhárt 
József, a felvidéki Magyar Közösség 
Pártja elnöke és a diaszpóra részéről 
Bihari Szabolcs is. A Vajdasági Ma-
gyar Szövetség elnöke, Pásztor Ist-
ván úgy fogalmazott: „akkor inkább 
maradjanak otthon”.

A miniszterelnök-helyettes el-
mondta: a tanácskozáson Brenzo-
vics László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség elnöke a kár-
pátaljai, illetve ukrajnai helyzetet 
ismertette. Semjén Zsolt hangsú-
lyozta: az a törekvésük, hogy minél 
előbb találkozzanak, és tárgyalja-

nak Volodomir Zelenszkij új ukrán 
elnökkel. Értékelése szerint az új 
elnök hivatalba lépése óta ugyan a 
magyarság helyzete nem romlott, 
de nem is javult. A jogfosztó törvé-
nyek érvényben vannak, a magyarok 
megfélemlítése folytatódik. Kiemel-
te: ha józan ésszel gondolkodnak, 
Ukrajna és Magyarország érdeke is 
az, hogy a két ország kapcsolata ren-
deződjön.

Potápi Árpád János elmondta: az 
erős magyar közösségek éve progra-
mot a külhoni magyar szervezetek-
kel együtt kívánják megvalósítani, 
kapcsolódva a magyar Országgyűlés 
által elfogadott nemzeti összetarto-
zás éve programhoz.

Jelezte: a Máért a jelenleg futó 
nagy nemzetpolitikai programokat 
üdvözölte, közte a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programot és a Ha-
tártalanul! tanulmányi kirándulási 
programot, illetve az idei tematikus 
év megvalósítását.

A nemzetpolitikai államtitkár 
úgy fogalmazott: az, hogy a záró-
nyilatkozatot konszenzussal tudták 
elfogadni azt jelzi, hogy minden el-
lenkező híresztelés ellenére a nem-
zetpolitika alapvető kérdéseiben 
konszenzus van. Kitért arra is, hogy 
a Magyar Diaszpóra Tanács és a 
Magyar Állandó Értekezlet résztve-
vői ott voltak az újjáépült és a Máért 
napján megnyílt Puskás Arénában a 
Magyarország-Uruguay futballmér-
kőzésen.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, Szászfalvi László frakcióvezető-helyettes és 
Kalmár Ferenc miniszteri biztos

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János  
nemzetpolitikai államtitkár
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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

Kormány, párt, frakció

A Magyar Állandó Értekezlet (Má-
ért) elvárja a magyarországi poli-
tikai pártoktól, hogy a szomszédos 
államokban az ottani magyar közös-
ségeket képviselő pártokat és jelölte-
ket támogassák. 

A dokumentum szerint a részt-
vevők örömüknek adnak hangot, 
hogy az Országgyűlés 2018. de-
cemberi döntésének köszönhetően 
a magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező magyar állampolgárok 
– így a vajdasági, kárpátaljai és di-
aszpórában élő magyarok – is részt 
vehettek az idei európai parlamenti 
választásokon, ezáltal pedig Euró-
pa és benne nemzetünk sorsának 
alakításában.

Üdvözlik a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program eddigi 
eredményeit. A program első két 
ütemében létrejövő több mint száz 
új, illetve közel hétszáz felújított 
bölcsőde révén a magyar identitás 
megőrzésének alapjait sikerül meg-
erősíteni. Örömüket fejezik ki annak 
kapcsán, hogy a program a harma-
dik ütemmel folytatódik.

A Máért résztvevői sikeresnek 
ítélik a kibővült Határtalanul Prog-
ramot, amelynek keretében az idei 
évben már több mint százezer diák 
utazásának támogatása valósul meg 
– olvasható a zárónyilatkozatban. 
Ugyancsak sikeresnek ítélik a 2019 
a külhoni magyar gyerekek éve 
programot, amelynek köszönhető-
en tovább folytatódott a nemzetünk 
alapját jelentő magyar családok tá-
mogatása a külhonban.

A zárónyilatkozat szerint a részt-
vevők megállapodnak abban, hogy 
2020 az erős magyar közösségek éve 
legyen.

A magyar szórvány napján elis-
meréssel adóznak a szórványma-
gyarság példás kiállása, magyarsá-
gához való ragaszkodása előtt. 

Üdvözlik, hogy a Petőfi Sándor 
Program keretében tovább folyta-
tódik a szórványban élő magyarság 
segítése a mindennapokban. Örö-
müket fejezik ki, hogy az idei év-
ben is újabb közösségekben tud az 
anyaország az ösztöndíjasok révén 
személyesen is jelen lenni, támogat-
ni a szórványban működő magyar 
szervezetek identitásőrző és közös-
ségépítő munkáját.

A Máért támogatásáról bizto-
sítja a Kárpát-medencei magyar 
közösségek autonómiatörekvéseit, 
képviseli a külhoni magyarság ön-
rendelkezésének ügyét a kétoldalú 
kapcsolatokban, az Európai Unió 
testületeiben és minden más nem-
zetközi fórumon is.

Arra biztatják a magyar közössé-
gek képviselőit, hogy minél széle-
sebb körben nyújtsanak tájékoztatást 
a Nemzeti Régiókért európai polgári 
kezdeményezésről, hangsúlyozzák 
az aláírások összegyűjtésének fon-
tosságát. Üdvözlik, hogy a Rákóczi 
Szövetség ezúttal is közreműködik 
a magyarországi aláírásgyűjtésben. 

A résztvevők megdöbbentőnek és 
a jogállamisággal összeegyeztethe-
tetlennek tartják a romániai magyar-
ságot sújtó jogfosztások és hatósági 

intézkedések megsokasodását, az 
úzvölgyi katonatemető ügyében tör-
tént elfogadhatatlan eljárásokat.

Határozottan tiltakoznak a ma-
gyar nyelv- és szimbólumhasznála-
tot korlátozó hatósági fellépések el-
len. Szorgalmazzák, hogy a Román 
Kormány tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy Románia megfe-
leljen a Regionális vagy Kisebbsé-
gi Nyelvek Európai Chartájában és 
a Keretegyezmény a Nemzeti Ki-
sebbségek Védelméről szóló egyez-
ményben vállalt kisebbségi nyelv- és 
szimbólumhasználatra vonatkozó 
nemzetközi előírásoknak. Szorgal-
mazzák a román jogrendben már 
meglévő kisebbségi jogok érvénye-
sítését a gyakorlatban.

Ellenzik és aggodalommal figye-
lik a Beke István és Szőcs Zoltán 
elleni koncepciós büntetőeljárást, 
amely célja a magyar közösség meg-
félemlítése.

Felvidék vonatkozásában fontos-
nak tartják, hogy a magyar nemzeti 
összefogáson alapuló felvidéki ma-
gyar érdekképviselet a 2020. február 
29-i szlovákiai parlamenti válasz-
táson bekerüljön a törvényhozásba. 
A Máért résztvevői reményüket 
fejezik ki, hogy a szlovák állampol-
gársági törvény vonatkozó rendelke-
zését a szlovák törvényhozás akkép-
pen módosítja, hogy ne fenyegesse 
az állampolgárság elvesztése azt, 
aki más ország állampolgárságáért 
folyamodik. 

Támogatják az Európai Unió 
Szerbiával való tárgyalásainak foly-

tatását, és bíznak abban, hogy ez a 
folyamat felgyorsul. Elismeréssel 
állapítják meg, hogy a Szerbia és 
Magyarország közötti folyamatos 
kétoldalú kormányközi tárgyalások 
rendszere egyedülálló példája a jó-
szomszédi viszonyoknak és együtt-
működésnek. 

A tanácskozás résztvevői bíznak 
abban, hogy Ukrajna Magyaror-
szággal való jószomszédi viszo-
nyának helyreállítása megtörténik, 
ennek pedig egyik fontos eleme a 
kisebbségi jogok teljes körű biztosí-
tása – olvasható a dokumentumban.

A Magyar Állandó Értekezlet tag-
jai számot vetve az elmúlt száz esz-
tendő közös kudarcaival és sikerei-
vel, elismeréssel adóznak mindazon 
teljesítmények előtt, amelyeknek 
köszönhetően nemzetünk erős, ösz-
szetartozó közösségként köszöntheti 
a 2020-as esztendőt. Elkötelezettek 
a magyarság határokon átívelő, a 
többi nemzet javát és gyarapodását 
is szolgáló egységének további erő-
sítésében – rögzítették a zárónyilat-
kozatban. 

Aggasztónak tartják a magyaro-
kat sújtó asszimilációs törekvéseket 
és a magyar szervezetek és aktivis-
ták elleni alaptalan hatósági zaklatá-
sokat, szorgalmazzák azok mielőbbi 
beszüntetését.

A Máért tagjai felszólítják az uk-
rán hatóságokat a kárpátaljai magyar 
közösség alkotmányban is rögzített 
szerzett jogaink helyreállítására és a 
magyar tannyelvű oktatási intézmé-
nyek működésének biztosítására.

Máért-zárónyilatkozat: A magyar politikai pártok  
a szomszédos államok magyar közösségeit támogassák

 ÁDER JÁNOS: 
HARMINC ESZTENDEJE 

AZ ÜLDÖZÖTTEKBŐL 
KÖZÖSSÉGI VEZETŐK 

LETTEK
A magyarok igazságáért harminc 
évvel ezelőtt küzdőket állította a 
mai, nehézségekkel küzdő fiatalok 
elé példaként Áder János, amikor a 
Sándor-palotában látta vendégül  a 
Magyar Állandó Értekezlet rész-
vevőit. Az államfő pohárköszöntő-
jében hangsúlyozta: harminc esz-
tendeje az  üldözöttekből közösségi 
vezetők lettek.

A köztársasági elnök emlékezte-
tett: 1989 előtt a kisebbségben élő 
magyarok még az anyaországgal 
való szoros kötelékbe se kapasz-
kodhattak, ez pedig a kommunista 
diktatúrákban duplán volt keserűség 
számukra.

Három évtizede azonban „meg-
teremtettük annak feltételét, hogy 
minden lehetséges módon kinyilvá-
nítsuk összetartozásunkat” – han-
goztatta.

Azóta egy generáció szabadság-
ban nőtt fel, ám nekik is meg kell 
vívniuk saját küzdelmeiket – mond-
ta. Hozzátette: ők valahányszor 
nehézségekkel küzdenek, gondol-
hatnak azokra, akik egykor a saját 
egzisztenciájukat, szabadságukat 

és akár az életüket is kockára téve 
mondták ki a magyarok igazságát itt, 
a Kárpát-medencében. Áder János a 
romániai forradalomnak szikrát adó 
és ezért a román titkosrendőrség ál-
tal éven át megfigyelt Tőkés László 
mellett példaként állította Duray 

Miklós felvidéki magyar politikust, 
aki börtönben ült, mert tiltakozott az 
anyanyelvű oktatás felszámolása el-
len. Ugyancsak a fiatalok figyelmébe 
állította a kárpátaljai magyarok kul-
turális önszerveződéséért kiáll Fodó 
Sándort, akinek évekig nem volt 
munkája, valamin a vajdasági író 
Deák Ferencet is, akinek bezúzták a 
könyveit.

„Harminc esztendeje az üldözöt-
tekből közösségi vezetők lettek” – 
hangsúlyozta Áder János –, akik a 
korábbi érdekvédelem erkölcsi erejé-
ből pártokat, szervezeteket alakítot-
tak: a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetséget, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetséget, a Magyar 
Közösség Pártját, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetséget, a Muravidéki Ma-
gyar Önkormányzatok Nemzeti Kö-
zösségét, a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségét.           

Az elmúlt három évtizedben nem 
sikerült mindent megoldani, „össze-
tartozásunk mindig munkát ad majd 
nekünk” – tette hozzá az államfő.



75 éves párt, új vizuális megjelenés az online térben 
Beszélgetés Gaal Gergellyel, a KDNP kommunikációs igazgatójával

Folytatás az 1. oldalról
–  A 75. születésnapját ünneplő KDNP 
számára készült egy profi imázsvideó 
is. Miért volt erre szükség?
– A rövid, tömör üzeneteket sokkal 
könnyebben befogadó mediatizált 
világban a kereszténydemokraták 
sok évtizede változatlan értékrendjét 
szerettük volna megjeleníteni egy vi-
deóban. Igazi kihívás ez, egy percnél 
is rövidebben megjeleníteni egy han-
gulatot, amely képi világával, jelene-
teivel és szöveges üzeneteivel is a mi 
értékrendünket fejezi ki. 
– Ez az új, profi képi világ milyen 
üzenetet közvetít a szavazópolgá-
rok irányába?
– A rövidfilmben megjelenik a ha-
gyományos házasságmodell, a temp-
lomi esküvő, a család, a nemzet kö-
zösségéhez való tartozás fontossága. 
A szereplők mindannyian valódi ke-
reszténydemokraták az ország külön-
böző tájairól, akik vállalták a filmben 
való megjelenést, ennek a ténynek is 
van egy sajátságos üzenete. Valódi, 
hiteles emberek igaz történetei erősí-
tik a film hitelességét.
– Milyen irányba változhat az au-
diovizuális kommunikáció a poli-

tikában az újmédia rohamléptékű 
fejlődésével párhuzamosan, illetve 
azzal összefüggésben?
– Nem csupán a magyar politikai 
kommunikációban, hanem korunk 
médiaviszonyaiban vannak nagyon 
gyors változások, amelyekkel lépést 

kell tartanunk. Az igé-
nyesen megjelenített 
képi világ ennek igen 
fontos része, enélkül 
mára szinte lehetetlen 
nagy tömegekhez üze-
neteket eljuttatni. Az 
eszközök és a technika 
fejlődésével várhatóan 
a jövőben is egyre fon-
tosabb lesz az igényes 
megjelenés.
– A balliberális ol-
dal sokszor magának 
tulajdonítja a prog-
ressziót különféle te-
rületeken – így a mé-
diában, interneten is. 
Van keresnivalónk 
nekünk, keresztényde-
mokratáknak ezen a 
pályán? Tudunk-e mi 
olyasvalamit nyújtani, 

amire politikai ellenfe-
leink nem képesek?
– Az idén ünnepelt 75. évforduló 
emlékeztet az elveikért akár az ül-
döztetést is vállaló elődeink iránti 
kötelezettségünkre is. Nekik is tar-
tozunk azzal, hogy megmutassuk: a 

kereszténydemokrácia igenis képes 
arra, hogy ma is a leginkább időszerű 
megoldásokat kínálja korunk prob-
lémáira. Nekünk kiérlelt válaszaink 
vannak a liberalizmus kihívására. A 
hagyományos közösségeket és em-
beri viszonyokat lerombolni akaró 
liberális, „politikailag korrektnek” 
nevezett mellébeszélés hazug árada-
táról le kell rántanunk a leplet. Mi 
hisszük, hogy a világot Isten terem-
tette és nekünk embereknek felelős-
ségünk van a természet rendjének 
fenntartásában. Számunkra magától 
értetődő a család fogalma és szerepe 
a társadalomban. Mi értjük, hogy mi 
a hazaszeretet és milyen egy valódi 
közösség, mit jelent egy nemzet-
hez tartozni. Kereszténydemokrata 
politikusként pedig kötelességünk 
legjobb tudásunk szerint, korunk 
eszközeivel mindezeket megjelení-
teni. Ha ezt az igényünket feladjuk, 
akkor méltatlanok vagyunk előde-
ink örökségéhez. Ha jól használjuk 
őket, akkor modern kommunikációs 
eszközök és csatornák is segíthetnek 
üzeneteink célba juttatásában, nem 
pótolva természetesen a továbbra is 
ugyanolyan fontos hitelességet.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Vejkey Imre: Nincs helye a parlamentben az ocsmány beszédnek és az erőszaknak
Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese szerint november 20-án ismét példátlan provokációnak voltak szemtanúi a magyar Országgyűléssel, 
a magyar közjogi méltóságokkal, különösen Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével szemben. Kijelentet-
te: határozottan visszautasítják az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokat. A parlamentben történtek ismét világossá tették: szükség van az Or- 
szággyűlésről szóló törvény és a házszabály módosítására – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Vejkey Imrével közös sajtótájékoztatón.

KDNP.HU – MTI

 
TORDAI BENCE: „MEG 

FOGTOK DÖGLENI”
Kocsis Máté a törvénymódosítás szük-
ségességét például Jakab Péter akció-
jával indokolta: a jobbikos képviselő 
a közelmúltban „önkényesen beleült” 
Orbán Viktor miniszterelnök székébe. 
A frakcióvezető azt mondta: ez devi-
áns és provokatív magatartás, ami az 
Országgyűlés mindennapi munkájába 
nem fér bele.

Jakab Péter egy „piti politikai kalan-
dor”, aki minden eszközt megragad 15 
perc politikai hírnévért – fogalmazott 
Kocsis Máté. Szintén példaként emlí-
tette, amikor Szabó Tímea (Párbeszéd) 
„letrógerozta” Trócsányi László egykori 
igazságügyi minisztert, aki nemcsak 
hazai, de külföldi egyetemeken is okta-
tó, elismert jogtudós. Kitért Tordai Ben-
ce (Párbeszéd) bekiabálásaira, és arra, 
hogy amikor elsétál fideszes képviselők 
vagy a miniszterelnök mellett, rendsze-
resen olyan megjegyzéseket tesz, mint 
„Lógni fogtok”, „Meg fogtok dögleni”, 
vagy „Félsz, te patkány?!”. Ezek a par-
lamenti jegyzőkönyv számára megörö-
kíthetetlenek, de Kocsis Máté azt ígérte, 

igyekszik dokumentálni, hogy bemutat-
hassa Tordai Bence valódi arcát a nyil-
vánosságnak. Kijelentette: a parlament 
tekintélyét minden értelemben őrizni 
kell.

Értékelése szerint az az ellenzék 
kommunikációs stratégiája, hogy már 
mérhetetlen számú valótlanságot állít, 
amit aztán szinte cáfolni is alig lehet. 
Közölte, nem igaz, hogy a vélemény-
nyilvánítás szabadságát korlátoznák, 
mindenki elmondhatja véleményét az 
Országgyűlésben. A szerdai vitában 
az ellenzéknek a vezérszónoki körben 
ötször 30 perc állt a rendelkezésére, 
míg a kormánypártoknak kétszer har-
minc perc.

Kocsis Máté visszautasította azt is, 
hogy a képviselők ellenőrzési joga sé-
rülne. Az állami szervek továbbra is 
kötelesek lesznek a képviselői munkát 
segíteni, és a szükséges felvilágosítást 
megadni, előzetes egyeztetés alapján tá-
jékoztatást lehet majd kérni. Arra nem 
lesz mód, hogy képviselők berontsanak 
közintézményekbe, akár éjszaka is, és 
ott randalírozzanak – jegyezte meg a 
kormánypárti politikus.

A nemzetközi példákról szólva ki-
emelte, hogy az angol parlamentben 

a leghosszabb felfüggesztés 12 hónap 
volt, az érintett képviselő később le is 
mondott a mandátumáról. Egy képvi-
selőt pedig azért függesztettek fel, mert 
hazugnak nevezte a védelmi minisz-
ter – hozott egy másik esetet. Kisstílű 
hazugságnak tartotta, hogy a plenáris 
ülésen megfosztanák a képviselőket 
a hozzászólás jogától, és az sem igaz, 
hogy elvennék a hozzászólás lehető-
ségét a tárgysorozatba vételről történő 
döntéskor. Utóbbi a viták a jövőben a 
törvényalkotási bizottságban zajlanak 
majd – jelezte Kocsis Máté.  

AMI EDDIG TILOS VOLT, 
EZUTÁN IS AZ LESZ

A fideszes politikus hangsúlyozta: a fe-
gyelmi szabályok közé egyetlen új pasz-
szus sem került be, a meglévő szankciók 
váltak szigorúbbá. Ami eddig tilos volt, 
az ezután is az lesz – rögzítette, kiemel-
ve: a képviselők tiszteletdíjának korábbi 
csökkentése láthatóan nem bírt kellő 
visszatartó erővel. Aki betartja a sza-
bályokat, annak semmilyen szankcióra 
nem kell számítania – jelentette ki a na-
gyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Vejkey Imre, a KDNP frakcióveze-
tő-helyettese azt mondta: szerdán ismét 

példátlan provokációnak voltak szem-
tanúi a magyar Országgyűléssel, a ma-
gyar közjogi méltóságokkal, különösen 
Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kö-
vér Lászlóval, az Országgyűlés elnöké-
vel szemben. Kijelentette: határozottan 
visszautasítják az ilyen és ehhez hasonló 
megnyilvánulásokat.

Megjegyezte: Jakab Péter látható-
an jól érezte magát, amikor illegálisan 
elfoglalta Orbán Viktor bársonyszé-
két. Azt üzenjük – mondta a képviselő 
–, hogy ennek vége. Ki kell mondani 
nemzeti minimumként, hogy a magyar 
Országgyűlésnek meg kell adni a kellő 
tiszteletet. Aki ezt nem adja meg, nem 
méltó arra, hogy ezeréves országunk 
képviselője legyen itthon és a nagyvi-
lágban – fogalmazott a KDNP frakció-
vezető-helyettese.

Vejkey Imre hangsúlyozta: a ma-
gyar parlamentben nem lehet helye 
ocsmány beszédnek és obszcén szöve-
gek felmutatásának, se verbális, se fi-
zikai agressziónak. Valódi szankciók-
ra van szükség – rögzítette, hozzátéve: 
ezeknek olyanoknak kell lenniük, 
amelyek preventív erővel is bírnak a 
méltatlan és agresszív cselekedetekkel 
szemben.  



Kereszténydemokrata alternatíva   az önkormányzatokban

– Milyen volt a kampányidőszak 
hangulata a korábbi kampányok-
hoz képest? Mi volt az Ön kam-
pánystratégiája, mik voltak a fő 
üzenetek? 
– Az önkormányzati kampányra 
jó időben elkezdtük a felkészülést. 
Már tavaly nyáron elkészítettem egy 
kampánystratégiát, aminek alapján 
haladtunk hónapról hónapra. Tavaly 
ősszel megerősítettük a KDNP-alap-
szervezetet. Elsősorban fiatalokat és 
családosokat toboroztunk a szerve-
zetbe, így decemberre összeállt egy 
nagyon erős, ütőképes csapat. Janu-
árban tartottam egy tájékoztató kon-
ferenciát 100 piliscsabai résztevővel, 
ahol ismertettem a kampánystraté-
giát. Továbbá felhívtam a figyelmet 
arra, hogy nagy jelentősége van an-
nak, hogy a KDNP alapszervezete 
mindent megtegyen az eredményes 
az európai parlamenti (EP-)kampány 
érdekében. 
Több workshopot tartottunk ezt kö-
vetően és kidolgoztuk annak a mód-
ját, hogy miként tudunk minél több 
családot elérni. A célunk az volt, 
hogy mindenki az ismerőséhez, il-
letve az utcájában lakókhoz jusson 
el és így biztosítottuk azt – több száz 
munkaórányi egyeztetéssel –, hogy 
nagyjából 60 aktivista átlagban 25 
embert elérve 1500 szavazót meg tu-
dott szólítani. Az EP-kampány során 
összegyűjtöttünk összesen 1478 aján-
lást a Fidesz–KDNP javára, ami azt 
jelentette, hogy a kormánypártok-
nak gyűjtött piliscsabai ajánlások-
nak a 83,5%-át a helyi KDNP-szer-
vezet hozta, 16,5%-át pedig a helyi  
Fidesz-szervezet. Ezzel a KDNP Pi-
liscsabai Alapszervezete igazolni 
tudta, hogy a térség egyik legerő-
sebb kormánypárti szervezete. Az 
EP-kampányt követően történtek meg 
az egyeztetések a helyi Fidesz-szer-
vezettel és állt össze az a csapat, akik 
a Fidesz–KDNP színeiben indultak. 
Magát az önkormányzati kampányt 
is tudatosan építettük föl, jómagam 
voltam ennek az önkormányzati 
választásnak a kampányfőnöke. A 
KDNP továbbra is közel 60 aktivis-
tával dolgozott, akik a családokat ke-

resték meg. Egy 15-20 fős önkéntes 
csapat kizárólag a Facebook-kom-
munikációval foglalkozott, egy kü-
lön stábunk volt, amely a plakátolást 
végezte, egy szűkebb csapat pedig a 
programok és a pénzügyek koordi-
nálását intézte. Fórumokat tartottunk 
több helyen a településen, polgár-
mesteri vitán is részt vettem. A Face-
book-kommunikációban a legkorsze-
rűbb technikákat próbáltuk bevetni 
és csakis kizárólag pozitív kampányt 
folytattunk. Több szórólapunk is 
volt.  Az egyikben a képviselők mu-
tatkoztak be, majd a kampány vége 
felé egy programismertető szórólapot 
is eljuttattunk minden háztartásba. A 
KDNP-frakciónak köszönhetően egy 
kis reklámfilmet is összeállítottunk. 
Minden fronton kommunikáltunk te-
hát, de ez azért lehetett sikeres, mert 
mindezt egy nagyon erős hálózatépí-
tés előzte meg.
– Mivel „támadta” leginkább az el-
lenzék? 
– A kampány során természetesen 
rengeteg támadást kaptunk, első-
sorban a Facebookon, másrészről az 
ellenjelöltek fórumain. Külön sajá-
tossága volt a kampánynak, hogy a 
korábbi fideszes alpolgármesterem 
is ellenem indult polgármesterjelölt-
nek ezen a választáson. A támadások 
során sok mondvacsinált téma került 
elő, és azt próbálták erőltetni a lakos-

ság felé, hogy alkalmatlan vagyok 
feladatom ellátására, illetve hogy a 
városban nem történt elegendő fej-
lesztés az elmúlt években. Termé-
szetesen ezeket mind cáfolni tudtam.  
Az utolsó héten pedig egy olyan erős 
eredménykampányt építettünk rá az 
addigi kommunikációra, amelyben a 
hét minden napján megjelent egy-egy 
a top7 legnagyobb eredmény közül 
Nr.7-től Nr.1-ig, a játszótér létesíté-
sétől egészen az új óvoda építéséig, 
amihez aztán már végképp nem tu-
dott az ellenzék semmiféle ellenérvet 
felhozni. Az utolsó napokban így tel-
jesen uralni tudtuk a kommunikációs 
teret.
– A kampány tehát átgondolt stra-
tégia mentén zajlott, és jól sikerült, 
ám a szavazók meggyőzése és meg-
tartása valójában ötéves munka 
eredménye volt – hogyan történt 
mindez?
– Három dologra nagyon figyeltem 
az elmúlt években. Egyrészt, hogy a 
közösségeket folyamatosan megszó-
lítsam és a közösségek jelképes, de 
állandó támogatást kapjanak mind 
lelkileg, mind anyagilag az önkor-
mányzattól. Különböző rendezvé-
nyekre, kisebb beruházásokra pá-
lyázhattak és évente 100.000 forintot 
kaphattak az önkormányzattól. Ezt a 
modellt a jövőben is meg fogom tar-
tani. Piliscsabán a közel 20-30 leg-

aktívabb civil szervezet és közösség 
folyamatosan célt tudott megfogal-
mazni saját maga számára az elmúlt 
években. 
Nagyon figyeltem arra másodsorban, 
hogy a fiatalokat és az első szavazó-
kat is megszólítsam, illetőleg arra, 
hogy a cigányságot is meg tudjuk 
szólítani, mégpedig oly módon, hogy 
föl tudjuk őket emelni. Támogattuk a 
romapasztorációt és mindent megtet-
tünk annak érdekében, hogy a roma 
közösség erősödjön hitében, öntuda-
tában és identitásában. A választások 
azt mutatják, hogy abban a körzet-
ben is nyerni tudtam, ahol a legtöbb 
roma él a településen, míg a korábbi, 
2014-es választásnál ez még mesz-
sze nem így volt.  Mindez tehát azt 
jelenti, hogy a roma emberekkel való 
kézfogás fontos lépése volt az elmúlt 
éveknek. Azon kívül természetesen 
igyekeztem a választókkal folyama-
tosan kapcsolatot tartani az elmúlt 
években. Nem a kampányidőszakra 
bíztam azt, hogy eredményes legyen 
a választás.
– Milyen volt az előző ciklusban a 
kapcsolata az ellenzékkel?
– Piliscsabán szervezett formában 
gyakorlatilag nincs ellenzék. Az 
EP-választás során mutatkozott meg, 
hogy erőssé vált mind a Demokra-
tikus Koalíció, mind a Momentum 
támogatottsága. Ez 16-16%-ot jelen-
tett. Az országgyűlési választáson 
azt tapasztaltuk, hogy nagyon erő-
sen szerepelt Széll Bernadett akkor 
még az LMP színeiben. Azonban azt 
gondolom, hogy a Fidesszel közösen 
nagyságrendekkel összeszedettebb 
szervezetekkel rendelkezünk, más-
részt sokkal több munkát fektetünk 
Piliscsaba jövőjébe, mint más szerve-
zetek. Míg korábban az MSZP-nek is 
és a Jobbiknak is voltak helyi szerve-
zetei, ezek az elmúlt évek során meg-
szűntek.  Ettől függetlenül, akárcsak 
a többi közösséggel, az ellenzékkel is 
mindig nyitott voltam a kommuniká-
cióra – természetesen határozottan 
képviselve azt az értékrendet, amit 
kereszténydemokrata politikusként 
magamban hordozok, és ami megtart 
napról napra, évről évre.
– Mennyit tudott megvalósítani az 
előző ciklusban vállalt célokból?

Sok tekintetben hozott meglepetést az október 13-ai önkormányzati választás hazánkban. S bár a kereszténydemokrata közösség számára is voltak 
kellemetlen meglepetések, volt olyan eredmény is, ami pozitív fordulatot jelentett. A Bács megyei Kalocsán például – szemben az öt évvel ezelőtti ku-
darccal – sikerült győznie a kormánypárti polgármesterjelöltnek, Piliscsabán pedig „megvédte” székét a jobboldali városvezető. A kisvárosok lakossága 
mindkét településen KDNP-s polgármester választott – a siker okait a következő interjúkban kutattuk.
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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

Országjáró

Piliscsaba: igen a kereszténydemokrata folytatásra 
Beszélgetés Farkas András polgármesterrel

A Pest megyei kisváros öt éve KDNP-s polgármesterjelöltnek szavazott előzetes bizalmat – most, egyciklusnyi „gyakorlati” tapasztalat után az emberek 
úgy érezték, jól döntöttek, és a kereszténydemokrata városvezetés folytatására voksoltak.
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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

Országjáró

– 2013-ban állítottam össze a prog-
ramomat, amely 15 évre vonatko-
zott. Meggyőződésem ugyanis az, 
hogy azokat az átfogó fejlesztéseket, 
melyek Piliscsaba számára szüksége-
sek, nem lehet egyetlen ciklus alatt 
megvalósítani. A legfontosabb fel-
adatok ebben a ciklusban a korábbi 
peres ügyek, az óvodahelyzet rende-
zése volt, továbbá a jövőre vonatkozó 
műszaki stratégiai tervek megalko-
tása. Ezek elkészültek és jó ütemben 
meg is kezdődött ezek megvalósítása. 
Így 100 fős óvodát adtunk át 400 mil-
lió forint értékben, felújítottuk az or-
vosi rendelőt, új műfüves focipályát 
létesítettünk. Felújítottuk a sportklub 
épületét, megújítottunk több utcát, 
rengeteg fát ültettünk, emlékműveket 
hoztunk létre. Tehát úgy gondolom, 
hogy a forrásszűke ellenére nagyon 
sok beruházást sikerült már így is 
megvalósítanunk és mivel mindent 
elkészítettünk a következő évekre, 
ezért biztos vagyok benne, hogy jó 
ütemben tudunk továbbhaladni a 
tervek megvalósításával a következő 
években is. 
– Elégedett-e ezekkel? Milyen 
tervei vannak a jövőre nézve, mit 
szeretne folytatni a megkezdett fej-
lesztésekből?
– Összességében elégedett vagyok 
azzal, amit eddig elértünk és nagy 
reménnyel nézünk a jövő felé. A kö-
vetkező években az energiák nagy 
részét az utak, a csatornahálózat 
fejlesztésére kell fordítanunk. Pilis-
csabán a háztartások 1/3-a nem ren-
delkezik csatornázottsággal, és az 
utak közel 40%-a nem burkolt, vagy 
olyan rossz állapotban van, hogy az 
a közlekedést nagyban megnehezíti. 
A fő fókuszterület tehát fejlesztési 
szempontból ezeken a területeken 
lesz. Ugyanakkor sokat kell tennünk 
annak érdekében, hogy a település-
központ és a Fő út megújuljon. Ez a 
közösség megerősítése szempontjá-
ból is fontos, és nagyon fontosnak 
tartom az építkezést nem csak mű-
szaki területen, hanem a közösségek 
tekintetében is. Tehát azt a munkát, 
amit évek óta folytattunk helyben a 
közösségek megerősítéséért, a jövő-
ben is folytatni fogjuk. Meggyőződé-
sem az, hogy egy nagy közösség csak 
akkor lehet erős, ha a kis közösségei 
erősek. Sokat teszünk annak érdeké-
ben, hogy Piliscsaba minél inkább 
egy közösséggé tudjon kovácsolódni. 
Nagyon fontos ez egy olyan települé-
sen, amely 25 évvel ezelőtt még egy 
4000 fős kis falu volt, ma pedig egy 
közel 10 ezer fős kisváros. Piliscsa-
bának sok helyről érkeztek lakói, így 
kiemelten fontos az, hogy egy közös 
– piliscsabai – identitásunk alakuljon 
ki a következő években.

Kalocsa: a kormánypártok  
visszaszerezték a város vezetését

Válaszol Filvig Géza, Kalocsa új, kereszténydemokrata polgármestere
Az érseki székhelyet 1990 és 2010 között SZDSZ-es polgármester vezette, és bár 2010-ben győzni tudott a fide-
szes jelölt, őt 2014-ben az ellenzék által támogatott független jelölt győzte le. Most azonban, sokak meglepeté-
sére, ismét jobboldali, ráadásul KDNP-s polgármestere lett a Bács megyei kisvárosnak.

– Mi alapozta meg ezt a sikert, 
vagyis hogy a kalocsaiak a 2014-es 
önkormányzati választással ellen-
tétben most ismét a kormánypár-
toknak szavaztak bizalmat?
– Nagyon sok időt fordítottam a 
kampányra való felkészülésre. Sok 
emberrel beszéltem, igyekeztem a 
„kritikusokat” is felkeresni, illetve 
a mögöttem lévő önkormányzati 
munkámra hagyatkoztam és ebből 
alakítottam ki azt az elképzelése-
met, amit a csapatommal véglege-
sítettünk. Kiadtunk egy kérdőívet, 
ahol mindenki elmondhatta a véle-
ményét. Ezáltal megismertük, mit 
is akarnak az emberek, hogy az ő 
igényeiket tudjuk kielégíteni. Ez a 
remek választási eredmény is tük-
rözi, hogy a kalocsaiak változást 
akarnak, elegük lett a „helyben já-
rásból”, fejlődő jövőt szeretnének 
városunkban.
– Országosan általános volt a 
negatív kampány, a személyes-
kedés. Mennyire volt ez jellemző 
Kalocsán?
– Sajnos Kalocsán is folyamatosan 
jelen volt a lejárató, megtévesztése-
ken alapuló negatív kampány. Igye-
keztem nem reagálni rá és nem be-
lekeveredni a személyeskedésekbe. 
Az eszközökben nem válogattak, 
ahogy eddig sem, próbálták a mun-
kámat, családomat, a házasságomat, 
a múltamat besározni. Szerencsémre 
jól ismernek itt, Kalocsán, szülei-
met, nagyszüleimet, dédszüleimet is 
becsületes embereknek tartják a ka-
locsaiak a mai napig, így nem tudtak 
nagy hatást elérni ezzel, méltósággal 
tűrtem a hazugságokat.
 – Ön mire helyezte a fő hangsúlyt 
a választások előtt?
– Az emberekre, a kalocsaiakra, 
hogy minél jobban tudjam őket 
szolgálni, minél közvetlenebb kap-
csolatot tudjak velük kialakítani. 
Már a kampány során lakossági 
irodát tartottam fenn, így bárki fel-
kereshetett és beszélhetett velem. 
Fontosnak tartottam, hogy ne száll-
jak be az ellenfeleim által indított 
ígéretversenybe. Én felelőséggel 

határoztam meg a célokat, amiket 
el szeretnék érni. Egy hitelességi 
verseny is indult, amit úgy érzem, 
én nyertem meg.
– Melyek voltak a fő kampányté-
mák?
– A fejlődés lehetősége, a gazdasági 
dinamizmusba való bekapcsolódás, 
a fiataloknak vonzó várossá válás, 
a nyugdíjasoknak valódi megbecsü-
lés, modern várossá válás. Ezeknek 
a céloknak a megvalósítása kor-
mányzati támogatás nélkül nem el-
érhetőek Kalocsának.
– Mekkora csapattal dolgozott a 
kampányban?
– Folyamatosan bővülő csapattal, 
melyben mindenkinek megvolt a 
feladata. Mi a városvezetés ellen-
zékének voltunk elkönyvelve és 
amit az önkormányzattól az akkori 
vezetés kiszolgálói megkaphattak – 
gondolok itt a rendezvényekre, a pá-
lyázatokban való részvételekre, a tá-
mogatásokra – azokat nekünk mind 
magunknak kellett megteremteni és 
ezt az aránytalanságot ellensúlyoz-
nunk. Ehhez nagyon sok segítségre 
volt szükségünk, de az összefogá-
sunkkal jól szervezett csapatunk 
alakult ki.

– Mik lesznek az első intézkedé-
sek, min szeretne változtatni?
– Jelenleg a tájékozódás áll a közép-
pontban. Ahogy mondtam, korábban 
sok információval rendelkezem már, 
de polgármesterként más szintű be-
tekintésre van mód. Nem kapkodom, 
hosszútávra tervezve megfontolt 
és átgondolt változtatásokat hajtok 
végre úgy, hogy a jól működő rend-
szereket tiszteletben tartom. Aktív, 
modern, szolgálaton alapuló város-
vezetés kialakítása a célom. Első 
intézkedésem egyike, hogy nem kí-
vánok sofőrrel közlekedni, magam 
vezetek. Eddig sem volt sofőröm, 
most miért kellene?
– Milyennek szeretné látni a vá-
rost 5 év múlva? 
– Az itt élő embereket szeretném 
elégedettebbnek látni. Több fia-
tal családot, gyermeket szeretnék 
látni a városban, pezsgő játszóte-
reket és mosolyogva beszélgető 
idős embereket a parkokban. Azt 
szeretném, ha azok az emberek, 
akik most nem rám szavaztak, is 
azt gondolják, hogy Filvig Géza és 
csapata egy jó városvezetést alkot-
nak, ők tényleg Kalocsáért és az itt 
élőkért dolgoznak.

HAZÁNK
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

75 éves a kereszténydemokrácia Magyarországon – ezzel a címmel szervezett ünnepi ülést október 31-ére az Országház Felsőházi termébe a Keresztény 
Civil Szervezetek Országos Fóruma. A tanácskozás címe egyértelmű utalás egy háromnegyed századdal ezelőtti eseményre: ekkor alakult ugyanis – a 
német megszállás és a nyilas uralom idején, illegalitásban – a Keresztény Demokrata Néppárt. A párt és a hazai kereszténydemokrácia történetéről 
most dokumentumfilm is készült, melyet a KDNP YouTube-csatornáján lehet megtekinteni, s a kdnp.hu oldalról is elérhető.

Az emlékülés Harrach Péternek, a 
Magyar Kereszténydemokrata Szö-
vetség elnökének, a Keresztényde-
mokrata Néppárt (KDNP) parlamen-
ti frakcióvezetőjének köszöntőjével 
vette kezdetét. Harrach Péter kiemel-
te: nagy bátorság kell ahhoz, hogy 
a politika világában valaki ma a ke-
resztény utat válassza. A jelző köte-
lez, ennek meg kell felelni – jelentet-
te ki, hangsúlyozva: ma sok támadás 
éri azt, aki a keresztény értékrendet 
következetesen képviseli.

Keresztény politikusnak az nevez-
hető, aki a magánéletében elkötele-
zett keresztény, közéleti tevékenysé-
ge során pedig egyháza társadalmi 
tanítását képviseli – állapította meg 
a KDNP frakcióvezetője. Rámuta-
tott: a keresztény politikusokat két 
oldalról támadják. Balról, az ateista 
kioktatók, akik saját bevallásuk sze-
rint sem hívők, de kioktatnak arról, 
hogyan kell egy kereszténynek vi-
selkednie. Jobboldalról pedig a jó 
szándékú, de naiv hívők közül azok, 
akik nem túl sok politikai érzékkel 
rendelkeznek. Ők nem tudják, hogy 
a keresztény elvszerűséget a politikai 
megvalósíthatóság keretén belül tud-
ja képviselni a keresztény politikus.

Ezt követően Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke, a Fidesz Or-
szágos Választmányának elnöke 
előadását hallgathatták meg a részt-
vevők. A házelnök úgy fogalmazott: 
identitásrombolók és identitásvédők 
küzdelme zajlik ma az európai poli-
tikában, gazdaságban és kultúrában, 

a magyar alaptörvény ugyanakkor 
biztosítja az önvédelem lehetőségét a 
civilizációs támadásokkal szemben.

Kövér László úgy fogalmazott: 
„mindaz, ami a napjainkban az euró-
pai politikában, gazdaságban és kul-
túrában történik, lényegét tekintve 
nem egyéb, mint az identitásrombo-
lók és identitásvédők küzdelmének a 
vetülete”.

A parlament elnöke hangsúlyozta: 
mindezek ismeretében és tapasz-
talatában „kellő szerénységgel, de 
jó szívvel” mondhatják el, hogy a 
kereszténydemokrata képviselők-
kel együtt megalkotott és elfogadott 
magyar alaptörvény az „identitásvé-
delem legkorszerűbb közjogi eszkö-
ze”, amely biztosítja az önvédelem 
lehetőségét mindazon civilizációs 
támadásokkal szemben, amelyek Eu-
rópát – és benne Magyarországot – 
fenyegetik az előttünk álló időkben. 
„Nincs ma Európában más nemzeti 
alkotmány, amelynek mélyebb ke-
resztény értékalapja, erősebb nem-
zeti karaktere és korszerűbb család-
védelmi közösségi szemlélete lenne, 
mint a magyarnak” – fogalmazott 
Kövér László.

A házelnök az egyetemes keresz-
ténydemokrata gondolatot, a liberá-
lis politikai gondolatot és a fasiszta, 
illetve kommunista gondolatot ösz-
szehasonlítva úgy vélte: az egyete-
mes kereszténydemokrata gondolat 
az egyedüli, amely a múlt, a jelen és 
jövő idődimenzióiban természetes és 
egymásba fonódó közösségekként 

értelmezi az emberi társadalmat. A 
kereszténydemokrata gondolatban a 
jelenleg élők, a már elhunytak és a 
még meg nem születettek olyan kö-
zösséget alkotnak, amelyet családi, 
hitbéli és nemzeti nyelvi-kulturális 
kötelékek fűznek össze, és amelynek 
egyensúlyát az egyéni és közösségi 
jogok mellett az egyéni és közösségi 
kötelezettségek gyakorlása is bizto-
sítja, valamint az a tudat, hogy saját 
emberi létünk és akaratunk fölött lé-
tezik egy örök teremtő erő – fejtette 
ki. Hozzátette, mindezt az egyetemes 
kereszténydemokrata mondanivalót 
magyarul három szóban – „Isten, 
haza, család” – össze lehet foglalni. 
„Ebben a három szóban minden ben-
ne van, amiért emberként érdemes 
élni, és magyar politikusként érde-
mes küzdeni a XXI. században is” – 
jelentette ki a házelnök, egyben arra 
figyelmeztetve: küzdelemben a jövő-
ben sem lesz hiány.

Hangsúlyozta: a múltból megtanul-
hatták, hogy „az emberi észbe vetett 
hittel visszaélő szekuláris haladás-
kultusz jegyében politikai uralomra 
törők” az európai politikában miként 
ásták alá a keresztény gondolat ha-
tóerejét, és a XX. században miként 
torkollott mindez két világháborúba 
és két totalitárius diktatúrába. Kövér 
László szerint a jövőben pedig az a 
veszély fenyegeti Európát, hogy ez-
úttal „az emberi identitással vissza-
élők”, egy újabb haladáskultusz je-
gyében igyekeznek minden akadályt 
elhárítani az országok és nemzetek 
alávetésére és kifosztására szolgáló 
politikai uralmuk útjából. Úgy vélte, 

az ebbe az irányba megteendő dön-
tő lépés: „az Isten, a haza és a család 
kiiktatása az emberek lelkéből és éle-
téből”.

Az Országgyűlés elnöke szerint 
az újabb haladáskultusz „fedőneve” 
ezúttal nem humanizmus, hanem az 
úgynevezett „transzhumanizmus”, 
amelynek hirdetői „körmönfontan” 
azt vallják, hogy a XXI. században 
a műszaki fejlődés olyan gyors, hogy 
az emberi identitás csak akadálya 
lehet a további fejlődésnek, ezért 
mindenkinek úgynevezett „fluid 
identitást”, vagyis valójában identi-
tásnélküliséget ajánlanak.    

Kifejtette: az emberi értéktudat 
szétveréséhez a nemi, családi, nem-
zeti és vallási identitás szétzilálásán 
keresztül vezet az út, ezen az úton 
ugyanis  szétrombolhatóak minda-
zon intézmények – a család, a nem-
zetállamok és keresztény egyházak 
–, amelyek az emberi önazonosság 
legfontosabb alkotóelemeit hiva-
tottak erősíteni és oltalmazni. Arra 
figyelmeztetett: a „közösséginek 
mondott média, az úgynevezett mes-
terséges intelligencia és a kvantum-
fölény eléréséért vívandó verseny 
XXI. századi világában” az Istenétől, 
hazájától és családjától megfosztott 
emberekre korábban sohasem ta-
pasztalt, „csontig ható és lélekemész-
tő magány leselkedik”.

A házelnök felidézte Ludwig Er-
hard kereszténydemokrata politikus 
1957-ben írott, a német és az európai 
szociális piacgazdaságot eszmeileg 
megalapozó, „Jólétet mindenkinek” 
című könyvét, és reményét fejezte ki, 

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, az MKDSZ elnöke

Az első sorban Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke (balra), Mészáros 
József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Fülöp Attila és 
Azbej Tristan kereszténydemokrata államtitkárok
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány
hogy a következő nehéz évtizedekben 
egy újabb „katartikus hatású európai 
kereszténydemokrata politikai gon-
dolat” és alapmű fog születni, amely-
nek a címe akár az is lehet majd, hogy 
„Közösséget mindenkinek”.

Kövér László az elmúlt hetvenöt 
év „súlyos próbatételek alá vetett, de 
talpon maradó magyar keresztényde-
mokrácia” történelmi eredményének, 
elégtételének és kárpótlásának tartot-
ta, hogy a KDNP 2010-ben, a válasz-
tók döntése értelmében alkotó részese 
lehetett Magyarország alkotmányozó 
többségének, és azóta is cselekvő ré-
szese a haza és a nemzet felemelését 
biztosító politikának. „Büszkék le-
hetnek minderre, és köszönjük mind-
ezt önöknek az Istenben, hazában és 
családban hívő minden magyar ember 
nevében!” – tette hozzá.    

Kijelentette: „együtt olyan politikai 
erő vagyunk, amely a választópolgá-
rok akarata szerint képes megvédeni 
Magyarországot, képes megerősíteni 
a közép-európai együttműködést, és 
képes ezáltal hozzájárulni Európa – a 
gyermekeink és unokáink biztonsá-
gos élete szempontjából elengedhe-
tetlen – politikai és szellemi megúju-
lásához is”.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, a Kereszténydemokrata Néppárt 
elnöke előadásában rámutatott: ma 
a KDNP az egyetlen történelmi, ke-
reszténydemokrata, keresztényszoci-
ális és az egyetlen világnézeti párt a 
magyar politikai palettán.

A politikus felidézte a párt 1944-
es megalakítását, kiemelve, hogy az 
alapítóatyák ellentmondtak előbb a 
barna, majd a vörös diktatúrának. 
Rámutatott: a KDNP az egyetlen 
történelmi párt, amelyik a poron-
don maradt, és ez annak köszönhe-
tő, hogy hűségesek maradtak ahhoz 
a kereszténydemokrata örökséghez, 
amelyet az alapítóatyák lefektettek. 
Ez az az erkölcsi alap, amely 75 éven 
át megtartotta a kereszténydemokrá-
ciát Magyarországon – hangsúlyozta 
a kisebbik kormánypárt elnöke.    

Mint Semjén Zsolt rámutatott, a 
pártpolitikai térben két koordináta-
rendszerről beszélhetünk. Az egyik 
alapján jobb- illetve baloldalra sorol-
hatjuk a politikai erőket. E szerint a 
KDNP markánsan jobboldali párt, 
mert védi a hagyományosan konzer-
vatív értékeket, a vallásszabadságot, 
az egyházak szabadságát, a nemzeti 
elkötelezettséget, a hagyományos 
családmodellt. Ennek tagadását je-
lenítette meg az egykori SZDSZ. 
Ugyanakkor van egy másik koordi-
nátarendszer is, amely a tőke-munka 
viszonylatában különbözteti meg a 
pártokat. A KDNP azt az álláspontot 
képviseli, hogy „sem a tőke munka 
nélkül, sem a munka tőke nélkül fenn 
nem állhat”, de a munka elsődleges 
a tőkével szemben, ugyanis jobban 
hozzátartozik az ember személyisé-
géhez. Eszerint a KDNP – szociális 

értelemben – mérsékelten baloldali 
pártként definiálható.

A KDNP elnöke kitért arra is, 
hogy pártja az egyetlen világnézeti 
párt. Kiemelte: minden keresztény-
demokrata pártnak van egy sajátos  
dilemmája, hogy ha következetesen 
hűségesek az egyház tanításához, 
beleértve legkiszolgáltatottabb és 
leginkább jogfosztott kisebbségnek, 
a magzati korban lévőknek vagy épp 
a házasságnak a védelmét, akkor ez 
sokszor nem találkozik a közízléssel, 
és szavazatvesztéssel jár. Két lehető-
ség adódik ilyenkor: az egyik, hogy 
az egyház tanítását hirdetik a politi-
kában, de ez olyan szavazatvesztéssel 
jár, hogy elveszítik annak lehetőségét 
is, hogy kormányra kerülve érdem-
ben alakítsák a társadalmi felfogást 
és a jogszabályokat, és könnyen hit-
buzgalmi egyesületté válnak. A má-
sik – amit Nyugat-Európában látnak 
–, hogy a szavazatgyűjtés érdeké-
ben az ottani kereszténydemokrata 
pártok feladnak témákat, és egyre 
több elvtelen engedményt tesznek 
a többség támogatásának elnyerése 
érdekében. A végén azonban ott a 
kérdés, hogy akkor milyen alapon 
hívják magukat keresztény pártnak?! 
Semjén Zsolt úgy fogalmazott: nem 

akar olyan kereszténydemokráciát, 
amelyik feladja a kereszténydemok-
rata tanítást, de nem akar egy hit-
buzgalmi egyesületet sem vezetni. A 
többség és az igazság problémájának 
a megoldása a Fidesz és a KDNP szö-
vetsége, ahol a KDNP egy világné-
zeti párt, amelyik biztosítja az erköl-
csi hátországot, a Fidesz pedig egy 
„kereszténydemokrata ihletettségű”, 
nagy gyűjtőpárt, amelyik biztosítja, 
hogy a szavazatok is meglegyenek 
a kormányzáshoz. Rámutatott: a  
Fidesz–KDNP szövetsége nemcsak 
a magyar, hanem az Európai Unió 
történetének is a legsikeresebb poli-
tikai konstrukciója, hiszen 2006 óta 
abszolút többséggel rendelkeznek.

A kormányfő kereszténydemokra-
ta helyettese az egyházhoz való vi-
szonyt elemezve rámutatott: az egy-
ház társadalmi tanítása nem azonos 
egyetlen párt politikai programjával 
sem, de nem is független attól. „Mi 
tudatosan igyekszünk közel állni az 
egyház társadalmi tanításához” – fo-
galmazott. „Nem azt várjuk, hogy az 
egyház álljon közel hozzánk, hanem 
mi vállaljuk, hogy az egyház társa-
dalmi tanítását próbáljuk képviselni 
a politika realitásai és hullámverései 
közepette” – tette hozzá.

A kormányfőhelyettes előadását 
követően került sor a 75 éves magyar 
kereszténydemokráciáról szóló do-
kumentumfilm ősbemutatójára. Az 
alkotás – a nyilvánosság előtt eddig 
nem publikált – korabeli híradórész-
letekkel, fényképekkel és hangfelvé-
telekkel, illetve napjainkban készült 
interjúkkal idézi fel a sorsfordító ese-
ményeket a (Keresztény) Demokrata 
Néppárt megalapításától a Keresz-
ténydemokrata Néppárt meghatározó 
kormányzati szerepéig.

A film az egykori képviselők sze-
mélyes visszaemlékezésein keresz-
tül mutatja be a párt barna- és vörös 
diktatúra ellen folytatott huszadik 
századi politikai küzdelmét. A par-
lamentben és a közéletben végzett 
nemzetszolgálat, a börtönökben el-
szenvedett megpróbáltatások és az 
emigráció keserű évtizedeiben való 
kitartás végül egy meghatározó sze-
repvállalásig vezetett a keresztényde-
mokrata kormányzati munkában.

A teljes film minden érdeklődő 
számárára elérhető a KDNP You- 
Tube-csatornáján, illetve a kdnp.hu 
oldalon keresztül is megnézhető.

A film bemutatója után Latorcai 
János, az Országgyűlés alelnöke, a 
KDNP Országos Választmányának 
elnöke osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal. Latorcai János arról 
beszélt, hogy az emberi életet nem 
lehet csak a piacgazdasági tevékeny-
ségekben való részvételre redukálni. 
A gazdaság és a társadalom szorosan 
összefüggnek egymással, de soha 
nem engedhető meg, hogy a gazda-
ság öncélúvá váljon – rögzítette.

Hozzátette: a kereszténydemokrata 
felfogás szerint a gazdaságpolitiká-
nak biztosítani kell a gazdaság mű-
ködőképességét, a fenntartható növe-
kedést, szabályozni kell a gazdasági 
tevékenységet, mindezt úgy, hogy az 
egyházak tanításában megfogalma-
zott társadalmi igazságosságra és a 
szolidaritásra épülő politika a lehető 
legteljesebben megvalósuljon.

Rámutatott: kereszténydemokrata 
felfogás szerint a gazdaságpolitika 
alapjának a családot kell tekinteni.

A rendezvényen felszólalt Surján 
László is, aki a rendszerváltást köve-
tően kormányra került KDNP elnö-
keként népjóléti miniszter volt Antall 
József kormányában, később az Eu-
rópai Parlament alelnökeként küzdött 
a kereszténydemokrata célok megva-
lósításáért.

Surján László, a KDNP tisztelet-
beli elnöke arról beszélt: meg kell 
különböztetni a politikai keresztény-
séget a keresztény politikától, mert a 
politikai kereszténység „voltaképpen 
bűn”, keresztény jelszavakkal leön-
tött álságos politikát jelent, amelyet 
mélyen elutasítanak.    

„Legyünk büszkék, hogy a ke-
reszténydemokrata szó benne van a 
pártunk nevében, legyünk büszkék, 
hogy az Isten szó ott van az alkot-

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos  
Választmányának elnöke
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány
mányban, de éljünk és a viselkedjünk 
ennek megfelelően” – figyelmeztetett.

Az ebédszünetet követően  
Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) 
parlamenti államtitkára, Rétvári 
Bence KDNP-alelnök, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
parlamenti államtitkára, Azbej Tris-
tan üldözött keresztények megse-
gítéséért felelős államtitkár, Fülöp 
Attila szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár és Veilandics Franciska, 
az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) budapesti elnöke 
tartott előadást.

A felszólaló államtitkárok sikeres-
nek értékelték a kereszténydemok-
rata alapokon nyugvó politizálást 
Magyarországon. Schanda Tamás 
arról beszélt: a kereszténydemokrá-
cia Magyarországon ma él és virul, a 
kereszténydemokrata értékekkel fel-
vértezett kormányzati politika 2010 
óta sikerre viszi Magyarországot. 
Úgy értékelt: mára egy keresztény, 
nemzeti, polgári szövetség részeként 
a keresztény értékek és a keresztény 
társadalmi és gazdasági modell ér-
vényre juttatásával egy keresztény-
demokrata államot építenek.

A miniszterhelyettes a keresztény-
demokrata gazdaság pillérjei közé 
sorolta a család védelmét, a munka 
becsületének visszaadását, a szociá-
lis felelősségtudat érvényre juttatá-
sát, a magyar érdek képviseletét, a 
stratégiai ágazatok nemzeti tulajdon-
ba kerülését, a magyar vállalkozások 
erősítését, a tudásalapú társadalom 
létrehozását, az innováció növelését 
és a kultúra értékmegőrző szerepé-
nek hangsúlyozását.

Úgy vélte: nincs az az embertelen 
ideológia, ami ellen eredményesen 
fel ne lehetne lépni, és nincs az a vé-
leményterror, ami el tudná hallgat-
tatni az igazi kereszténydemokrata 
gondolatot. Arra figyelmeztetett: to-
vábbra is helyt kell állni és hirdetni 
kell a sikeres kereszténydemokrata 
alternatíva értékeit. 

Rétvári Bence arról beszélt: a  
KDNP-s politikusok a parlamenti 
ülésteremben hétről hétre azokkal 
ülnek szemben, akiknek jogelődei, 
illetve szellemi elődei korábban ül-
dözték, bebörtönözték, internálták, 
emigrációba kényszerítették a ke-
reszténydemokratákat.

Mint mondta, az egyik ilyen „csa-
pat” története 1919-ig nyúlik vissza, 
amikor megalapították a Kommunis-
ták Magyarországi Pártját, majd en-
nek jogutódjaként később a Magyar 
Dolgozók Pártját, a Magyar Szocia-
lista Munkáspártot, a Magyar Szo-
cialista Pártot, illetve a DK-t; míg a 
másik csapat kisnyilas, gyűlölködő, 
cigány- és zsidóellenes gyökerek-
kel rendelkezik. Ezek a politikusok 
oktatnak ki minket demokráciáról, 
vallásszabadságról, sajtószabadság-
ról, jogállamról – jegyezte meg a párt 
alelnöke.

A liberális, globális, nyílt társada-
lom eszméjét és a kereszténydemok-
rata gondolkodást összehasonlítva 
hangsúlyozta: míg a keresztényde-
mokrácia számára fontos és közös-
ségteremtő érték az, hogy férfinak 

vagy nőnek születünk, hogy magya-
rok és keresztények vagyunk, hogy 
melyik településen, tájegységen 
élünk, ezek a liberálisok számára 
diszkriminációra okot adó indokok. 
Kitért arra: minden diktatúrában el 
akarták törölni a kereszténydemok-
rata pártot, de nem sikerült. Volt, 
hogy saját vezetői ásták meg a sírját, 
de abból is feltámadt. Szerinte ez azt 
jelzi, hogy a KDNP jóval több, mint 
a tagjai közössége: egy olyan esz-
meiség letéteményese, amely minden 
emberi gyengeség és külső erőszak 
ellenére nemzedékről nemzedékre 
fenntartja a kereszténydemokráciát. 
Úgy értékelt: lehet, hogy a KDNP a 
legidősebb demokratikus formáció a 
mai magyar parlamentarizmusban, 
de éppen ezért számíthatnak arra, 
hogy 75 év múlva is lesz Magyar-
országon és világszerte is keresz-
ténydemokrácia – hangsúlyozta az 
EMMI miniszterhelyettese.

Azbej Tristan, a Miniszterelnök-
ség üldözött keresztények megsegíté-
séért felelős államtitkára kiemelte: a 
magyar kormány a világon elsőként 
indított az üldözött keresztényeket 

felkaroló programot, és egyedüli-
ként van olyen kormányzati egység, 
mint az általa vezetett államtitkárság. 
Hozzátette: ez nem munka, nem egy 
feladat, hanem egy nemzeti misszió 
és szolgálattétel, s büszke arra, hogy 
Magyarország vállalta ezt a missziót. 
Fontos ugyanakkor, hogy a tényekből 
induljanak ki, az egész emberi jogi 
válság egyik oka, hogy a tényeket 
megpróbálják eltagadni. 

A kereszténység jelenleg a legül-
dözöttebb vallás a világon – em-
lékeztetett. Világszerte 245 millió 
ember szenved megkülönböztetést 
pusztán a keresztény hite miatt, és 
több mint 4100 embert gyilkoltak 
meg emiatt a tavalyi évben. Erről 
ugyanakkor nem hallani az emberi 
jogi szervezetektől, miközben ezek 
csak a regisztrált esetek, amelyek a 
jéghegy csúcsát jelentik. Kiemelte: 
meg kell győzni a világot, hogy az 
üldözött keresztények élete is ér any-
nyit, mint bárki másé. 

Fülöp Attila, az Emmi szociális 
ügyekért felelős államtitkára arról 
beszélt, hogy a szociális ellátórend-
szer akkor tud hatékony lenni, és 
ott tud jól működni, ahol tekintet-
tel vannak a helyi sajátosságokra.  
Kiemelte: a szociális biztonság 2010 
előtt eléggé le volt egyszerűsítve, és 
egyenlővé tették az anyagi bizton-
sággal. Az emberek azonban akkor 
érzik magukat biztonságban, ha 
vannak stabil emberi kapcsolataik, 
mert a szociális biztonság nem csak 
anyagi kérdés – hangsúlyozta.

III. József Ignác Júnán, az An-
tióchiai Szír Katolikus Egyház pát-
riárkája kiemelte: a Közel-Keleten a 
keresztények helyzete mostanra „a 
rosszból a még rosszabbra” fordult. 
Kiállt a klasszikus családmodell 
mellett és kijelentette: „mi ragasz-
kodunk a családhoz úgy, ahogy Is-
ten teremtette”. Elismerését fejezte 
ki, amiért a magyarok büszkék a 
magyarságukra, a kereszténységük-
re, és megvédik Európát és a keresz-
ténységet.

Latorcai János (balra), az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos 
Választmányának elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,  
a KDNP elnöke

III. József Ignác Júnán szír katolikus pátriárka Veilandics Franciska, az IKSZ budapesti elnöke
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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

Fórum

Helyes, hogy egy kézben van az 
egyházpolitika, a nemzetpolitika 
és a nemzetiségpolitika. Hiszen 
emberi jogi szempontból a vallás-
szabadság és a nemzeti-nemzeti-
ségi jogok mintegy párhuzamosan 
vannak. Mind a határon túli ma-
gyarságra, mind a magyarországi 
őshonos nemzetiségekre jellem-
ző, hogy intézményrendszerük az 
adott nemzeti közösséghez kötődő 
egyház intézmény-struktúrájában 
működik, illetve ahhoz szorosan 
kötődik. Kárpát-medencei vonatko-
zásban pedig bátran elmondhatjuk 
az utódállamoknak, hogy a kisebb-
ségi jogokat mi maradéktalanul 
biztosítjuk a magyarországi ősho-
nos nemzetiségeknek – gondoljunk 
például a zászló és szimbólum sza-
bad használatára. (Megjegyzem, a 

Fidesz–KDNP-kormány az őshonos 
nemzetiségek támogatását megöt-
szörözte!)

Három tételben fogalmazható meg 
az általam vezetett nemzetiségpoli-
tika: Először is – amint Alaptörvé-
nyünk kimondja és biztosítja: ős-
honos nemzetiségeink államalkotó 
tényezők; és hozzá kell tennünk: 
a magyar nemzet integráns részei. 
Amint a magyar nemzet elválaszt-
hatatlan része a külhoni magyarság, 
hasonlóan a magyar nemzet része az 
őshonos nemzetiség.

Másodszor: az a normális, ha az 
adott nemzetiség munkálója anya-
országa és Magyarország közötti 
gyümölcsöző viszonynak. Ennek a 
gyümölcsöző viszonynak a gyümöl-
cseiből természetes és méltányos, 
ha részesedik az adott magyaror-

szági nemzetiség és az adott külho-
ni magyar nemzetrész. Ennek szép 
példája a vajdasági magyarság és 
a magyarországi szerbség, például 
Pásztor István és Alexov Ljubomir 
elismerésre méltóan használja ezt 
ki a szerb-magyar közös kormány- 
ülések alkalmával. Ugyanakkor 
mindig is világossá tettem, hogy ha 
nem ilyen szerencsés Magyarország 
és egy másik ország kapcsolata – 
például Ukrajna esetében –, annak 
semmilyen módon nem lehet vesz-
tese az adott magyarországi nemze-
tiség, hiszen ebben neki semmilyen 
bűnrésze vagy felelőssége nincs. 
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felelősségre szeretném felhívni a 
figyelmet, ami az őshonos nemzeti-
ség sajátja. Mert része anyanemzete 
egyetemes kultúrájának, része az 

egyetemes magyar nemzet kultúrájá-
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tartott Nemzetiségi Konferencián 

hangzott el 2019. szeptember 19-én

Semjén Zsolt:
Nemzetiségpolitika a kormányzatban
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öt politikus, akiket 1849. október 6-a 
és október 24-e között végeztek ki. 
Összeköti őket, hogy valamennyien 
tagjai voltak az 1848 júliusában mun-
káját megkezdő első népképviseleti 
országgyűlésnek.

Közös bennük az is, hogy többsé-
gük elmenekülhetett volna, megment-
hette volna életét, de ezt senki sem 
tette, mert mindannyian hittek abban, 
hogy áldozatuk nem lesz hiábavaló.  
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49-es hőseink, mártírjainak áldozat-
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szerkesztett változata

Latorcai János:
Az első népképviseleti Országgyűlés mártírjainak emlékezete
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI
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A Momentum a magyar jelöltek és pártok 
ellen kampányol Erdélyben és Felvidéken

Szégyenletesnek minősítette Facebook-bejegy-
zésében Hollik István magyar kormányszóvivő, 
hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr András 
nem a magyar jelöltet, Kelemen Hunort, a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnökét, hanem az egyik román párt aspiránsát, 
Dan Barnát támogatta a romániai elnökválasz-
táson. 

Fekete-Győr András részt vett az USR-PLUS párt 
kolozsvári kampányrendezvényén. Fekete-Győr 
bírálta is az RMDSZ-t. „Fájó szívvel látom, hallom 
azt erdélyi magyaroktól, főleg a fiataloktól, hogy 
az RMDSZ eladta a lelkét az Orbán-kormánynak, 
befeküdt nekik. A román belpolitikában sajnos 
rossz kompromisszumokat hoztak a kormányzás 
érdekében, amelyek magának a pártnak az ér-
tékrendjét is megrengették” – jelentette ki Feke-
te-Győr.

Az USR a Momentummal együtt a Renew 
Europe frakcióban politizál az Európai Parla-
mentben. Az Emmanuel Macron által létrehozott 
frakció vezetője az a Dacian Ciolos, aki koráb-
ban magyarellenes kijelentéseivel vált ismertté. 

A Transindex szerint a kolozsvári ren-
dezvényen Ciolos is jelen volt. 

Dan Barna nevéhez mostanában sú-
lyos korrupciós ügyek kötődnek – em-
lékeztet cikkében a Mandiner. Egy ok-
nyomozó portál ugyanis feltárta, hogy 
Barna a cégén keresztül hatmillió euró 
uniós támogatást tüntetett el, amelyet 
eredetileg felzárkóztatási célokra szán-
tak. Fekete-Győr András Kolozsvárott 
ennek ellenére azt mondta: „magunkon 
kell kezdenünk az új politikai kultúra 
megvalósítását: meg kell valósítanunk 
az átláthatóságot, az üvegzseb-politikát, 
bátorságot és önfeláldozást kell mutat-
nunk.” 

Ugyancsak nagy botrány váltott ki, 
hogy Donáth Anna a Felvidéken egy 
szlovák párt rendezvényén járt, majd a 
következőket posztolta közösségi olda-
lán: „Mert lehetünk úgy felvidéki ma-
gyarok, hogy közben büszke szlovákok 
vagyunk.”

Szent István vagy Lukács György?
Nacsa Lőrinc, a 
KDNP frakció-
szóvivője az ellen 
emelte föl szavát, 
hogy Karácsony 
Gergely főpolgár-
mester és baloldali 
politikusok táma-
dást intéztek az 
ellen a terv ellen, 
amely szerint a 
Szent István-park-
ban Szent István 
szobrát állítanák 
fel (ott, ahol koráb-
ban a kommunista 
filozófus, Lukács 
György szobra 
állt).

„Arra az egyre 
válaszoljanak, ho-
gyan gondolhatja 
ma egy megvá-
lasztott politikus 
kerületi, fővárosi 
vagy parlamenti 

szinten, hogy Szent Istvánnak nincs helye a róla elnevezett közterületen? Álla-
malapító királyunk szobra, aki a nyugati világhoz és a kereszténységhez kötöt-
te hazánkat és olyan intelmeket hagyott hátra, ami alapján nyugodtan el lehet 
vezetni egy országot még ma is, sérti az Önök szemét? Önök innentől kezdve 
milyen beszédeket fognak elmondani augusztus 20-án? Lukács Györgyöt fog-
nak idézni inkább?” – tette fel a költői kérdést Nacsa Lőrinc.

Szent II. János 
Pál összeköt 
bennünket

Juhász Hajnalka miniszteri 
biztos hírt adott arról, hogy 
Szent II. János Pál pápa 
volt jogi tanácsadójával ta-
lálkozott az Országházban. 
„Professzor Ingrid Detter de 
Frankopant fogadtam a Par-
lamentben. Ahogyan megje-
gyezte: mindazok, akik vall-
ják és követik Szent II. János 
Pál pápa lelki és szellemi 
örökségét, azok vagy már 
találkoztak vagy találkozni 
fognak, mert a Szentatya a 
mennyből összeköti őket.”

Seszták Miklós: Köszönet  
a Szociális Munka Napján

Seszták Miklós országgyűlési képviselő a Szociális Munka Napján 
is posztolt. „Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki azoknak, 
akik rászoruló embertársaik segítését választották hivatásként. Akik 
vállalják, hogy másokért,mások emberi méltóságáért dolgozzanak,és 
akik az intézményekben, hivatalokban, utcákon, idősek és betegek 
otthonaiban folyamatos szolgálatot teljesítenek. További munkájuk-
hoz sok erőt, jó egészséget és Isten áldását kívánom!” – írta.

Válogatás KDNP-s politikusok közösségimédia-bejegyzéseiből


