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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

Budapest élhetőbb  
város lett 2010 óta 

„Budapest nagyon jó nemzetközi hír-
rel bír. Az Economist Intelligence Unit 
a világ 140 nagyvárosát méri, elemzi 
élhetőség szempontjából. 2010-ben 
az 55. volt Budapest, 2018-ban pedig 
a 34.” – mondta Bagdy Gábor főpol-
gármester-helyettes a Vasárnap.hu 
portálnak adott interjújában.

A KDNP alelnöke a jelenleg is 
zajló fővárosi felújítási munkála-
tokkal kapcsolatban hozzátette: 
„Szeretnénk, ha lehetőleg nem 

pont a választásokkor lenne a leg-
több út lezárva, mert annak elég 
rossz visszhangja lenne, de a tar-
lósi politika kifejezetten az, hogy 
a pillanatnyi hangulat ellenére is a 
város hosszú távú érdekeit kell kép-
viselni.

A hosszú távú elképzelések között 
Bagdy Gábor megemlítette: „Azt 
szeretnénk, hogy Budapest Európa 
vezető sportfővárosa legyen”.

Bővebben a 3. oldalon
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Október 13-ára írta ki Áder Já-
nos köztársasági elnök az önkor-
mányzati választásokat. 

Augusztus 23-áig a mintegy 8 
millió, magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező választásra jogo-
sultnak kézhez kell kapnia a név-
jegyzékbe való felvételéről szóló 
értesítést. Aki nem kapja meg, a 
jegyzőnél (a helyi választási iro-
dában) kérheti.

Augusztus 24-én – vagyis a 
választást megelőző 50. napon 
– megkezdődik a hivatalos kam-
pány, mely a szavazás napján 19 
óráig tart. Ettől kezdve gyűjthetik 
a jelöltaspiránsok és megbízottaik 
a jelöltté váláshoz szükséges alá-
írásokat.

Szeptember 9-én 16 óráig ad-
hatják le a hivatalos ajánlóíve-
ken összegyűjtött ajánlásaikat a 
választáson indulni szándékozó 

képviselőjelöltek, polgármester-
jelöltek és a főpolgármester-je-
löltek. A jelölteknek település- és 
választási típusonként eltérő szá-
mú ajánlást kell összegyűjteniük.

Szeptember 10-én 16 óráig le-
het bejelenteni a jelöltek és a 
jelölőszervezetek listáinak nyil-
vántartásba vételét. Erről a vá-
lasztókerületi bizottságok dönte-
nek négy napon belül.

Október 9-éig kérheti átjelent-
kezését az a választópolgár, aki 
a szavazás napján nem a lakóhe-
lyén, hanem a tartózkodási helyén 
(régi nevén: ideiglenes lakcím) 
akar élni a választójogával. Fon-
tos, hogy a választáson csak az 
jelentkezhet át, aki a választás 
kitűzése előtt legalább harminc 
nappal létesített tartózkodási he-
lyet és annak érvényessége lega-
lább a szavazás napjáig tart.

Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára (balra); 
Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a KDNP 
alelnöke (jobbra) és Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője

Jövő szeptembertől ingyen 
tankönyv jár minden iskolásnak 

Jövő szeptembertől a köznevelésben 
minden diák ingyen fogja kapni a tan-
könyveket – mondta az Emberi Erő-
források Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára Üllőn, a Könyv-
tárellátó Nonprofit Kft. (Kello) raktárá-
ban tartott augusztusi sajtótájékoztatón 
abból az alkalomból, hogy ekkor kez-
dődött meg a tankönyvek és fejlesztő 
taneszközök szállítása az iskolákba.

Rétvári Bence közölte, a követ-
kező napokban összesen 13 millió 
tankönyv fog megérkezni csaknem 
négyezer helyszínre. Míg korábban 
a tankönyvek kiszállítása esetlege-
sen sikerült a megadott időpontra, az 
elmúlt években az állami tulajdonú 
Kello ezt a feladatot már sikeresen 
és pontosan végezte. Jövő szeptem-
bertől a köznevelésben minden diák 
ingyen fogja kapni a tankönyveket 
– mondta az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának (Emmi) parlamen-
ti államtitkára a napokban Üllőn, a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kel-
lo) raktárában tartott sajtótájékozta-
tón abból az alkalomból, hogy meg-
kezdődött a tankönyvek és fejlesztő 
taneszközök szállítása az iskolákba.

A kereszténydemokrata államtit-
kár kijelentette, mára már az is látszik, 
hogy szívesen használják az iskolák az 
állami fejlesztésű tankönyveket, mivel a 
tavalyinál 500 ezerrel több ilyen köny-
vet rendeltek. Hozzátette, hogy ezeket a 
tankönyveket pedagógusok fejlesztik és 
három éven keresztül ki is próbálják.

Maruzsa Zoltán, az Emmi közneve-
lésért felelős helyettes államtitkára el-

mondta, hogy több mint 900 tankönyv 
fejlesztése folyik, amivel olyan terüle-
teket akarnak lefedni, ahol eddig nem 
állt rendelkezésre megfelelő tankönyv. 
Hozzátette, mindenképpen megvizsgál-
ja kormány, hogy a megfelelő minőség 
garantálása mellett hogyan lehet olcsób-
bá tenni a tankönyvek előállítását. A 
helyettes államtitkár kitért arra, hogy 
2020-tól az állam fogja biztosítani a 
köznevelésben az elsőtől tizenkettedik 
osztályig, illetve a szakképzés rendsze-
rében a tankönyveket, csökkentve ezzel 
is a családok terheit. Hozzátette, hogy 
a kormány a tankönyvkiadás finanszí-
rozását – gyártás, kiadás, fejlesztés, 
szállítás –  is egyszerűsíti, és egyetlen 
költségvetési sorra vonja össze, ami 
14 milliárd forintos összevonást jelent 
2020-tól.

Tőczik Zsolt, a Könyvtárellátó Non-
profit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 
az állami kiadású tankönyvek példány-
száma mintegy 12 millió, míg a magán-
kiadóktól rendelt tankönyvek 1,9 milliós 
példányszámban készültek el. 

Az ügyvezető beszélt arról is: amel-
lett, hogy 500 ezerrel több könyvet 
rendeltek, mindez mégis 700 millió fo-
rinttal kevesebbe került az államnak és 
a családoknak. A könyvek összesen 10,6 
milliárd forintos értéket képviselnek – 
fűzte hozzá Tőczik Zsolt. A Kello veze-
tője kitért arra is, hogy naponta 200-250 
iskolát érnek el részben saját, részben a 
Magyar Posta szállítóeszközeinek segít-
ségével. Hozzátette, hogy augusztus vé-
géig az összes iskola számára befejezik 
a tankönyvszállítást.

Megkezdődött az önkormányzati 
választási kampány

Bagdy Gábor, Budapest KDNP-s főpolgármester-helyettese
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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.
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A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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2010-ben szemléletváltás kezdődött a szociális segélyezésben 
Átadták az Ökumenikus Segélyszer-
vezet Esélytáborát és új raktárbázisát 
a szervezet kastélyosdombói köz-
pontjában.

A régi magtárépület felújításával 
létrehozott Esélytábor egyidejűleg 
harminc, családon belüli erőszakot 
elszenvedett és emiatt halmozott 
nehézségekkel küzdő gyermeknek 
biztosít részvételt fejlesztő és él-
ményfoglalkozásokon. A raktár az 
ökumenikusok karitatív feladatainak 
ellátását, rászorulók szélesebb köré-
nek elérését segíti.

Soltész Miklós egyházi és nemzet-
ségi kapcsolatokért felelős államtit-
kár az eseményen hangsúlyozta: az 
egyházaknak és az egyházi karitatív 
szervezeteknek nagy szerepük van 
abban, hogy 2010-ben szemléletvál-
tás kezdődött a szociális segélyezés-
ben. Ez a támogatottak életviteléhez 
adott mintákban, az igényességben, 
valamint a karitatív tevékenységhez 
kapcsolódó beruházásokban, a meg-
újuló energiaforrások alkalmazásá-
val a természet tiszteletében is meg-
nyilvánul.

Az államtitkár utalt arra, hogy 
hat nagy és három kisebb magyar-
országi karitatív szervezet össze-
sen 4,5 milliárd forintot költhet „a 
rászorulók támogatását magasabb 
szintre emelő”, a raktározást javí-
tó fejlesztésekre a jelenlegi európai 
uniós költségvetési időszakban. A 
kedvezményezettek a pénzből 37 
településen 40 projektet valósítanak 
meg, ez óriási változást jelent – je-

gyezte meg. Hozzátette, a kormány-
zat a következő uniós költségvetési 
időszakban ugyanilyen nagyságren-
dű támogatást szeretne biztosítani a 
segélyszervezeteknek.

Lehel László, a Ökumenikus Segély-
szervezet elnök-igazgatója köszönetét 
fejezte ki a kormánynak és Soltész 
Miklósnak a szervezet kastélyosdom-
bói központjának létrehozásáért.

A közösséget szolgáljuk, jövőre eb-
ben a szolgálatban szeretnénk nagyot 
előre lépni – mondta az elnök-igazga-
tó, utalva arra, hogy több halmozot-
tan hátrányos gyermeknek szeretné-
nek lehetőséget adni a részvételre az 
Esélytáborban, oktatóközpontjukban 

pedig folytatódnak az őszi és tavaszi 
akkreditált képzések.

Szászfalvi László, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője azt mond-
ta: a kastélyosdombói beruházás az 
emberi méltóságról szól. Az Öku-
menikus Segélyszervezetet méltatva 
arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási 
szerepet vállal a személyiségfejlesz-
tésben, hátrányos helyzetű emberek 
közösségi integrációjában és rein-
tegrációjában. A szervezet fontos és 
újfajta kultúrát teremtett meg, amely 
a hátrányos helyzetű térség egészére 
pozitív hatással van – közölte.

Krizs Zsolt, Kastélyosdombó pol-
gármestere arról szólt, hogy az Öku-

menikus Segélyszervezet fejlesztései 
munkahelyeket teremtettek, teremte-
nek a településen, az általuk haszná-
latba vett épületeket eredeti jegyeik 
megőrzésével igyekeztek moderni-
zálni, ezért a szervezet élvezi az ő 
támogatását.

A kastélyosdombói Esélytábor és 
raktárbázis építése része az Ökumeni-
kus Segélyszervezet 2020-ig tartó 650 
millió forintos infrastrukturális fej-
lesztési programjának, amelynek ke-
retében Vizsolyban közösségi térnek 
otthont adó ingatlant modernizáltak, 
Miskolcon közösségi pont és raktár 
épült, Debrecenben szintén raktár és 
új szociális fejlesztő központ épül.

A fejlesztéssel nő a karitatív szer-
vezet ellátási területe, hatékonyab-
ban, gyorsabban tudják segíteni a 
hátrányos helyzetű családokat, gye-
rekeket, katasztrófák károsultjait.

A segélyszervezet 2013-ban, a So-
mogy megyei Kastélyosdombón, a 
családok átmeneti otthonában kezd-
te el országosan egyedülálló mo-
dellprogramját. Ennek lényege: az 
intézmény a családok átmeneti ottho-
nához kapcsolódó mintagazdaság se-
gítségével az oktatástól a gyakorlati 
képzésen át a foglalkoztatásig az ott-
honban lakók teljes körű munkaerő-
piaci reintegrációját próbálja elérni.

Az otthon emellett helyet ad egy 
térségi gyermekfejlesztő központ-
nak, ahova a környező települések 
hátrányos helyzetű gyermekei járhat-
nak különböző fejlesztő és élmény-
programokra.

Az üldözött keresztények KDNP-s 
államtitkárát méltatja az amerikai 

konzervatív sajtó
Magyarországról és Azbej Tristanról az USA-beli konzervatívok 
vezető lapjában, a Breitbartban írtak elismerően...

A meghatározó konzervatív 
amerikai sajtóorgánum kieme-
li, hogy Azbej Tristan, a Mi-
niszterelnökség üldözött ke-
resztények megsegítéséért és a 
Hungary Helps Program megva-
lósításáért felelős államtitkára az  
amerikai külügyminisztériumnak  
Washingtonban, a vallásszabad-
ság előmozdításáról szóló máso-
dik miniszteri szintű konferenci-
áján (2019 Ministerial to Advance 
Religious Freedom) kijelentette, 
hogy noha globális szinten üldö-
zik a keresztényeket, a téma körül 
mégis „felemelték a csend falát”, 
elhallgatva ezáltal az elnyomott 
keresztények problémáit.

Mint ismeretes, Azbej Tris-
tan államtitkár július közepén,  

Washingtonban részt vett több, 
az üldözött keresztények tema-
tikájában tartott rendezvényen. 
Ott volt az In Defence of Chris-
tans (IDC) nevű civil szerve-
zetnek a Capitolium épületében 
rendezett imaestjén, majd kép-
viselte hazánkat az amerikai 
külügyminisztériumnak a val-
lásszabadság előmozdításáról 
szóló második miniszteri szintű 
konferenciáján.

Az utóbbi, július 16-i rendez-
vényen beszédet mondott Azbej 
Tristan is, aki megosztott egy 
bejegyzést erről a Twitter-olda-
lán, amit méltatott – többek kö-
zött – az amerikai konzervatívok 
meghatározó sajtóorgánuma, a 
Breitbart is.

Megkapták emelt bérüket az 
egészségügyi szakdolgozók

Augusztus első napjaiban megkapták 
emelt bérüket az egészségügyi szakdol-
gozók. Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti 
államtitkára közölte, júliustól újabb 8 
százalékkal emelkedtek az ápolói, szak-
dolgozói alapbérek; az emelés mintegy 
81 ezer embert érint. Az államtitkár 
kiemelte, ez az emelés a 2016-ban kez-
dődött többlépcsős béremelési program 
folytatása, a kormány arra törekedett, 
hogy egy „kiszámítható, látható” bérnö-
vekedés legyen az ágazati szakdolgozók 
esetében.

Rétvári Bence felidézte: 2012-2013-
ban átlagosan 27 százalékos béreme-
lés történt, 2016-ban 26,5 százalékkal, 
majd 2017-ben újabb 12 százalékkal 
emelkedtek a szakdolgozói bérek. A 
múlt évben és az idén 8-8 százalékkal 
lett magasabb az alapbér ebben a szek-
torban, jövő januárban újabb 14 százalé-
kos, majd novemberben további 20 szá-
zalékos alapbéremelés lesz – ismertette.

Az államtitkár hozzátette, a béreme-
lések 2022-ig folytatódnak, arra az 
évre további 30 százalékos béremelést 
tervez a kormány. Így – két ciklus alatt 
– csaknem 2,5-szeresére emelkednek 
a szakdolgozói bérek – mondta. Pél-
daként említette, hogy egy húszéves 
jogviszonnyal rendelkező, OKJ-s vég-
zettségű ápoló 2010-es 172 ezer forin-
tos átlagkeresete idén júliustól 361 ezer 
forintra emelkedik. Egy négy-hat éves 
jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú 
végzettségű szakdolgozó 2010-es 199 
ezer forintos átlagkeresete pedig most 
júliustól 407 ezer forintra nő – sorolta.

Rétvári Bence kiemelte, hogy az 
alapbéremelés minden esetben magával 
hozza az úgynevezett mozgóbérelemek 
– ügyeleti és túlmunkáért kapott díjak 
– emelkedését is. Az idei béremelés 
fedezete 14 milliárd forint, a jövő évi, 
két lépcsőben történő emelésé pedig 82 
milliárd forint az elfogadott költségve-
tés szerint.

Soltész Miklós államtitkár (a háttérben balra) és Szászfalvi László 
országgyűlési képviselő
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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

Bagdy Gábor: Budapest hosszú távú érdekeit kell képviselni 
Áder János köztársasági elnök október 
13-ára írta ki az önkormányzati vá-
lasztásokat. A hivatalos kampánykez-
det előtt a főváros kereszténydemok-
rata főpolgármester-helyettesével a  
Vasárnap.hu közölt interjút. Bagdy 
Gábor főpolgármester-helyettest, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt alelnökét a 
portál a hosszú távú fejlődés lehetősé-
geiről, de a már zajló felújításokról és 
az ellenzék slágertémájáról, a rágcsá-
ló-helyzetről is kérdezte. Az alábbiak-
ban ebből a beszélgetésből idézünk.
– Az utóbbi időben Budapest-szerte 
felújításokkal találkozhatunk. Ezek 
a munkálatok a kötelező karbantar-
tások részét képezik, vagy esetleg 
valamiféle kampánystratégiába il-
leszkednek?
– Egy város ilyen-olyan alakítása sok 
időt vesz igénybe, aligha lehet ilyesmi-
vel hatékonyan kampányolni. A kam-
pány – nézzük csak meg az ellenzéki 
jelöltek tevékenységét – voltaképpen 
lózungokról szól, olyan látványos ígé-
retekről, amikkel kapcsolatban maguk 
az ígérettevők is abban bíznak, hogy 
sosem kell megvalósítaniuk őket. Mi 
alapvetően nem kampányolni akarunk, 
hanem azt szeretnénk, hogy a város 
változzon meg, legyen jobb,  élhetőbb, 
szerethetőbb – az itt lakók érezzék job-
ban magukat. Ehhez pedig elkerülhe-
tetlenül szükséges két dolog: az egyik 
maga az üzemeltetés, a működtetés; 
például az utakat, a villamosvonalakat 
időről-időre fel kell újítani.

A nagykörúton hatalmas a terhelés, 
de fel kell újítani majd a Lánchidat is, 
mert egy idő után tönkremegy. Ezek 
mind rettenetesen kellemetlen dolgok, 
sőt épp hogy a kampány logikája el-
lenében hatnak, hiszen az emberek 
a felújítások idején azt fogják érezni, 
hogy korlátozzák őket, hogy nehezebb 
átmenni Pestről Budára, Budáról Pest-
re. De hosszútávon mégis ez a város 
érdeke. Ez egy nehéz dolog, hiszen a 
politikai érdek az lenne, hogy ezen a 
vonalon ne csináljunk semmit – a vá-
ros érdeke viszont az, hogy amit csak 
lehet, csináljunk meg. És tele vagyunk 
ilyenfajta felújításokkal, így például 
a Pasaréti úton most nagy dugó van, 
mert azt is felújítjuk.

De ha készen lesz, mindenki örül 
majd. Persze, azt nem tagadom, hogy 
szeretnénk, ha lehetőleg nem pont a vá-
lasztásokkor lenne a legtöbb út lezárva, 
mert annak elég rossz visszhangja len-
ne, de – ismétlem – mi ilyen értelemben 
nem tudunk ezzel kampányolni, sőt a 
tarlósi politika kifejezetten az, hogy a 
pillanatnyi hangulat ellenére is a város 
hosszú távú érdekeit kell képviselni.

És ehhez tartoznak a különböző fej-
lesztések is, például az új villamosvo-
nalak, a Lánchíd felújítása, és – amit 
én nagyon fontosnak tartok az élhetővé 
tétel miatt – a Margit-sziget és a töb-
bi zöldterület megújítása, valamint a 

közterületek felújítása. Ehhez például a 
Széll Kálmán teret is felhozhatjuk pél-
daként, de korábban már a Baross teret 
is felújítottuk.

Azt akarjuk, hogy a városnak azok 
a közterületei, amelyeken sok ember 
megfordul, ne közlekedési csomópon-
tok legyenek elsősorban, hanem élhető, 
kellemes területek, ahová ki lehet men-
ni, ahol le lehet ülni, ahol az emberek 
jól érzik magukat.

Ennek van még egy nagyon komoly 
aspektusa, amely folyamatban van: a 
Duna-part. Budapest hallatlan nagy 
előnye gyönyörű folyója, és fontos 
lenne, hogy a Duna-parthoz jobban 
el lehessen jutni. Erre most komoly 
terveink vannak, de már megépült a 
Duna-part mellett egy kis sétálófolyo-
só végig a Margit-hídtól északra az 
Árpád-hídig, ezt szeretnénk folytatni 
a belvárosi Duna-parton dél felé. Dé-
len már a Nehru-partnál ezt korábban 
megcsináltuk, tehát érdemes oda ki-
menni, szétnézni.
– Amikor felvetődött, hogy Magyar-
ország olimpiai helyszín lehet, sok 
fővárosi fejlesztést jelentettek be. A 
NOlimpia-kampány miatt az olim-
pia megrendezésének terve egyelő-
re megbukott. Ettől függetlenül a 
beígért fejlesztések megvalósulnak 
majd? Esetleg van olyan, ami már 
meg is valósult közülük?
– Én inkább máshogyan fogalmaznék. 
Budapest nagyon jó nemzetközi hírrel 
bír. Az Economist Intelligence Unit a 
világ 140 nagyvárosát méri, elemzi 
élhetőség szempontjából. 2010-ben az 
55. volt Budapest, most 2018-ban  pe-
dig a 34. Nagyon nehéz ez, hiszen egy 
város életén csak lassan lehet változ-
tatni, nem véletlen, hogy négy év alatt 
csak öt helyet javultunk, tehát 2010-től 
2014-ig csak az 50. helyig tudtunk elő-
re jutni, ugyanis a munka eredménye 
akkor kezdett megjelenni, az utolsó öt 
évben viszont ahhoz képest 16 hellyel 
kerültünk előrébb.

Tehát ez egy dinamikus folyamat, a 
város megítélése nagyon jó. Budapest-

nek azonban marketingszempontból 
vannak még lehetőségei. A fővároshoz 
kevés olyan dolog kapcsolódik, ami 
igazán budapesti. Finomak az ételek, 
szép a táj, rendkívül gazdag a kulturá-
lis élet, jól érezzük magunkat, és még 
folytathatnánk, de kevés az, ami fixen 
Budapesthez kötődik. Az egyik, amit 
szoktunk mondani, és teljes mértékben 
igaz, hogy a fürdők fővárosa, teljesen 
indokoltan. Most egy új célt is meg-
fogalmaztunk, azt szeretnénk, hogy 
Budapest Európa vezető sportfővárosa 
legyen.

London és Párizs vezető helyét ne-
héz vitatni, de azt szeretnénk, hogy 
2030-ra Budapest legyen a harmadik 
legsportosabb főváros Európában. Eh-
hez viszont valóban szükségünk van 
arra, hogy az egész mentalitás, gondol-
kodás átalakuljon, és szükségünk van 
arra is, hogy különböző eseményeket 
rendezzünk meg. Ahhoz pedig, hogy 
ezeket az eseményeket megrendezhes-
sük, új létesítményekre is szükség van. 
Az úszó vb-re megépült az úszócsar-
nok, 2022-ben lesz egy kézilabda Eu-
rópa-bajnokság, ahhoz is egy multi-
funkcionális csarnok fog épülni, tehát 
erről a döntés már megszületett, 2023-
ban pedig atlétikai vb-t rendezünk. 
Nyilvánvalóan ehhez kell egy új atlé-
tikai stadion.

Ahhoz, hogy ezek a stadionok mű-
ködhessenek, úgy kell kiválasztani a 
helyszínt, a közlekedést is úgy kell 
alakítani, hogy el lehessen oda jutni. 
Természetesen a cél az, hogy ezek-
re a rendezvényekre elkészüljenek 
a létesítmények, de azok utána is 
folyamatosan tudjanak működni és 
beépüljenek a város életébe. Tehát az 
olimpiának itt most nincs aktualitá-
sa, de arról igenis beszéljünk, hogy 
Budapest legyen sportfőváros, és sok 
eseményt rendezzünk. Friss hír, hogy 
2027-ben ismét úszó világbajnoksá-
got rendezünk. Úgy gondoljuk, hogy 
ezen események által Budapestnek 
lesz egy sajátos súlya és különleges 
arculata, amivel még inkább fel lehet 

venni a szép, jó és nagyvárosok tér-
képére.
– Zajlik olyan fejlesztés jelenleg Bu-
dapesten, vagy lesz a közeljövőben, 
amelyet Ön kiemelne?
– Őszintén el kell mondani, hogy a fő-
város kormánnyal való együttműködé-
se egy izgalmas kérdéskör. Budapest 
egyfelől egy várost jelent, amelyet él-
hetővé kell tenni, másrészt ez a nemzet 
fővárosa. Így vannak olyan beruházá-
sok, amelyek inkább a nemzet főváro-
sához  kötődnek, és ezt nem is a fővá-
rosi önkormányzat intézi, ilyen például 
a Kossuth tér megújítása, amely gyö-
nyörű szép lett, a nemzet méltó főtere, 
de ez alapvetően a parlamenthez meg 
a kormányzati tevékenységhez kap-
csolódik. Kicsit talán ilyen a Várkert 
Bazár beruházása és a Liget-projekt is, 
de van sok fővárosi önkormányzat által 
megvalósított beruházás is.

Nem szeretnék ezek közül túl sokat 
kiemelni, hiszen a vak is látja őket és 
nehéz is ezek közül bármelyiket hang-
súlyozni, hiszen mind hosszú távú 
jelentőséggel bíró beruházások. Én 
inkább arra hívnám fel a figyelmet, 
hogy a Fővárosi Közfejlesztések Taná-
csának megalakításával a kormányzati 
és a fővárosi fejlesztések sokkal inkább 
egybesimulnak, és egymást kiegészítő 
fejlesztésekké válnak, ez pedig köny-
nyebbé teszi a megvalósítást és a mű-
ködtetést is, és én ezt egy nagy ered-
ménynek látom.
– Az utóbbi hónapokban a médi-
ában nagy figyelmet kapott a bu-
dapesti szúnyog- és rágcsálóirtás 
témája. Ez inkább egy ellenzéki le-
járatókampány részét képezi, vagy 
valóban akadtak problémák ezen a 
területen?
– Az tény, hogy Budapest a rágcsáló-
irtásban, patkányirtásban hallatlanul 
jó eredményt ért el már korábban is, 
de időről időre vannak olyan helyzetek, 
amikor ezt újra meg kell erősíteni. A 
főváros már korábban eldöntötte, hogy 
a sztenderd, alapvetően üzemszerűen 
működő irtásokhoz képest nagyobb 
erőforrást és energiát biztosít arra, 
hogy a helyzet még jobb legyen.

Azt, hogy ennek a patkány-hely-
zetnek mennyi a reális, objektív alap-
ja, és mennyi inkább a politikai kom-
munikációs része, valós számszerű 
adatok nélkül rettenetesen nehéz 
megítélni, ugyanis nincsenek objek-
tív mérések, nincsenek nemzetközi 
sztenderdek, nincs olyan magyar 
hatóság, amely ezt pontosan értékel-
ni tudná, hiszen nincsenek pontos 
adatok. Az, hogy a Facebookon va-
laki közli, látott egy patkányt, nem 
tekinthető objektív mutatónak. De 
nekünk nagyon fontos, hogy Buda-
pest ott, ahol eddig jó eredményt ért 
el, ezután is el jó eredményt tudjon 
elérni. Ezt a problémát is fontosnak 
tartjuk és megoldjuk.

Hazank_augusztus.indd   3 2019. 09. 04.   6:13:24



TUSVÁNYOS 

A kiállítás megnyitóján Gaal Gergely, a Rákóczi Em-
lékév Testület elnöke felidézte, hogy az Országgyű-
lés tavaly novemberben egyhangúlag nyilvánította 
II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé a 2019. esztendőt. Az 
emlékévet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Ta-
nácsának elnöke kezdeményezte, hat országgyűlési 
képviselő – köztük Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, a KDNP elnöke, valamint Vejkey Imre és Na-
csa Lőrinc kereszténydemokrata képviselők – terjesz-
tették a Tisztelt Ház elé.

A kiállítás elkészítésében a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum nyújtott pótolhatatlan segítséget, lebonyolí-
tását 5 tagú végrehajtó bizottság segíti. Orosz Ildikó, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
rektora arról beszélt, hogy igyekeznek a fiatalságot 
is megszólítani, mivel Rákóczi üzenete, mely több 
száz évig éltette a magyar szabadságot, ma is erőt ad 
a kisebbségbe került kárpátaljai magyarság küzdel-
meiben. „Isten a jó ügyet nem hagyja el!” – idézte a 
nagyságos fejedelmet.

Lomnici Zoltán kiemelte, hogy a magyar történe-
lem az elszakított nemzetrészek története nélkül nem 
értelmezhető. Kárpátaljáról indult a Rákóczi-szabad-
ságharc, a vezérlő fejedelem Felvidéken született, de 
Erdélyhez is ezer kapcsolat fűzte – így személyében 
is kiválóan megtestesíti a magyarság összetartozását. 
A leghosszabb szabadságharcunk érdeme az, hogy 
nem lettünk a Habsburgok örökös tartománya, mint 
Csehország, kedvező feltételekkel tudtunk békét köt-
ni. „Nincs olyan szabadságharc, amelynek ne lenne 
következménye” – hangsúlyozta.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója el-
mondta: a korábbi emlékévekhez hasonlóan Kár-
pát-medencei turnét szerveznek 11 előadással. A 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes „A Tenkes kapitánya” 
címet viselő kétfelvonásos, 50 szereplős, hatalmas  
díszletekkel gazdagított előadása Komáromtól Zentá-
ig, Bécstől Székelyudvarhelyig látható lesz.

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselő-
je „jelképnek” nevezte az idei emlékévet. A Rákó-
czi-szabadságharc Kárpátaljáról indult, Kárpátalja 
van most a legnehezebb helyzetben a magyar nemzet-
részek közül. Az emlékév arra is figyelmeztet, hogy 
„egy vérből valók vagyunk”, együtt tudunk csak 
megmaradni a Kárpát-medencében. Ahogy II. Rá-
kóczi Ferenc meg tudta mutatni ennek a nemzetnek 
a nagyságát és szabadságvágyát, ma a magyar mi-
niszterelnök megszólalásai Európa vezető fórumaira 
is eljutnak. „Ritkák az ilyen emelkedett pillanatok a 
történelmünkben, meg kell becsülni őket!” – figyel-
meztetett.

Gaal Gergely záróbeszédében elmondta: a kiállítás 
üzenete, hogy mi, magyarok mindig is szabadságsze-
rető nép voltunk, nem tűrjük azt, ha mások el akarnak 
nyomni minket. És arra is emlékeztet, hogy mi, ma-
gyarok határokon átívelően is összetartozunk, nem-
csak közös múltunk, hanem közös jövőnk is van!

Harmincadik alkalommal rendezték meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn. A jubileumi tanácskozáson számos ke-
reszténydemokrata politikus jelen volt – de ott voltak „tudósítóink” is. Tusványosi összeállításunk gerincét Hojdák Gergely írásai és Gruber Enikő fotói adják.

Tusványosra is eljutott 
a Rákóczi-emlékév 

vándorkiállítása

Migráció és a Z-generáció

Érdekes vita bontakozott ki a Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetem 
migráció és a Z-generáció kapcso-
latát vizsgáló ifjúsági fórumán.

A beszélgetés alapján úgy 
tűnt, hogy a Z-generáció tagjai 
– vagyis a 11-24 év közötti, „di-
gitális bennszülötteknek” tartott 
korosztály, akik számára elvileg 
mindenekfelett álló értéket jelent 
a szabadság – inkább a migrá-
ció pozitív hatásait érzékelik: 
a kitáruló világot és persze az 
amerikai, nyugat-európai kor-
társaikéval (állítólag) verseny-
képes jövedelmet. Ennek sajátos 
esete az ún. „digitális migráció”, 
amikor valaki az interneten ke-
resztül dolgozik egy földrajzilag 
tőle távoli cégnek vagy akár sza-
badúszóként, a saját lakóhelyén 
maradva.

A vita Y és X generációs részt-
vevői (az 1980 és 1994, illetve 
1960 és 1979 között születettek) 
ezzel szemben – hosszabb távon 
– inkább negatív jelenségnek 

látják a migráci-
ót/kivándorlást, 
amihez a gyökér-
telenség, a beol-
vadás és identi-
tás elvesztésének 
veszélye társul. 
F e r e n c z - S a -
lamon Alpár 
c s í k s z e r e d a i 
iskolaigazgató 
például felidézte 
a Ceausescu ál-
tal meghirdetett 
falurombolást, 

a vidéki emberek tömeges pan-
ellakásokba telepítését, a kom-
munista diktatúra erőszakos ro-
mánosítási törekvéseit, amelyek 
miatt magyarok tömegei vándo-
roltak ki Erdélyből.

Nacsa Lőrinc, a KDNP or-
szággyűlési képviselője, az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) elnöke sze-
rint az ideiglenes kivándorlás-
hoz „nagy bátorság kell”, ami 
rengeteg új ismerethez, nyelv-
tudáshoz, tapasztalathoz juttatja 
a fiatalokat. A politikusoknak 
azonban az a felelősségük, hogy 
megteremtsék a visszatérés le-
hetőségét, és megerősítsék azo-
kat a helyi közösségeket (csa-
ládokat, egyházakat, civil és 
ifjúsági szervezeteket), amelyek 
helyben megtartó erőt jelenthet-
nek a fiataloknak. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ha a fiatalok 
minden lehetőséget megkapnak 
ahhoz, hogy otthon alapítsanak 
családot, indítsanak saját vállal-

kozást, akkor a többség inkább 
ezt választja a tartós kivándor-
lás helyett. „Könnyen beszélsz 
a kétharmaddal” – vetette köz-
be csipkelődve politikustársa,  
Oltean Csongor, a Magyar Ifjú-
sági Értekezlet elnöke.

Nagy Zoltán sepsiszentgyör-
gyi történész azt is megemlítet-
te, hogy a migráció más korok-
ban is jellemző volt: a 20. század 
elején az Osztrák-Magyar Mo-
narchia területén például már 
migrációszervező ügynökségek 
alakultak, akik embertelen kö-
rülmények között hajóztatták 
az Újvilágba a közép-európai 
kivándorlókat – egy mezőgaz-
dasági munkás éves bérének 
megfelelő summáért. Ezek a 
közép-európai kivándorlók zárt 
etnikai közösségekben éltek, és 
jellemzően haza akartak térni – 
ám ez csupán 30 százalékuknak 
sikerült, a gyerekeik már nagy-
részt asszimilálódtak.

A vita legnagyobb hiányos-
ságát a magunk részéről abban 
láttuk, hogy nagyon általánosan 
kezelte a migráció/kivándorlás 
kérdését. Egyáltalán nem tett 
különbséget például az ’56-os 
magyarok politikai száműze-
tése, az előző századeleji Ame-
rikába irányuló közép-európai 
gazdasági migráció vagy éppen 
a szegény, többnyire iszlám or-
szágokból történő mai tömeges 
bevándorlás között, mely alap-
jaiban forgatja fel évezredes eu-
rópai kultúránkat, megszokott 
biztonságunkat.

3 0 .  B á l v á n y o s i  N y á r i  S z a b a d e g y e t e m  é s  D i á k t á b o r
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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

Semjén Zsolt: Az Alaptörvényből következik 
a határon túli magyar pártok támogatása 

A mini-MÁÉRT-nak is nevezett tanács-
kozáson Semjén Zsolt felidézte: amikor 
2010-ben kétharmados felhatalmazás-
sal elkezdtek kormányozni, már évek 
óta azon gondolkodtak, hogy mit kel-
lene tennie egy patrióta kormánynak a 
nemzetpolitika területén. Erre azért volt 
szükség, mert Gyurcsányék a 2004-es 
decemberi népszavazás előtti kampá-
nyukkal – és technikailag a MÁÉRT 
megszüntetésével – „lelki Trianont” 
okoztak a határon túli magyarságnak. 
Az első feladat tehát a romeltakarítás 
volt, utána lehetett építkezni, és ehhez 
paradigmaváltásra volt szükség.

Az első nagyon fontos pillér a nem-
zeti identitás megerősítése volt a ha-
táron innen és túl egyaránt. 2009-ben 
9 milliárd forint jutott a nemzetpoli-
tikára, ma 130 milliárd – pár év alatt 
tehát megtízszereződött az erre szánt 
összeg. A Kárpát-medencében kö-
zel 1000 óvodát építettek és újítottak 
fel. Ennek az a jelentősége, hogy ha a 
gyerek magyar óvodába jár, akkor a 
tapasztalatok szerint később is köny-
nyebben megmarad a magyar iskola-
rendszeren belül. A másik végponton 
a Kárpát-medencében kiépítették a tel-
jes magyar egyetemi oktatást (az erdé-
lyi Sapientia, a kárpátaljai II. Rákóczi 
Ferenc Főiskola, stb.), aminek a fenn-
tartásához  egyébként a román állam 
például egy fillért sem ad – jegyezte 
meg a miniszterelnök-helyettes. A di-
aszpóra vonatkozásában létrejött a Pe-
tőfi Sándor és a Kőrösi Csoma Sándor 
Program, ahol ösztöndíjasakat külde-
nek ki az ottani magyar közösségekbe.  
Semjén Zsolt szerint olyan identi-
táserősítést hajtottak végre, ami ko-
rábban elképzelhetetlen volt.

A MAGYAR ÁLLAM 
TÁMOGATJA A KÜLHONI 
MAGYAR PÁRTOKAT ÉS 

SZERVEZETEKET, MERT EZ A 
MAGYAR NEMZETI ÉRDEK

A második pillér, a nagy paradigma-
váltás a gazdaságfejlesztés volt az el-
szakított területeken, mivel a határon 
túli magyaroknak nemcsak kulturális, 
hanem gazdasági erősödésre is szük-
ségük van, ha meg akarnak maradni a 
szülőföldjükön. Korábban elképzelhe-
tetlen összegekkel indult el a gazdaság-
fejlesztés. Ennek egyik „iskolapéldája” 
a szerb-magyar viszony, ahol a kezdeti 
ellenségeskedésből pár év alatt „win-
win” szituáció alakult ki, ami tehát egy-
szerre jó a határon túli magyaroknak és 
az ott élő többségi nemzetnek, de még 
az anyaországnak is. Az ottani magya-

roknak azért, mert meg tudnak élni a 
szülőföldjükön; a többségi nemzetnek 
azért, mert ők is részesülnek az infra-
struktúra-fejlesztések, az új munkahe-
lyek és a vegyes vállalatok hasznából; 
a gazdasági kimutatások szerint min-
den egyes határon túl befektetett forint 
plusz egy forint hasznot hoz helyben, és 
hasonlóan pozitív hatással van az anya-
országra is. 

A harmadik pillér, hogy a magyar 
állam intézményes formában támogatja 
az utódállamokban a magyar pártokat, 
mert ez a magyar nemzeti érdek és ez 
következik az alkotmányból. Mégpe-
dig azért, mert nem mindegy, hogy egy 
adott településen van-e magyar polgár-
mester vagy nincs, nem mindegy, hogy 
egy megyében van-e magyar elnök 
vagy nincs, hogy a magyarság képvise-
lete bent van-e a parlamentben, esetleg 
része-e a kormánykoalíciónak. Szerin-
te ma Trianonra a lehetséges választ a 

nemzet közjogi egyesítése az állam-
polgárság megadása által és az említett 
kulturális-gazdasági-politikai támoga-
tások jelentik. A honosítások száma 1 
millió 100 ezerhez közelít – értékelte 
az eredményeket Semjén Zsolt.

A VAJDASÁGI MAGYAROK 
HELYZETE KÁRPÁTALJÁN IS 

ERŐT AD
Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) elnöke kijelentette: 
Szerbiában a magyarság olyan közös-
ség, amelyre felnéznek a teljesítmé-
nye, a szülőföldhöz való ragaszkodása 
miatt, és jó ideje már nem tekintik po-
litikai, biztonsági kockázatnak a ma-

gyar közösséget. Emlékeztetett rá: ez 
azért nagyon jó hír, mert a magyarok 
és a szerbek legutóbb Hunyadi János 
1456-os nándorfehérvári diadala ide-
jén harcoltak együtt. A politikus azt is 
kedvezőnek ítélte meg, hogy Szerbiában 
legitim mást gondolni az első világhá-
borút követő átalakulásokról, mint amit 
a többségi nemzet vall. Ezért a magyar-
ság képviselői ott lesznek a Trianon év-
fordulója alkalmából tartandó szerbiai 
rendezvényeken, és elmondják az állás-
pontjukat.

Brenzovics László, a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnöke kijelentette: a szer-
biai példa a kárpátaljai magyaroknak 
is erőt ad. Hozzátette, Kárpátalján 
minden rossz megtörtént ebben az év-
ben. Hatályba lépett a kisebbségi ok-
tatást felszámoló oktatási törvény és a 
nyelvtörvény, amelyik a magánélet te-
rére kívánja visszaszorítani a kisebb-

ségi nyelvhasználatot. „Nincs olyan 
alapítványunk, szervezetünk, amely 
ellen ne folyna per szeparatizmus és 
más légből kapott vádak miatt” – fo-
galmazott. Kijelentette: tulajdonkép-
pen akkor dőlt el, hogy a magyarok 
nem lesznek ott Ukrajna törvényho-
zásában, amikor – törvényellenesen 
– az ukrán választási bizottság három 
választókerületbe osztotta szét a ma-
gyarok lakta területeket.

Brenzovics kijelentette: a 30 éve 
szabadon szlogen Kárpátalján már 
nem igaz. A költőt idézve hozzátette: 
„ne engedjük, hogy megint fortélyos 
félelem igazgasson, és hozzánk sze-
gődjön a gyalázat!”

KÖZÖS ZÁSZLÓ ALÁ 
GYŰJTENI A FELVIDÉKI 

MAGYARSÁGOT
Menyhárt József, a Magyar Közösség 
Pártjának (MKP) elnöke kijelentette: a 
felvidéki magyarság európai parlamenti 
képviseletének az elvesztése után az a 
feladat, hogy felszámolják a bizalmat-
lanságot az MKP és a Most-Híd vegyes 
párt között, és „egy zászló alá gyűjtsék 
a felvidéki magyarságot”. Úgy vélte, ha 
nem lesz összefogás, és a felvidéki ma-
gyarság nem kerül be a pozsonyi parla-
mentbe, abba a helyzetbe kerülnek, mint 
a kárpátaljai magyarok.

FELELŐS CSELEKVÉST 
ERDÉLYBEN!

Tánczos Barna, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) sze- 
nátora arra a zsigeri magyarellenességre 
hívta fel a figyelmet, amely a román tár-
sadalomban elhatalmasodott az elmúlt 
évtizedekben, és amely nehézzé teszi a 
változtatást. Úgy vélte: ennek egyik for-
rása, hogy a román állam harminc éve 
kimondva vagy kimondatlanul kocká-
zati tényezőnek tekinti a magyarságot. 
A jövő évi önkormányzati és parlamenti 
választásokról szólva azt tartotta kér-
désnek, hogy a magyar pártok együtt 
tudnak-e dolgozni, illetve Székelyföl-
dön tisztességesen tudnak-e megmér- 
kőzni egymással.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt 
(MPP) elnöke úgy vélte: a felelős cse-
lekvésnek jött el az ideje. Csomortá-
nyi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnöke arra kérte a magyar 
nemzetpolitika vezetőit, hogy – ha ma-
guktól nem sikerül megegyezniük az er-
délyi magyar pártoknak – kényszerítsék 
ki a megegyezést.

Jankovics Róbert, a Horvátorszá-
gi Magyarok Demokratikus Közös-
ségének elnöke és Horváth Ferenc, a 
Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség elnöke is az orszá-
gaikban végbemenő kedvező folyama-
tokról számoltak be. Klement Kornél, 
a Nyugat-Európai Országos Magyar 
Szervezetek Szövetségének alelnöke 
azt hangoztatta, hogy elkezdődött a di-
aszpóra visszaköltözése a Kárpát-me-
dencébe, és segíteni kell, hogy ez fel-
gyorsuljon. 

Potápi Árpád János nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár arra emlé-
keztetett, hogy 2020-at a Trianoni bé-
kediktátum centenáriumát a nemzeti 
összetartozás évévé nyilvánította az 
Országgyűlés, és ennek sok pozitív ho-
zadéka lehet.

Nem mindegy, hogy egy adott településen van-e magyar polgármester vagy nincs, nem mindegy, hogy egy megyében magyar elnök van-e vagy nincs, 
nem mindegy, hogy egy adott országban a magyarság képviselete bent van-e a parlamentben, esetleg részese-e a kormánykoalíciónak – mondta Semjén 
Zsolt Tusnádfürdőn  az „Együtt a Kárpát-medencében!” címmel rendezett panelbeszélgetésen, melyen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár, valamint a határon túli magyar pártok képviselői is részt vettek.

Hazank_augusztus.indd   5 2019. 09. 04.   6:13:26



HAZÁNK
6 AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

TUSVÁNYOS

Pártpolitikai szemüvegben Tusványoson

AZ ELLENZÉKI 
KÉPVISELŐK NEM 

SZAVAZTÁK MEG A FIDESZ 
JELÖLTJEIT AZ EURÓPAI 

PARLAMENTBEN 
Ungár Péter kijelentette: ha az LMP 
képviselője be-, azaz kikerült volna az 
EP-be, ők minden magyart támogattak 
volna minden magyar pozícióra. Ugyan-
akkor megjegyezte, hogy a Fidesz rúgta 
fel először ezt az európai konszenzust 
korábban Kovács László leszavazásával. 
Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban el-
mondta: „az ő pártját nem mi legitimál-
tuk, hanem a magyar választópolgárok. 
Hogy mért szavaztak rájuk ennyien, az 
az univerzum misztériuma, számomra 
ez nem öröm, de együtt kell vele élni”. 
A kétpólusú politikai rendszer kialaku-
lásában viszont a Fidesznek is nagy sze-
repe volt, meg a magyar politikai hagyo-
mányokhoz is ez illik. A politikus nem 
tagadta, hogy az LMP most történelmi 
válságát éli, és „rettenetesen szerepelt a 
választásokon”.

Harrach Péter a kérdésre egy Chur-
chill-idézettel válaszolt: „Amikor ellen-
zékben voltam, mindig nagyon figyel-
tem arra, hogy külföldön ne mondjak 
egy rossz szót sem a saját hazám kormá-
nyáról”. Ungár Péter kihívására elárulta 
a Fidesz–KDNP-szövetség politikai ha-
tékonyságának titkát: hitelesség, kariz-
matikus vezető, pártfegyelem. Javasolta 
az LMP-nek is ezek fontolóra vételét a 
párt teljes összeomlásának elkerülésére. 

Böröcz László felidézte: 2010 után a 
magyar pártok egy nemzeti minimum-
ban egyszer már meg tudtak állapodni, 
kivéve a DK nevű „kis pártpolitikai 
szektát”, amihez most csatlakozott a 
Momentum is. Szerinte a magyar po-
litika történelmi felelőssége ezeknek a 
nemzeti minimumoknak a megőrzése, 
Gyurcsány Ferenc gondolkodása pedig 
remélhetőleg nem talál újabb támogató-
kat, a Momentum pedig nem képviseli 
az új generáció többségét.

A BOTRÁNYPOLITIZÁLÁS 
HOVÁ VEZET?

Ungár Péter megint a Fidesz felelősségét 
említette: ők kezdték ellenzékben a kivo-
nulást, kordont bontottak, a parlamenti 
akciózás sem állt távol tőlük, most mégis 
„szörnyű dolognak” tartják. A házsza-
bályt szerinte többszörösen megsértet-
ték azért, hogy elfogadjanak egy német 
multinacionális cégek által diktált tör-
vényt, ami a magyar dolgozók érdekével 
szerinte ellentétes volt. Ugyanakkor ő is 
rossznak tartja, ha a DK a határon túli 
magyarok ellen uszít, ami viszont sze-
rinte hasonlít a Fidesznek a migránsok 
elleni retorikájához. „Mindkettővel le 
kellene állni” – vélekedett Ungár Péter. 

Böröcz László szerint az emberek 

véleménye a parlamenti demokráciáról 
némileg árnyaltabb lett amiatt, hogy 
látják, egyes országgyűlési képviselőik 
mit csinálnak a Házban és az utcán. „Az 
EP-választási eredményből látjuk, hogy 
a fő hangadók vesztettek ezen az akción. 
Ami a túlóratörvényt illeti, nem történt 
meg, amivel az ellenzék riogatott, hogy 
tönkretennék a dolgozó embereket” – 
tette hozzá. 

Harrach Péter szerint parlamenti mű-
faj a bekiabálás, de ez több volt annál, 
méltatlan viselkedés volt, ami a politika 
világában még az utcán is túlzás, az or-
szág házában pedig megengedhetetlen.

MIT GONDOLNAK A KDNP 
„ZÖLD FORDULATÁRÓL”? 

Az LMP-s képviselő „tetemre hívta” 
Harrach Pétert, mondván, a KDNP nem 
is önálló párt, mivel régóta nem mérette-
ti meg magát önállóan a választásokon. 
„A KDNP akkor mégis támogatja a 
2050-es klímacélokat és a Mátrai szé-
nerőmű leállítását?” – szegezte a kérdést 
a kereszténydemokrata politikusnak. 

Harrach Péter válaszul felidézte, hogy 
a KDNP történelme még 1990-ben kez-
dődött, két választáson magabiztosan ju-
tott az Országgyűlésbe. A mai szövetség 
pedig egy nemzeti szempontból rendkí-
vül értékes együttműködés, ezért a vá-
lasztóikat az egyéni érdekeket félretéve 
a szövetség mögé állították. A KDNP 
több száz vidéki szervezettel, sok ezer 
taggal, számos önkormányzati képvi-
selővel, önálló parlamenti frakcióval és 
egy európai parlamenti képviselővel, 
miniszterekkel és államtitkárokkal vesz 
részt a szövetségi együttműködésben, 
tehát nem igaz, hogy „a Fidesz hátán” 
jutottak volna a parlamentbe, hanem 
ők is aktív részesei voltak a munkának 
és így a választási győzelmeknek. Utalt 
arra is, hogy a helyhatósági választáso-
kon több településen indultak önállóan, 
és győztek így polgármester-választá-
son vagy juttattak önkormányzati kép-
viselőket a helyi testületekbe.

Azt is hangsúlyozta, hogy a termé-
szetvédelem gondolata a zsidó-keresz-
tény kultúrában gyökerezik, rögtön a 
Biblia első lapjain. A teremtett világ jó 
és szép, ennek gondoskodó gazdája az 
ember, az egyetlen teremtett lény, aki 
személynek mondható, azaz öntudata 
és szabad akarata van. A keresztényde-

mokrácia kiegyensúlyozottságot tanít az 
ember természetben játszott szerepét és 
felelősségét illetően. Ezért a KDNP-vel 
a klímavédelem munkájába is be fog-
nak kapcsolódni. Az energiatermelés 
legtisztább módja szerintük az atom-
energia, ami ma már olyan biztonságos, 
hogy nem kelt aggályokat. A Mátrai 
Erőmű kapcsán elmondta: ha eljutunk 
odáig, hogy minden környezetszennye-
zés és károsanyag-kibocsátás kiiktatha-
tó lesz, akkor ők is a bezárása mellett 
lesznek, de ez ma még nem aktuális. Ez 
a lépés ugyanis a rezsiköltségeket 30-40 
százalékkal emelné meg, ha pedig min-
den energiaforrásunk „megújuló” lenne, 
az energiabiztonságról kellene lemonda-
nunk.

Harrach Péter látja, hogy az LMP-nek 
nagyon szúrja a szemét a „zöld” téma 
átvétele. Régi bonmot az ellenzéki ol-
dalon, hogy a KDNP nem is létezik, ha 
meg mégis létezik, akkor nem keresz-
tény, ilyenkor gyakran Ferenc pápa ki-
ragadott szavaival támadják őket. Nos, 
éppen Ferenc pápa mondja a természet-
védelemről: „Az ökológiai kultúrát nem 
lehet leszűkíteni sürgős és részleges vá-
laszok sorozatára.”

Böröcz László sem érti, miért ez az 
óriási Paks-ellenesség az ellenzék so-
raiban. Németországban azzal, hogy 
leállították az atomerőműveket, a leg-
szennyezőbb lignitbányákat kellett új-
ranyitni, a környezetszennyezés foka 
így sokkal súlyosabb lett, mint előtte 
– és emellett még villamosenergia-im-
portra is szorulnak. A magyar kormány 
álláspontja, hogy az atomenergia és 
megújuló energia keveréke szükséges, 
erre mutat az elektromos autók és más 
elektrotechnikai eszközök piacának fel-
lendülése is.

Ungár Péter azt „nem értette”, hogy 
a Mátrai szénerőmű üzemidejét miért 
hosszabbítják meg, ha az atomerőmű 
és a megújuló energia mixében gon-
dolkodnak? Továbbá azt is kifogásolta, 
hogy a paksi bővítésben az első kapa-
vágás még nem történt meg az orosz fél 
késése miatt.

MI A MAGYAR KORMÁNY 
ÁLLÁSPONTJA AZ EURÓ 

BEVEZETÉSÉRŐL?
Böröcz László úgy válaszolt, „akkor 
fogjuk bevezetni, ha Magyarország 

érdeke ezt kívánja.” Ungár Péter köz-
bevetésére – „és ezt honnét fogjuk 
tudni?” – Böröcz lakonikusan felelt: 
„szólni fogunk”. 

Ungár Péter nem ért egyet az euró 
bevezetésével, mert az jelentős elszegé-
nyesedést okozott a déli országokban. 
Szerinte a közös deviza egy piac- és 
nem emberközpontú Európa felé mu-
tat. Nem tartja helyesnek az „Európai 
Egyesült Államok versus nemzetál-
lamok Európája” leszűkítést. A közös 
európai védelmi- és külpolitikai együtt-
működést és a közös bérpolitikát ő sze-
mély szerint támogatja, de külföldről ne 
szóljanak bele a Magyar Nemzeti Alap-
tantervbe, kulturális kérdésekbe stb.

Böröcz László elmondta: az euró be-
vezetése a német exportnak kedvezett, 
a déli államok pedig megvásárolták 
a német termékeket. A német-francia 
gazdasági együttműködés eredménye, 
hogy az ő cégeik felvásárolták a régiót, 
új piacot szereztek. Az EU intézmé-
nyeire a baloldal amolyan jóságos nyu-
gati nagybácsiként gondol, aki minket 
megsegít, de – teszi hozzá – csak addig, 
amíg az érdeke úgy kívánja! Felidézte 
például a fuvarozó vállalkozások ügyét: 
a nyugat-európai politikusok zokszó 
nélkül hoztak olyan szabályokat, amivel 
a kelet-európai fuvarozó cégeket Nyu-
gat-Európából kiszorítják. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy nekünk is 
ki kell állni magunkért, ennek hatékony 
fóruma a Visegrádi Négyek (V4) regio-
nális együttműködés.

Harrach Péter szerint az erős és ver-
senyképes Európa mindannyiunk érde-
ke. Hogy ez Európai Egyesült Államok 
vagy szabad nemzetek szövetsége kere-
tében valósul-e meg, az vita kérdése. Az 
előbbi a nemzeti értékek, hagyományok, 
közösségek leépítéséhez vezet. Elsősor-
ban a nyílt társadalom hívei kampányol-
nak ezért, akik a második világháború 
után gyakran jó szándékkal azt gondol-
ták, hogy a konfliktusok megelőzősének 
módja egy olyan egyesült európai társa-
dalom, amiben a nemzeti, vallási közös-
ségek hagyományai nem jelennek meg, 
a szabad emberek szabadon választanak 
identitást. Ebből az lett, hogy ami nem-
zeti és vallási érték, az nem szimpatikus 
a baloldalnak. A kereszténydemokraták 
szerint viszont a versenyképes Európa 
és a szabad nemzetek szövetségének 
egyensúlyára van szükséges.

Ungár Péter ismét odadöfött a  
KDNP-nek: ne beszéljenek a családi 
értékekről addig, amíg nem emelik to-
vább az ápolási díjat! A nemzeti kultúra, 
hagyományok szerinte is nagyon fontos 
dolgok, amire büszkék lehetünk. Felve-
tette, hogy mért nem készültek sikeres 
filmek nemzeti témákról, miközben a 
Filmalap bőven kapott támogatást erre. 

A hagyományok szerint pártpolitikai kerekasztalt is tartottak Tusványoson, erre ez alkalommal péntek délben került sor. A Fidesz részéről Böröcz László frakció-
vezető-helyettes, a KDNP-től Harrach Péter frakcióvezető, míg az LMP nevében Ungár Péter országgyűlési képviselő vett részt a vitában (bár meghívást kaptak, 
a Jobbik és a szocialisták korábban visszautasították annak lehetőségét, hogy kifejtsék álláspontjukat). Ott volt még és moderált Deák Dániel politikai elemző.  
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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

TUSVÁNYOS
Szerint ez a Fidesz–KDNP mulasztá-
sa.  Magyarország aranykora szerinte 
az volt, amikor osztottan gyakoroltuk 
a szuverenitást, a kiegyezés például „a 
magyar politikai kultúra csúcsa”. Sze-
rint a Fidesz–KDNP is támogatja a né-
met dominanciát, amikor „sorra meg-
szavazzák Angela Merkel javaslatait”.

Böröcz László egyetértett abban, 
hogy a kiegyezéssel a magyar törté-
nelem egyik legsikeresebb időszaka 
kezdődött, ugyanakkor emlékeztetett 
Kossuth figyelmeztetésére, miszerint 
az osztrák-német hatalmi tengely ösz-
szeomlása maga alá fogja temetni 
Magyarországot – sajnos igaza lett. 
Másrészt a mostani gazdasági növeke-
dés talán még a Monarchia időszakát 
is meghaladja. Magyarország gazda-
ságilag és a közintézmények szintjén 
is megújult, „ezt nem lehet tagadni”. Is-
mét elmondta, hogy az EU szerinte is jó 
dolog, de amiben rosszul működik, azt 
igenis szóvá kell tenni. A magyar gaz-
daság növekedése pedig nem könyöra-
dományokból működik, hiszen a német 
gazdasági miniszter is kimondta, hogy 
minden, az EU-ban befektetett euró 
1,21 euró hasznot hajt a német gazda-
ságnak. Ez tehát egy „win-win” (min-
denki számára előnnyel járó) szituáció.

Harrach Péter szerint az osztottan 
gyakorolt szuverenitás ma is létezik az 
EU-ban, de az Európai Egyesült Álla-
mok már feladott szuverenitás lenne, 
nem osztott. Az ellenzék szerinte azt 
mond, amit akar, kormányra kerülve 
viszont csak az elvi politizálás és a re-
álpolitika összhangja tudja megadni a 
nemzet számára fontos politikai irányt. 
A politika a kompromisszumok mű-
vészete. Lehet az elvi határokat meg-
tartva is kompromisszumot kötni. 
„Ahogy a házasságban, úgy a szövet-
ségi rendszerben is vannak kompro-
misszumok, de ezeket nem visszük ki 
az utcára” – mondta. A frakcióvezető 
reményét fejezte ki, hogy a külpo-
litikában talán még az ellenzékkel 
is tudnak kompromisszumot kötni. 
Végül arra is emlékeztette képvi-
selőtársait, hogy a dualizmus mellett 
azért még voltak sikeres időszakai a 
magyar történelemnek, például a Ma-
gyar Királyság első öt évszázadának 
nagy része, egészen Mátyás koráig. A 
közönség nagy tapssal jutalmazta ezt 
az észrevételt.

MIT VÁRHATUNK URSULA 
VON DER LEYEN BIZOTTSÁGI 
ELNÖKKÉ VÁLASZTÁSÁTÓL? 

MIKOR LÁTOGAT 
ELŐSZÖR HIVATALOSAN 

MAGYARORSZÁGRA?
Böröcz László szerint a kormánypár-
tok várakozásai „alapvetően pozitívak 
a bizottsági elnök asszony megnyilat-
kozásai alapján. Az Európai Bizottság 
mindennapi, konkrét működését pedig 
majd meglátjuk.” Hogy lesz-e hivatalos 
látogatás, még nem tudjuk. Egyelőre 
az Unó következő pénzügyi ciklusáról 
szól a vita, például hogy a kohéziós ala-

pok forrásait átcsoportosítsák-e a mig-
rációs alapokba (azt persze a magyar 
kormány nem támogatja).

Harrach Péter szerint „a bizottsági 
elnök asszony a lehető legjobb válasz-
tás volt a rendelkezésre álló személyek 
közül”. 

MIT GONDOLNAK 
A BUDAPESTI 

FŐPOLGÁRMESTER-
VÁLASZTÁSRÓL, VAN-E 

ÉRTELME AZ ELLENZÉKI 
ÖSSZEFOGÁSNAK?

Böröcz László szerint „Budapestet Tar-
lós István főpolgármester úr kiválóan 
vezeti.” 8 év alatt természetesen nem 
lehet mindent megoldani, és a technikai 
fejlődéssel is folyamatosan lépést kell 
tartani, de a Demszky-korszakkal ösz-
szehasonlítva „ég és föld a különbség”.

Harrach Péter úgy véli: az önkor-
mányzatokban kevésbé elvi és pártpo-
litikára van szükség, mint inkább prag-
matikus emberekre. Ő személyesen 
is látta Demszky és Tarlós munkáját, 
amiben ő is nagy különbséget lát Tarlós 
István javára. Ráadásul az ellenzéknek 
egyszerűen nincs ma egy hiteles, prag-
matikus, valós eredményt felmutató 
jelöltje.

A HATÁRON TÚLI 
MAGYAROKNAK MIT ÜZEN A 
FIDESZ, A KDNP ÉS AZ LMP?

Böröcz László szerint a trianoni tragé-
diának is fontos üzenete van: a moder-
nizáció, az innováció nyelve döntötte 
el egy-egy közösség hovatartozását. 
A Kárpát-medence szempontjából a 
legfontosabb kérdés, hogy Magyaror-
szágnak kell lenni a legerősebb, legin-
novatívabb államnak, együttműködve a 
határon túli magyarokkal, őket is érde-
keltté téve abban, hogy az anyaország 
sikeres legyen.

Harrach Péter hozzáfűzte: a nem-
zetegyesítésnek a Trianon utáni hely-
zetben jól működő eszközrendszere 
alakult ki – ehhez tartozik a nemzet 
közjogi egyesítése, a gazdasági-politi-
kai-emberi intézkedések és kapcsola-
tok hálója. A KDNP részéről ezt min-
denképp folytatni akarják. Elmondta: 
sok anyaországi magyar vett részt 
vagy élte volna át szívesen azokat az 
eseményeket, programokat, amelyek 
itt történtek az elmúlt időszakban – 
csíkszeredai néptánctalálkozó,  csík-
somlyói pápalátogatás és a búcsú –, de 
ahhoz, hogy ezekben a felemelő pil-
lanatokban osztozhassunk a határon 
túli magyarsággal, az ő nehézségeik, 
problémáik megoldásából is ki kell 
vennünk a részünket.

Ungár Péter leszögezte, hogy elköte-
lezettek a határon túli magyarok képvi-
selete mellett. „Politikai befolyásunkat 
mindig arra fogjuk használni, hogy ki-
álljunk a nemzetpolitikai konszenzus, a 
határon túli magyarok érdeke mellett. 
Szóljanak, hogy mit tegyünk!” – zárta 
az egyetlen ellenzéki résztvevő a párt-
politikai panelbeszélgetést. 

Semjén Zsolt: Történelmi jelentősége 
van annak, hogy Szent Péter utóda 

Erdélybe látogatott

Semjén Zsolt felidézte, hogy Ferenc 
pápa csíksomlyó látogatásával egy „régi 
restanciát” törlesztett a Vatikán részéről. 
II. János Pál pápa azért jött elsősorban 
Bukarestbe, hogy „az ortodox egyház 
falát átüsse Moszkva felé”, de akkor a 
román kormány nem engedélyezte neki 
az „erdélyi kitérőt”. A román kormány 
pártpolitikai célja a mostani pápaláto-
gatással az volt, hogy ezzel szentesítse a 
gyulafehérvári centenárium évét, ezért 
ők 2018-ban gondolkodtak. Ezt nagyrészt 
a magyar kormány vatikáni közbelépése 
akadályozta meg. 2019-et azért tudták 
támogatni, mert ez történelmileg kevésbé 
érzékeny dátum. A romániai látogatást 
sem ők, sem a románok nem akarták 
összevonni egy bulgáriai és macedóni-
ai úttal. Így alakult ki végül a Bukarest, 
Erdély (a római katolikus Csíksomlyó és 
a görögkatolikus Balázsfalva), Moldva 
(Jászvásár) program. A pápalátogatás és 
a búcsú közötti egy hét szervezésileg és 
gazdaságilag is jó volt Csíksomlyónak.

Amit „fájdalmasnak” tart, azok a 
román hatóságok szélsőséges akciói 
az egész pápalátogatás alatt. Például a 
pápa miseruháján letakarták a magyar 
feliratot. „Ez botrány! Ez beleíródik az 
egyháztörténetbe!” – fogalmazott.  Egy 
román provokátornő pedig román nép-
viseletben, zászlókkal a kezében beállt a 
papság közé, nyilván azért, hogy a média 
olyan képeket tudjon készíteni, mintha itt 
mindenhol román zászlók lengenének. A 
román hatóságok megtiltották a székely 
zászlók használatát is, miközben a Szent 
Péter téren az identitáskifejező szimbólu-
mok teljesen általánosak. A székely him-
nuszra a román állami vezetők felugrot-
tak, és elszaladtak, Kató Béla püspök urat 
nem engedték be. Ez a sok provokáció 
nemcsak velünk, de a pápával szemben is 
nagy fokú tiszteletlenség volt. A minisz-
terelnök-helyettes értékelte ugyanakkor 
azt, ahogy a pápa  aranyrózsával a csík-
somlyói Szűzanya előtti tiszteletét kife-
jezte. Mindezekkel együtt a lényeges és 
valóban történelmi dolog az, hogy Szent 
Péter utóda, a római pápa itt járt Erdély-
ben, ez megmarad az örökkévalóságnak! 
– hangsúlyozta.

Semjén Zsolt elmondta, hogy a romá-
niai magyar egyházi ingatlanok (római és 

görög katolikus) államosítása a Szentszék 
számára is rendkívül problematikus. A 
görög katolikus vértanú Iuliu Hossút 
(Hosszú Gyulát) a maga részéről szent 
életű, román nemzeti alapon álló em-
bernek tartja. Ezt mi elfogadjuk, de ők 
is fogadják el Márton Áron szerepét a mi 
hagyományunkban – kérte a románságot. 
A miniszterelnök-helyettes azt is elmond-
ta, hogy a kereszténység és a nemzeti 
identitás az ő szemében szervesen össze-
tartoznak. „Aki a földi hazájának a sors-
kérdései elől dezertál, az az égi hazájához 
is hűtlen, mert Istentől kaptuk azt a kül-
detést, hogy a nemzeti közösségünknek 
az ügyeit szolgáljuk. Az európai nemzeti 
identitások valójában az univerzális ke-
resztény identitásból nőttek ki” – zárta 
gondolatait.

Urbán Erik csíksomlyói ferences szer-
zetes szerint a pápalátogatás eseményei 
„vegyes érzelmeket hagytak a szerve-
zőbizottságban”. A kegyhely látogatása 
kétségtelenül megnőtt: „olyan románok 
látogattak el Csíksomlyóra, akik koráb-
ban sohasem jártak itt. A magyarok meg 
Balázsfalvára mentek”. A nagy számú 
zarándoktömeg a rossz időjárás ellenére 
gyűlt össze, „meg tudtuk mutatni, hogy 
vagyunk”. Tanulságos volt a látogatás 
megszervezése az érintett romániai és a 
magyarországi egyházmegyékkel való 
együttműködése szempontjából is. „Fel 
kellett tenni a kérdést: merre halad a helyi 
részegyház Erdélyben, Istennek mi a ter-
ve ezzel a néppel?”

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet elnöke, Székelyudvarhely korábbi 
polgármestere elmondta: amikor nem-
zetstratégiáról beszélünk, fontos, hogy 
biztos alapokra építsük a magyar nemzet 
jövőjét. Ez a biztos alap számunkra nem 
más, mint a kereszténységünk. A szüle-
tés életünk legnagyobb determinációja, a 
határon túli magyarság megélése külön-
leges küldetés. A hűség pedig nem más, 
mint a Jóisten ragaszkodása az emberhez 
– a felelősség az ember válasza erre az Is-
tentől kapott küldetésre.

A beszélgetés helyszínéül szolgáló Or-
bán Balázs-sátorban kiállították a pápalá-
togatáson használt liturgikus eszközöket 
is, ami „még közelebb hozta” a témát az 
érdeklődőkhöz.

Tusványoson panelbeszélgetést tartottak a Szentatya csíksomlyói látogatá-
sának történelmi jelentőségéről, melyen részt vett Semjén Zsolt, az egyház- 
és nemzetpolitikáért is felelős miniszterelnök-helyettes.
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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

TUSVÁNYOS

Atomenergia és klímavédelem magyar szemszögből

 A holnap egyházát ma kell felépíteni

A Bálványosi Nyári Szabadegye-
temen csütörtökön kerekasztal-be-
szélgetést tartottak „Az egyház hol-
napja, a holnap egyháza” címmel.

A résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy a holnap egyházát ma 
kell felépíteni. Nacsa Lőrinc, a 
KDNP országgyűlési képviselője 
hangsúlyozta, hogy ha valaki en-
nek érdekében kritizálja az egyhá-
zat, az csak önkritika lehet, hiszen 
mi is az egyház tagjai vagyunk, 
nekünk is változtatnunk kell. Ezért 
is fontos, hogy a kerekasztal részt-
vevői több felekezethez tartoznak, 
a jó gyakorlatokat is meghallgat-
hatják egymástól. A harmadik 
szempont, hogy az egyházak és az 
egyházi gon-
dolatok ma 
– a globalis-
ta, liberális 
erők részéről – össztűz alatt állnak. 
Megpróbálnak minket múzeumba 
zárni, mintha egy régi, avítt világ-
hoz tartoznánk, aminek már nincs 
túl sok értelme, mert jobb közös-
ségek is vannak például az online 
térben vagy a gyakran a normali-
tást mellőző társaságokban. Ami 
még ennél is veszélyesebb, hogy 
úton-útfélen azt bizonygatják: ve-
szélyesek vagyunk a társadalom-
ra – mi, a normalitás képviselői. 
Mindezek ellenére nem aggód-
ni kell, mert az nem oldja meg a 
problémákat, csak keseríti a saját 
és a körülöttünk élők lelkét; ha-
nem cselekedni! – szögezte le a 
kereszténydemokrata képviselő, 
aki a legnagyobb ellenségnek ma a 
közönyt látja, a személyes és világ-
nézeti elköteleződés hiányát.

Bilibók Géza tusnádfürdői plébá-
nos Nacsa Lőrinchez kapcsolódva 
XXIII. János pápa példáját idézte, 
aki szimbolikusan kinyittatta a vati-

káni palota ablakait, mondván: „most 
szellőztetünk”. Ferenc pápa pedig az 
egyházat inkább kórháznak szeretné 
látni, mint múzeumnak, ahol segít-
séget és ápolást kapunk. A katolikus 
plébános nagy veszélynek látja az 
elszigetelődést személyes és intéz-
ményi szinten egyaránt. Az előbbi 
a papságot is különösen fenyegeti 
(ezzel kapcsolatban felhívta a figyel-
met a „hívjuk meg a plébánosun-
kat egy sörre” kezdeményezésre...), 
az utóbbi pedig a saját – valós vagy 
vélt – érdemeinkbe való bezárkózás, 
ami ellentétes a keresztény missziós 
paranccsal. Meg kell próbálnunk te-
hát folyamatosan újítani, de mindig 
az evangélium talaján maradva! – 

összegezte álláspontját a katolikus 
plébános. Nacsa Lőrinc ehhez hoz-
zátette, hogy a liturgikus távolságot 
természetesen meg kell őrizni, de 
emberi szinten a hívek felelőssége is, 
ha a plébánosuk „kiég”. Az egyház 
– ahogy neve is mutatja – egy, tehát 
mindig keresnünk kell a kapcsolódá-
sokat, még ha természetesen külön-
böző élethivatásaink vannak is, amit 
emellett meg kell élnünk. 

 Vitus Bulbuk István kolozsvári 
református lelkész szintén az elma-
gányosodás jelenségét emelte ki. 
Miközben a kommunikációs esz-
közök soha nem tapasztalt bősége 
vesz minket körül, az emberek bel-
sőleg elszigetelődnek, nem igazán 
tudják megosztani problémáikat a 
családon és az egyházon belül sem. 
Pedig a nyugati társadalom egy 
„beszélgető társadalom”, ez a vé-
rünkben van. Ha valamiről beszél-
getünk, egyrészt elismerjük, hogy 
az adott problémának van relevan-

ciája, másrészt ez egy gondolkodási 
folyamat is, amivel felépítjük a való-
ságot: hol vagyunk, mi van körülöt-
tünk. Ahhoz, hogy a jövőről beszél-
hessünk, előbb a jelent kell nagyon 
jól megértenünk, a gyökerekig 
visszabontva a problémáinkat – és 
ez a gyökér nekünk, keresztények-
nek mindig Krisztust kell, hogy 
jelentse. Ugyanakkor a református 
lelkész is egyetért a KDNP-frakció 
szóvivőjével: az aggodalmaskodás 
(ami nem egyenlő a problémák 
őszinte feltárásával) nem vezet 
sehová. „Ma a poszt-posztposzt-
modern korban élünk, körülöttünk 
minden »poszt«, – de mi előtt ál-
lunk? El kell mozdulni a követke-

ző lépés felé, 
vagy magát 
a lépést kell 
m e g t e n n i 

azon túl, hogy tényeket mondunk 
ki. Az egyház nem elefántcsontto-
rony, hanem élő, organikus közös-
ség, ami ránk talál” – összegezte 
gondolatait a református lelkész.

Összefoglalásként a résztvevők 
elmondták, hogy ma maga a nor-
malitás kérdőjeleződik meg, pél-
dául az, hogy az élet előbbre való 
a jogoknál, és a jogok mellett kö-
telességek is vannak. „Nekünk 
folyamatosan le kell szögezni, 
hogy a normalitás pártján állunk 
– ez pedig nem normális. Miért 
mi változzunk meg, akik 2000 
éve ugyanezt csináljuk?” – tette 
fel a kérdést Nacsa Lőrinc. Bili-
bók Géza plébános a beszélgetés 
végén a Krisztusra figyelés fon-
tosságát hangsúlyozta, és persze 
az embertársainkhoz való odafor-
dulás szükségességét is kiemelte. 
„Kell tudnunk hallgatni, és máso-
kat meghallgatni” – hangzott el a 
szép zárszó. 

A klímavédelmi célkitűzéseket Ma-
gyarország is támogatja, de ezeket csak 
úgy tudja kielégíteni, ha megépíti az 
atomerőmű két új blokkját – mutatott 
rá Süli János (KDNP) tárca nélküli 
miniszter a 30. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor energiabiz-
tonságról szóló csütörtöki pódiumbe-
szélgetésén.

 A Paksi Atomerőmű két új blokk-
jának tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős kormány-
tag rámutatott: Magyarországon az 
egységnyi áram előállítása ma is 40 
százalékkal kevesebb szén-dioxid-ki-
bocsátással jár, mint a klímavédelem 
élharcosának számító Németország-
ban, amely az EU legnagyobb szénfel-
használója.

Süli János kifejtette: Európa erőmű-
parkja öregedőben van, és nem biztos, 
hogy Magyarországnak 10-15 év múl-

va is lehetősége lesz importból fedezni 
energiaszükségletének 31 százalékát. 
Lépéseket kell tehát tenni az energiael-
látás biztonsága érdekében. Akkor le-
het a lakosságnak és az iparnak a villa-
mosenergiát olcsón biztosítani minden 
időszakban, ha hosszú távon támasz-
kodunk az atomenergiára, ugyanakkor 
az időjárásfüggő megújuló energia-
források mellett továbbra is szükség 
lesz „harmadik lábként” földgázalapú 
erőművekre is. A megújuló energiafor-
rások ugyanis időjárásfüggők, és ami-
kor nem állnak rendelkezésre, egyéb 
módon kell biztosítani az energiát – 
magyarázta.

Rámutatott: az atomerőművek leállí-
tását szorgalmazó Németország kettős 
– a hagyományos és megújuló forrá-
sokra azonos arányban támaszkodó 
– energiarendszert épített ki, amely ki-
lowattóránként közel százforintos áron 

tudta csak biztosítani a német lakosság 
számára a villamosenergiát. Ehhez ké-
pest a magyar fogyasztók 38 forintos 
egységárat fizetnek, miközben Ma-
gyarország már most teljesíti a vállalt 
klímavédelmi célokat – mondta a tárca 
nélküli miniszter.

Fritsch László, a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. elnök-vezérigazgatója sze-
rint az Európai Unió dekarbonizációs 
céljai több sebből véreznek. Úgy érté-
kelte: nagyon ambiciózusok az Euró-
pai Bizottság elnökévé választott von 
der Leyen asszony tervei, de szerinte 
„fűnyíró elv” alapján ezt a problémát 
nem lehet kezelni, hanem figyelembe 
kell venni a tagországok adottságait. 
Rámutatott: Magyarországnak azokat 
az energiahordozókat kell használnia, 
amelyek rendelkezésre állnak. Úgy vél-
te: 2030-ig, 2040-ig a gáznak növekvő 
szerepe lesz, irreális elképzelés 2050-ig 

kivezetni a gázt az energiamixből.
Kiss Attila, az E.on Hungária Zrt. 

elnök-vezérigazgatója elmondta, a cso-
port az intelligens elosztóhálózatokra 
és az új energiaértékesítési ügyfélhá-
lózatokra összpontosít. Az a cél, hogy 
jelentős mennyiségű megújuló energiát 
csatlakoztassanak be a hálózatba az el-
látásbiztonság veszélyeztetése nélkül.

Kóbor György, a Magyar Villamos 
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója ne-
hezményezte, hogy a széndioxid-men-
tességre vonatkozó célkitűzéseket a 
zöldek politikai célokra próbálják kisa-
játítani. Elmondta, Brüsszelben most 
már olyan nézetekkel szembesült, hogy 
„aki nem zöld, az klímanáci”, holott a 
nukleáris energia széndioxid-kibocsá-
tási „lábnyoma” egy szinten van a zöld 
termeléssel. Szerinte a 2030-ra, 2050-
re kitűzött klímacélok elérése lehetet-
len nukleáris energia nélkül.

A keresztény értékek nemzetközi védelmé-
ről is tartottak panelbeszélgetést Tusványo-
son. Az eszmecsere meghívott vendégei 
rangos keresztény politikusok és politoló-
gusok voltak, köztük David Campanale, a 
Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor 
egyik megálmodója és Stanislaw M. Geb-
hart, Robert Schuman egykori munkatársa.

A beszélgetőpartnerek egyetértettek 
abban, hogy a keresztény világra a legna-
gyobb kihívást nem a huntingtoni értelem-
ben vett „civilizációk összecsapása” jelenti, 
hanem a globális liberalizmus erőszakos 
ideológiai, politikai és gazdasági térhódí-
tása.

A „toleráns” liberalizmus ugyanis min-
denhol egyformaságot szeretne, ráerőlteti 
a saját dogmáit a hagyományos kultúrákra. 
A kereszténység ezzel szemben jó értelem-
ben vett univerzális vallás, mely képes más 
nagy kultúrkörökkel békében élni, kölcsö-
nösen megtermékenyítve egymást.

A rendezvény moderátora Juhász Haj-
nalka KDNP-s politikus, a Hungary Helps 
– Magyarország Segít program miniszteri 
biztosa volt. A Hungary Helps az egész 
világon egyedülálló kezdeményezés, mely 
kormányzati szinten közvetlenül segíti az 
üldözött keresztényeket, nem a migrációt, 
hanem a helyben maradást támogatva.

Fókuszban a 
keresztény értékek 

nemzetközi védelme
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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

TUSVÁNYOS

Orbán Viktor: Az illiberális politika értelme a keresztény szabadság
Orbán Viktor miniszterelnök immár 
harmincadik alkalommal tartott előa-
dást az idén jubileumi 30. Bálványosi 
Szabadegyetemen.

Egyetlen szóban összefoglalva: Meg-
tiszteltetés. Megtiszteltetés, hogy har-
minc éven keresztül itt lehettem, hogy 
Tőkés László mellett szólalhattam meg 
– kezdte előadását Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy mondatban 
foglalta össze az elmúlt 30 évet: Az a jó, 
hogy ez a 30 év mögöttünk van és nem 
előttünk. Majd hozzátette: az elmúlt 30 
évben úgy kellett építkezni, hogy fo-
lyamatosan harcolni kellett: szocialista 
tervgazdálkodás helyett piacgazdasá-
got építeni, egypártrendszerből több-
pártrendszert, és megvívni a békés, de-
mokratikus harcokat a kommunizmus 
utódcsapataival.

Ma a magyar nemzet birtokában van 
azoknak a politikai, gazdasági képes-
ségeknek, és hamarosan birtokában 
lesz azoknak a fizikai képességeknek, 
amelyekkel meg tudja magát védeni, 
és amelyek segítségével független tud 
maradni – emelte ki Orbán Viktor, 
majd hozzátette: az ország önrendel-
kezését visszaszerezték, és a határokat 
is megvédték a migrációval szemben. 
Rámutatott: nemzedékük történelmi 
lehetőséget kapott a magyar nemzet 
megerősítésére. Ez egy igazságtalanul 
nehéz küzdelem volt eddig is, és igaz-
ságtalanul nehéz küzdelem lesz ezután 
is – értékelt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az el-
múlt harminc évben rájöttek arra, hogy 
nem az időnek kell célt tulajdonítani, 
hanem „az időben benne” a saját éle-
tünknek kell értelmet adni. Hozzátette: 
ez nem csak egyénenként, hanem nem-
zedékenként is igaz, a nemzedékünk 
életének kell értelmet adni.

A miniszterelnök szerint Magyar-
ország biztató pályán maradását nem 
belülről, hanem kívülről fenyegeti 
veszély. Kijelentette: bonyolult ma-

nőverek eredményeképpen sikerült 
megakadályozni, hogy Soros György 
embere kerüljön az Európai Bizott-
ság élére, és azt, hogy ideológiai ge-
rillákat helyezzenek fontos európai 
tisztségekbe.

A miniszterelnök szerint az Európai 
Bizottságnak ezután a szerződések őre-
ként kell viselkednie.

Abba kell hagynia a politikai aktiviz-
must. Nem politikai testület, nem dolga, 
hogy programja legyen, és nem dolga, 
hogy politikai támadásokat intézzen a 
tagállamokkal szemben – jelentette ki.

Ha jövő év tavaszán beigazoló-
dik az európai gazdaság kilátásaira 
tett helyzetértékelésünk, 2020 tava-
szán egy második gazdaságvédelmi  
akciótervre lesz szükség, ősszel pedig 
egy harmadikra is – mondta Orbán 
Viktor. A kormányfő hangsúlyozta: az 
akcióterveknek a versenyképességet 
kell javítaniuk.

A miniszterelnök a közeljövőről 
szólva kitért rá: Magyarországnak 
lesznek csatái jogállamisági kérdések-
ben is, „ide jó idegek kellenek” azért, 
hogy „ne nevessük el magunkat”, és 
ezzel „ne sértsük meg partnereinket”.

További fontos kérdésnek nevezte, 
hogy mi történik a Fidesz és a KDNP 
tagságával az Európai Néppártban 
(EPP). Egyelőre várni kell, hogy az 
EPP-ben tisztuljon a helyzet, a Nép-
párt eldöntse, milyen jövőt szán ma-
gának, és erre az EPP őszi kongresz-
szusán kerülhet sor – vélekedett.

A tőkés piacgazdaság kereteit, a 
demokratikus jogi és politikai intéz-
ményeket fenn kell tartani, de a tár-
sadalmi szerveződés módját meg kell 
változtatni, vagyis demokrácia igen, 
liberalizmus nem – jelentette ki Orbán 
Viktor, aki kiemelte: amikor 2010-ben 
arra kellett felelni, hogy a megörökölt 
problémák megoldása elképzelhető-e a 
liberális demokrácia keretein belül, azt 
válaszoltuk, hogy ezeken a kereteken 
belül nincs jó válasz, mást kell létre-
hozni.

Újragondoltuk, új elvi alapokra he-
lyeztük a közösség és az egyén egy-
máshoz való viszonyát – mutatott rá. 
Közölte: a liberális rendszerben egyé-
nek egymással versengő halmaza a 
társadalom, nincs nemzet, legfeljebb 
politikai nemzet. Ehhez képest az illi-
berális vagy nemzeti nézőpont szerint 
a nemzet történetileg és kulturálisan 
meghatározott közösség, amelynek 
tagjait védelmezni kell, fel kell készí-
teni a világban való közös helytállásra, 
és az az egyéni teljesítmény érdemel el-
sősorban elismerést, amely a közösség 
javát is szolgálja – sorolta a miniszter-
elnök.

Magyarországon létrejött egy il-
liberális állam, egy valódi állam- és 
politikaelméleti modell, egy sajátos 
kereszténydemokrata állam – jelentette 
ki a miniszterelnök, aki előadásában 
rámutatott: az a tétel, hogy minden de-
mokrácia szükségszerűen liberális és a 
kereszténydemokráciának liberálisnak 

kell lennie, egész egyszerűen nem igaz.
Hozzátette: a liberális demokrácia 

addig volt életképes, amíg a keresztény 
alapjait el nem hagyta. Addig, amíg a 
személyes szabadságot és a tulajdont 
védte jótékony hatással volt az emberi-
ségre. Ugyanakkor amikor elkezdte fel-
számolni azokat a kötelékeket, amelyek 
az embert a valóságos élethez kötik, 
megkérdőjelezte a nemi identitást, leér-
tékelte a vallási identitást, fölöslegesnek 
minősítette a nemzeti kötődést, tartal-
ma radikálisan megváltozott – fejtette 
ki a miniszterelnök, aki kiemelte: a mö-
göttük hagyott 20, 30 évnek Európában 
ez a korszelleme. Orbán Viktor szerint 
a globális elit, élén Soros Györggyel 
az emberi személyes kapcsolatokat a 
laza üzleti kapcsolatok szintjére akarja 
lezülleszteni.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy 
amikor támadják, kritizálják őket a li-
berális demokrácia hívei, akkor nem 
vitatkoznak, hanem a gyűlölet szól a 
bírálókból.

A miniszterelnök szerint az illibe-
rális politika értelme nem más, mint a 
keresztény szabadság.

A keresztény szabadságért dolgozó 
politika arra törekszik, hogy megvéd-
jen mindent, amit a liberálisok elhanya-
golnak, elfelejtenek és megvetnek.

Kijelentette: „az előttünk álló 15 évet 
azzal fogjuk eltölteni, az lesz a nem-
zedéki küldetésünk, hogy szembefor-
duljunk a liberális korszellemmel, és a 
liberális internacionalizmussal”. Meg-
jegyezte: „a pálya ugyan feléjük lejt, de 
a mi oldalunkon van az, amit szépnek, 
szabadnak és igazságosnak lehet mon-
dani, és keresztény szabadságként fog-
lalhatunk össze”.

Orbán Viktor előadása végén a kér-
désekre adott válaszok után a követke-
ző mondattal zárta beszédét:

Győzni fogunk mindenhol, Magyar-
országon, Erdélyben és az Európai  
Unióban, csak ne féljetek!

Harrach Pétert, a Keresztényde-
mokrata Néppárt frakcióvezetőjét 
kérdezte a Vasarnap.hu Orbán Vik-
tor miniszterelnök tusványosi be-
szédéről, közvetlenül annak elhang-
zását követően, Az alábbiakban ez a 
beszélgetést közöljük.
– Orbán Viktor beszédének 
kulcsszava a „keresztény szabad-
ság” volt. Frakcióvezető úr mit 
gondol erről a kifejezésről?
– Ez a beszéd két dologról szólt: a 
jövőről és az eszmékről. Az utóbbi 
kategóriába tartozik a keresztény 
szabadság kérdése. Nagyon fontos, 
hogy a liberálisok által kisajátított 
gondolato(ka)t visszavegyük. Ez je-
len esetben hangsúlyosan vonatko-

zik a szabadságra, de ugyanígy az 
emberi jogokra, illetve a teremtés-
védelemre, klímavédelemre is. Ez 
utóbbi kettő esetében folyamatosan 
próbálunk lépni a KDNP nevében, 
hiszen mi az emberi jogok értel-
mezésénél mindig a felelősséget 
tesszük a jog mellé, illetve a terem-
tésvédelmet illetően egy keresztény 
értelmezést vezetünk be – ponto-
sabban újítunk meg, hiszen ennek 
a gondolatnak keresztény gyökerei 
vannak.

Nagyon fontos, hogy erre az ak-
tuális kihívásra hiteles keresztény 
választ tudjunk adni. Ahogyan a 
pápai dokumentumokban olvashat-
juk, ez a válasz egyértelműen arról 

szól, hogy az embernek a felelőssé-
gét, minden értelemben érvényesü-
lő felelősségét vegyük figyelembe. 
Tehát úgy érzem, hogy a minisz-
terelnök úr gondolatai a keresztény 
szabadságról, politikai felelősségről 
és a jövő építésről egyértelműen  
összhangban vannak a keresztény-
demokrata elvekkel.
– A miniszterelnök egy keresz-
tény állam képét is felvázol-
ta. Hol lehet szerepe ebben a  
KDNP-nek?
– A KDNP szerepe részben abban 
van, hogy az elvi kérdéseket egyér-
telműen megfogalmazza, valamint 
felvesse, illetve rámutasson azokra 
a fontos részletkérdésekre, amelyek 

– a liberalizmussal szemben – a mi 
szemszögünkből adhatnak válaszo-
kat aktuálpolitikai kérdésekre.

Tehát az emberi jogok és a terem-
tésvédelem kérdésére keresztény 
válaszokat kell adni; ugyanígy ré-
gi-új értelmezést kell adni a demok-
ráciának, amelynek szintén keresz-
tény gyökerei vannak.
– Ön szerint a fiataloknak mit 
üzent Orbán Viktor?
– Ha engem kérdez, én irigylem 
őket, nemcsak a koruk miatt, hanem 
azért is, mert nagy lehetőségek előtt 
állnak, hiszen egy ilyen korszak 
építésében részt venni nagy kihívás. 
Örülök, hogy ez számukra megjele-
nik mint lehetőség.

Harrach Péter: Vissza kell venni a liberálisok által kisajátított gondolatokat!
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Barankovics Alapítvány

Barankovics István: 
Hol vagy, István király? 

Egy nép rendeltetése nem öntuda-
tosan előrevállalt szerep, hanem a 
történelem kinyilatkoztatása; ren-
deltetéstudata pedig történetének 
absztrakciója. A népek nem maguk 
jelölik ki és választják meg létüket 
jelentő szerepüket a történelem szín-
padán; rendeltetésük születésükkor 
kapott megváltoztathatatlan sors-
ajándék. Rendeltetésüket csak felis-
merhetik, sorsukat csak vállalhatják. 
Sorsuk öntudatos vállalásával jutnak 
el a rendeltetéstudat világosságáig. 
Végzetüket mindig megpecsételi a 
rendeltetés félreismerése vagy az 
attól való elhúzódás. A történelem 
elnémíthatatlan koronatanú amellett, 
hogy a népek elpusztulásának oka 
nem számbeli kicsiségük vagy ellen-
ségeik nagyobb hatalma, hanem min-
dig a rendeltetés félreismerése, az 
attól való elhúzódás vagy rendelte-
tésbe vetett hit lehanyatlása, ami azt 
jelenti, hogy önmaguk mondtak le 
szerepükről, átadván azt másoknak, 
hogy gyávák voltak nehéz, olykor 
véghezvihetetlennek látszó sorsuk-
nak vállalására. A történelem nem 
ismert megölt népeket, csak pályáju-
kat végzett vagy öngyilkos népeket.

A magyarságot sem azzal az előre 
kitervelt szándékkal gyökereztették 
meg a kárpáti udvarban Ázsiából 
idevezérlő fejedelmei, hogy majd 
a Nyugat pajzsa és őrszeme legyen 
Kelet ellen és felé, s hogy a szláv- 
és germán néptenger dagályainak 
legyen gátja és hullámtörője. Ezt a 
hivatásunkat a történet nyilatkoztat-
ta ki. Vállalása megváltoztathatatlan 
léttörvényünk. Rendeltetéstudatunk 
pedig évezred alatt megjátszott sze-
repünk absztrakciója; zord és komor 
életbölcsesség. Nehéz szerepünket 
nem azért vállaltuk, mert erőseknek 
éreztük magunkat; kikerülhetetlen 
sorsunk edzette hozzá erőinket.

A népek nagykorúsodása akkor 
következik el, mikor tudatosítják 
rendeltetésüket, de csak ennek isteni 
voltába – tehát kikerülhetetlen sorsz-
szerűségébe és egyben végrehajtha-
tóságába – vetett hitük tarthatja meg 
őket az idő veszedelmei között. Ez a 
hit a nép mítosza. Egy nép mitológi-
ája pedig egy történeti valóság és a 
képzeletet keresztezéséből született 
eszmények, a nemzetsors inkarná-
ciói, a nemzeti lélek oltárára emelet 
mitikus alakok, akik a rendeltetés 
isteni parancsának sikeres végre-
hajtói, tehát epikus hősök, világos 
forgalmazói, tehát próféták voltak. 
A nemzeti mitológia házi istensége-
iben nem is a történetileg kihámoz-
ható valóság a fontos és valóságos, 
hanem jelentésük az az eszmény, 
amivé a valóságot átalakító történeti 

képzelet mitologizálta őket.
A magyarság rendeltetéstudatá-

nak tartalmát is története határozta 
meg. Muszáj-Herkules e nép; hősi-
leg kellett élnünk, mert másképp 
nem élnénk már. Ezer éven át olyan 
szerepet kellett vállalnunk, mely 
számunkra a puszta lét lehetőségét 
biztosította csupán, de ugyanakkor 
a nyugati népek számára a mikénti 
létnek, a belső önkifejlésének a szel-
lemét, anyagi és hatalmi gyarapodá-
sának egyik biztosítékát szolgáltat-
ta. Önmagunk védelmével másokat 
védő nép voltunk a történet kény-
szeréből és öntudattal. A magyarság 
Keletről ideszakadt ága nemének 
mostohatestvér volt a közös hazá-
ban, a vérünk hullásával szolgált 
Európában. Valahányszor – mint a 
tatár -, törökvész idején és Trianon 
után is – rendeltetésünk vállalása fe-
lől véres bizonyságot adtunk, min-
dig egyedül voltunk pajzs a keleti 
támadás ellen, míg Nyugatot hatal-
mi perpatvarkodások osztották meg, 
amint most is diktatúra és demokrá-
cia frontján oszlik meg Európa. Eu-
rópai sorsunk viselésében és európai 
rendeltetésünk megteljesítésében, 
mely legfőbb eredményként minket 
puszta létünk fennmaradásával ke-
csegtetett, de mellyel mások bővebb 
életét szolgáltuk, testvértelenek vol-
tunk. Ezek mellett reánk támadó 
ellenségeink mindig mérhetetlenül 

hatalmasabbak voltak nálunk; ide-
gen Góliátok jöttek a magyar Dávid 
ellen. Erőben csaknem mindig alul 
voltunk, kivált nyerserőben, s mér-
kőzéseket nem erőtöbbletünkkel, 
hanem fölényünkkel nyertük meg, 
vagy ennek ellenére vesztettük el.

Helyzetünk e három sajátossá-
gának okán telt meg rendeltetés-
tudatunk erkölcsi tartalommal, s 
rendeltetéshitünk a hitnek isteni 
elemeivel. Rendeltetésünk megtelje-
sítéséhez elsősorban erkölcsi erők-
re volt szükségünk sokkal inkább, 
mint bármelyik más népnek. Létünk 
szinte erkölcsi kérdés volt, csak mi-
nőség-nép gyanánt maradhattunk 
meg önálló és független nemzetnek; 
hatalmunkban az erkölcsi vonatko-
zás túlnőtt a katonai, gazdasági és 
politikai vonatkozásokon. Még más 
népeknél az erkölcsi tulajdonságok a 
katonai, gazdasági és politikai erők 
színvonala alá süllyedhettek, anél-
kül, hogy ezek a népek rendelteté-
süknek ne tudtak volna megfelelni.

Rendeltetéshitünk dávidi hit min-
dig: sohasem abban kellett hinnünk, 
amit az erőviszonyok és a valóságos 
eshetőségek szerint az ész megerő-
síthetett, hanem ami a földi számí-
tás szerint hihetetlennek látszott. A 
realitásokkal számolás hitromboló 
erejének ellenére azért hittünk, mert 
e hit nélkül feladtuk volna létünket. 
Mivel feladataink mindig hatalma-

sabbak voltak erőinknél: hitünk a 
hihetetlen hívése volt. Mi egyedül 
is vitézül meg mertük várni Szoli-
mán haragját, kinek Európa rettegte 
szablyáját. Rendeltetéshitünk igazi 
keresztény hit, a szónak legkeresz-
tényibb és legszorosabb teológiai 
értelmében hit, vagyis ésszel ki nem 
meríthető emberi fogalmakkal telje-
sen le nem nyűgözhető. Reményünk 
pedig a Vörösmarty énekelte kétség-
beesett remény, vagy a földi sorsu-
kat Istenbe kapcsoló epikus hősök 
küldetésreménye, mint mindazoké, 
akiknek céljukhoz hozzá kell nőni-
ök, mert erőiknél nagyobb céljukat 
nem maguk választották, hanem ki-
kerülhetetlen sorsukként kapták.

Népünk máig megőrizte pogány 
korszakát egy-egy vonásában és 
szokásában, fajtánkat a történeti 
feledékenység betegségétől meg-
őrizte tradicionális készsége, tehát 
nem véletlen, hanem történetünkkel 
magyarázható az, hogy mi vagyunk 
az egyetlen nép a keresztény Euró-
pában, melynek nemzeti mitológiája 
kifejezetten keresztény mitológia. 
A népképzelet, a monda-átalakítás 
még a pogány alakokat is megke-
resztelte, Árpádot bevittük templo-
mainkba mitologikus alakjaink: az 
égből is harci segítséget hozó Csa-
ba, a nép által szentté avatott Ist-
ván király, a mondás Szent László, 
az igazságosság erkölcsi erényében 
tündöklő Mátyás, a szentként tisztelt 
vezérlő fejedelem, stb. Minden mi-
tologikus alakunk erkölcsi hérosz, 
méghozzá keresztény hős; vagy leg-
alábbis keresztényi erényt képvisel-
nek. Egyenesen meghökkentő, hogy 
Koppányt nem a nép, hanem a késői 
írók mitologizálták, holott felnégyelt 
véres lázadó alakja néplélektanilag a 
legigazoltabb anyaga lehetne a nép 
mondaköltő és mondaőrző hajlamá-
nak. Nincs mélyebb okok híján az az 
Apponyi által tudományosan igazolt 
tétel sem, hogy alkotmányunk va-
lódi szelleme szerint ez a valóban 
történeti alkotmány főleg a Szent 
Koronának misztériuma. Nemze-
ti géniuszunk legcsodálatosabb és 
legkollektívebb alkotása a világ 
legkeresztényibb alkotmánya. Aki 
magyar ember, népünk történetében 
nem a maga álláspontjának igazoló 
illusztrációi után kutat, hanem alá-
zatos lélekkel hagyja, hogy a törté-
nelem tanítsa őt, észreveszi ezeréves 
életünknek azt a sajátosságát, hogy 
létünket kérdésbe tevő sorfordu-
lóinkon a nemzet újratavaszodása 
sohasem elsősorban önhitünkből 
a létforrásainkhoz való visszahaj-
lásból támadt, hanem Isten-hitből. 
Nemzeti fölemelkedésünk, több-

Pátzay Pál hársfából készült Szent István-szobra az 1937-es párizsi 
világkiállítás magyar pavilonja előtt (Fotó: Göröntsér Vera / Köztérkép.hu)
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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

Barankovics Alapítvány
szöri új honalapításunk mindig a 
kereszténység hazai reneszánszá-
hoz kapcsolódott és abból táplál-
kozott. Mintha tudtuk volna, hogy 
romlandó cserép-életünket Isten 
hordja tenyerén, mintha hatalmas 
ellenségeink és kicsiny magunk 
paradoxonát leszámítva éreztük 
volna, hogy égi hatalmak segítsége 
nélkül a magunk ereje puszta létünk 
megtartására sem elég. Szükségkép-
pen volt a kereszténység nemzeti 
életünk fundamentuma és újrate-
remtő talaja – és ebben is majd nem 
egyedüliek vagyunk Európában. Ma 
is – Ausztriának utolsó korszakát 
leszámítva – egyetlen nép vagyunk 
a kontinensen, melynek hivatalos 
kormányprogramnál mérhetetle-
nül több egyöntetű közvéleménye 
a keresztény világnézet. Dacolva a 
liberalizmus és a diktatúra szelle-
mével, keresztény egyháznagyaink 
ma is még közjogi jogosítványokkal 
rendelkeznek, nem a vagyonnak, ha-
nem a lelki hatalomnak okán, bár az 
egyházaink Európában a legkevésbé 
nemzeti egyházak.

A világon nincs még egy nemzet, 
mely olyan jelesül erkölcsi valóság 
volna, mint a magyar. Sokféle vér 
keveredett itt a századok olvasztójá-
ban, sokféle fajt kevert a közös sors 
a dunai tégelyben, mégsem lettünk 
mozaik-nép, melyet csupán vala-
minő gazdasági vagy egyéb ráció 
csiszolt és illesztett nemzetté. Bár a 
magyarság erős vérbeli jellege a ke-
vert arcon is átüt, mint vékony bőrön 
a vér, mégsem a fajiság erejében ala-
kult egységessé a századok keverten 
is egységes magyarsága, hanem el-
sősorban a rendeltetésnek közös hite 
által. Ezért nem lettünk valaminő 
rációval összetartott keleti Svájc. 
Nincs még egy nemzeti szolidaritás, 
amely annyira erkölcsi és szellemi 
és elsősorban hitbeli kohézió lenne, 
mint a magyar nemzeti szolidaritás.

S vajon nemzeti szabadságeszmén-
ket nem történetünk alakította-e sajá-
tosan keresztény szabadságeszmévé?

Egy népnek jellemére semmi sem 
nyit inkább ablakot, mint szabadsá-
geszméje, mert ezzel önmaga jelöli 
ki a maga helyét és állapítja meg 
viszonyát a népek családjában. A 
magyar szabadságeszme nem impe-
riális, mint a francia, nem arbiteri, 
mint az angol, nem kollektív, mint a 
német, nem messzianisztikus, mint 
az orosz, nem is tradiconális, mint 
az olasz, hanem immanens és de-
fenzív. A magyar szabadságeszme 
legjellegzetesebb megfogalmazása 
a függetlenségi gondolat, mely a sa-
ját portán való úrság jogát védi, de 
bántja másét. Csakis ez a történeti-
leg kialakult függetlenségi szabad-
ságeszme magyarázza meg a ma-
gyar nemzet türelmes emberségét, 
keresztényi magatartását nemzetisé-
geivel szemben; sokkal inkább, mint 
bármiféle politikai meggondolás. 

Mert ez a magatartás közös a ma-
gyarban, de legtisztább, leghatáro-
zottabb a politikai és hatalmi rafiné-
riákkal meg nem fertőzött népben. 
Másfajta magatartás nem magyar 
volt, hanem idegen.

Létünknek valóban nem egyik, 
hanem kizárólagos formája a ke-
reszténység. Rendeltetéstudatunk 
és hitünk a legkeresztényibb Eu-
rópában. Magyarságból és keresz-
ténységből egy új népet szőttek a 

századok: azt a keresztény magyar-
ságot, melynek rendeltetésébe vetett 
hitéből különválasztani és elemeire 
bontani keresztényt és a magyart 
épp oly lehetetlen, mint anyánk tejé-
ből. Legelsősorban rendeltetéstuda-
tunk és hitünk tesz bennünket, mint 
népet és nemzetet kereszténnyé és 
nem kereszténység szellemi és er-
kölcsi tartalmának megélt valósága.

Történeti nagyjaink, ahogyan 
megmerülve kikeltek a nép kép-
zeletének aranyfürdőjéből és az 
időnek árjából, e valóságosan ható 
formájuk szerint a mi keresztény 
nemzeti mitológiánk. Feladat és 
teljesítésrendeltetés és végrehajtás, 
idő és örökkévalóság, föld és ég bé-
kés szintézisei ők; igazi keresztény 
nemzeti mitológia. Ők nemzeti 
szentjeink, örökkévaló képviselő-
ink, magyar lényegünk legmaga-
sabb megvalósulásai; történetük 
igazi szelleme az eleven segítő, 
megsemmisíthetetlen maguknál és 
jelenüknél is erősebb múltunk.

A századelő óta azonban két ol-
dalról is megindult a munka, mely 
– ha nem is szándékolta, de eredmé-
nyezte – nemzeti keresztény eszmé-

nyeink demitologizálását. Az időt-
len magyar nemzet a maga képére 
megteremtette házi istenségeit, ez a 
kétoldali támadás pedig emberekké 
soványította őket. Egyik oldalon a 
történetírás és a tudomány vonult 
fel, a másik oldalon az irodalom faji 
evangéliumot prédikáló része az új 
hívők türelmetlenségével és elhite-
tő lázával. Racionális történetírás 
gyűlölte a homályt, nem kímélte azt 
a szent homályt sem, mely a hitnek 

elválaszthatatlan része, szándéka-
iban bűnös, eredményeiben káros 
volt. Míg bálványt akart dönteni, 
hitet rombolt. Emberekké hűtötte 
eszményeinket és rajta felbátorodtak 
az ész cinikus lovagjai a képrombo-
lásra. Nem a nagy mesterek, a nem-
zetet illuzionizmusából gyógyítgató 
orvosok romboltak, hiszen ők tisz-
telni tudták a fönséges és nevetséges 
közti keskeny mezsgyét. Nem a rea-
listák, hanem a materialisták.

Nem lelkük szentélyében hit-
tek, hogy egy nép számára a múlt 
nemcsak tanúságok kincsesboltja, 
hanem elsősorban inspiráció, va-
lódi spiritus rektor; a múlt nagyjai 
pedig nem halandó valójuk szerint 
élnek, hanem a halhatatlanságban 
feltámadt megdicsőült testtel mint 
nemzeti géniuszok, melyeket el-
pusztítani profán kézzel illetni bűn 
a nemzet ellen.

Az irodalomnak az a része pe-
dig, mely a faji evangéliumot hozta, 
egyrészt reakció és az idő szük-
séges hangja volt, másrészt pedig 
a gyökerekhez való visszahajlás, 
melyek fájtak az idősnek rájuk tett 
fejszéitől. A fajiságában megtáma-

dott magyarság önkénytelen védő 
és tiltakozó mozdulata volt ez. De 
az álkereszténység züllöttsége és 
a keresztény cégér alatt folytatott 
alávaló kufárkodás miatt ez a ter-
mészetes folyamat nem állott meg 
a fajiság egészséges értékelésénél, 
hanem a vér evangéliumába csapva 
át, nekiesett a kereszténységnek is 
és a lelkekkel valósággal újraélesz-
tette az ezer évvel ezelőtti Kop-
pány-Szent István-csatát, ebben az 
ütközésben keresvén és találván 
meg erőnk elhanyatlásának és éle-
tünk elkallódásának okát, holott 
sokkal közelebb találhatta volna 
meg – és itt nincs felmentés az el-
világiasodott hazai keresztény egy-
házak számára – a kereszténység 
éltető szellemének elsikkadásában 
és az idővel úszó elsikkasztóiban.

A liberális szabadgondolkodás 
és a történelmi materializmus által 
föltört lelkek lassú, sunyi és követ-
kezetes talajmunkával már elő vol-
tak készítve arra, hogy a kétoldali 
támadás féligazságai eredményével 
végezhessék el a maguk romboló 
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A cikk – melyet jelenkori 
helyesírással közlünk – Az Ország 

Útja című állam- és nemzetpolitikai 
folyóirat 1937/5-6. számában jelent 

meg a társszerkesztő tollából. 
Barankovics István 1945 és 1949 

között a KDNP elődpártjának, 
a Demokrata Néppártnak a 

főtitkára volt

Pátzay Pál hársfából készült Szent István-szobra az 1937-es párizsi 
világkiállítás magyar pavilonja előtt (Fotó: Göröntsér Vera / Köztérkép.hu)
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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.Akörnyezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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A fiatalok haza iránti kötődését erősítik a honvédelmi táborok 
Simicskó István hazafias és hon-
védelmi nevelésért, illetve az ezzel 
összefüggő beruházásokért felelős 
kormánybiztos a közelmúltban a 
Szolnok-Szandaszőlős repülőtéren 
rendezett repülőtáborban úgy fogal-
mazott: a haza védelme nemzeti ügy, 
fontos, hogy a fiatalok kötődjenek a 
nemzeti közösségükhöz, a hazához, 
annak védelméhez, a Magyar Hon-
védséghez, ezért is fontosak a hon-
védelmi táborok. A KDNP alelnöke, 
aki a Honvédelmi Sportszövetség 
elnöke is egyben, elmondta: a szövet-
ség 4,6 millió forintos támogatásával 
megvalósuló repülőtábor célja, hogy 
a katonai repülőszakma megismerte-
tésén keresztül megszólítsa a repülés 
iránt érdeklődő fiatalokat, valamint 
erősítse a honvédség, a haza iránti 
kötődést.

Mint mondta, bízik abban, hogy 
a jövőben még több hasonló tábort 
tudnak szervezni, mert pótolni kell a 

nemrég újraindított magyar pilótakép-
zésben a több évtizedes lemaradást, il-
letve az élményszerű képzésben részt 

vevő fiatalok sokkal inkább kötődnek 
majd a katonai repüléshez és Magyar-
ország biztonságának erősítéséhez.

Simicskó István Szolnokot „igazi 
katonavárosnak” nevezte, mond-
ván, Szalay Ferenc Fidesz–KDNP-s 
polgármester mindenben segítette a 
Magyar Honvédségnél megkezdett 
munkát és az elindított fejlesztéseket.

Szalay Ferenc a sajtótájékoztatón 
méltatta a Honvédelmi Sportszövet-
ség, a helyi honvédelmi sportegyesü-
let és az MH 86. Szolnok Helikopter 
Bázis munkáját Szolnok-Szandasző-
lősön a sportrepülés és a kisgépes re-
pülőoktatás újraindítása érdekében. 
Jelezte: repülőműszaki képzés indul 
hamarosan a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem szolnoki campusán, kiegé-
szítve a légijármű-vezető és a katonai 
repülésirányító szakági képzést.

Rétvári Bence: Felújítják 
a strandokat a Dunakanyarban 

Ebben a szezonban a dunakanyari 
strandok jó részét felújítják, elsőként 
a verőcei lett kész, de a nagymarosi, 
majd a zebegényi is sorra kerül – kö-
zölte az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumának parlamenti államtitkára 
július végén Verőcén.

Rétvári Bence – aki a térség  
KDNP-s országgyűlési képviselője 
is – a verőcei szabadstrand átadóün-

nepségén arról beszélt, hogy min-
denkinek modern és korszerű kö-
rülményeket szeretne biztosítani a 
kormány a strandoláshoz.

 Mint mondta, a megújult strand 
családbarát, mert megtalálható 
benne minden, ami ahhoz kell, 
hogy a család különböző generá-
ciói jól és biztonságban érezhessék 
magukat: egyebek mellett pelenká-
zó, árnyékolók, strandröplabdapá-
lya és szabadtéri kondipark.

Kitért arra is, hogy a Dunaka-
nyarban és a Börzsönyben a Kis-
faludy-program keretében egyre 
több szálláshely újult meg, más 
kormányzati támogatásokból pedig 
egyre több turisztikai látványosság 
is megépül. Kiemelte ezek közül a 
megújuló turistaházakat, az épülő 
bicikliutakat és a börzsönyi kisva-
sutat.

Grauszmann György, Verőce 
független polgármestere elmondta, 
a település a Kisfaludy-program 
keretében elnyert 100 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásból 
újította fel a szabadstrandot, amely-
ben megújultak a zöldfelületek, 
szabadtéri színpadot alakítottak ki, 
lecserélték a burkolatokat, új közvi-
lágítást, kerékpártárolót kapott a lé-
tesítmény, és kiépült egy térfigyelő 
rendszer is.

Nacsa Lőrinc: A táborozás a közösségi 
élmény egyik legfontosabb helyszíne 

Több mint 300 gyerek érkezett Esz-
tergomba, a felvidéki egyházköz-
ségek nyári táborába. A cél az volt, 
hogy a gyerekek a különféle progra-
mok során minél jobban megismer-
kedhessenek a magyar történelem-
mel és a keresztény hittel.

A tábornak az elsődleges célja 
volt, hogy hitükben és magyarságtu-
datukban erősödjenek ezek a gyere-
kek, fiatalok, illetve a Családok éve 
kapcsán igyekeztünk is bővíteni a 
résztvevők körét. Nemcsak fiatalok 
vannak már, hanem fiatal családokat 
is próbálunk bevonni, mert a család 
a legfontosabb alapja egy nemzetnek 
– hangsúlyozta a tábor szakmai ve-
zetője, Rákos Szabolcs.

A táborozók és vezetőik meg-
koszorúzták Mindszenty bíboros 

sírját, miután megismerkedtek 
Mindszenty és az Esztergomi ba-
zilika altemplomának történetével. 
A résztvevők a tábornyitó szentmi-
sén a felvidéki családokért imád-
koztak. 

Minden olyan kezdeményezés 
nagyon fontos, ami a határon túli 
magyarságot közösségbe szervezi, 
hogy meg tudják őrizni hitüket, 
magyarságukat. Talán az összetar-
tozás érzése a legfontosabb ebben 
a táborban – mondta Nacsa Lőrinc, 
a KDNP országgyűlési képviselő-
je, az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség elnöke.

A fiatalokat történelmi előadások, 
szentmisék, kirándulások, sportbaj-
nokságok és strandolás is várta a 
táborban.
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